












































































































 
 
 

 ّای تحصیلی بازًگری برًاهِ درسی رشتِ تدٍیي ٍ چارچَب طراحی شدُ جْت

 

 برنامه درسی

  بازنگری

 دکتری :دوره

 ضناسی و آموزش کودکان استثناییروانرشته: 

 ضناسی و آموزش کودکان استثناییروان: گروه

 ............. مصوب جلسه شورای دانشگاه 
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عٌاٍیي درٍس در سرفصل قدیوی با سرفصل بازًگری جدٍل هقایسِ تطبیقی 

 یید در جلسِ گرٍُ آهَزشی ٍ شَرای آهَزشی ٍ تحصیالت تکویلی داًشکدُ()جْت تأشدُ

 

  6931  بازًگری بِ تاریخ

 ًام رشتِ تحصیلی

 رٍاًطٌاسی ٍ آهَزش کَدکاى استثٌایی

 عٌَاى هقطع تحصیلی

 دکتری 

  

جدید  عٌَاى درس

 )یا جایگسیي(

 تعداد

 ٍاحد

 ًَع تغییر

عٌَاى درس 

 قدیوی

تعداد 

 ٍاحد

درصد 

تغییر 

هحتَای 

شرح 

 درس

درصد تغییر 

هٌابع 

درٍس)رٍز 

 آهدی(
 تغییر عٌَاى

تغییر عٌَاى ٍ 

هحتَای شرح 

 درس

 * * 2 ضٌاختی تَاًبخطی 
افراد با ًاتَاًی ّای  

حرکتی ٍ چٌذ -جسوی

 هعلَلیتی

2 100 100 

رٍاى ضٌاسی ٍ آهَزش  

کَدکاى با ًارسایی ّای 

  حسی

2  * 
رٍاى ضٌاسی ٍ  

 تَاًبخطی افراد ًاضٌَا
2 00 00 

اختالل ّای ارتباعی ٍ  

  حرکتی
2 * * 

رٍاى ضٌاسی ٍ  

 تَاًبخطی افرادًابیٌا
2 100 100 

 

  

 

 

 

 

   



 بخطی ضٌاختیتَاىشرح درس:   

 بخطی ضٌاختیتَاى: عنوان درس به فارسی

                        

 عٌَاى درض تِ اًگليعي:
Cognitive Rehabilitation              

 تعذاد ٍاحذ:

2 

 

 تخصصي

 * 

 ًظری

 * 

 :ًياز ّن یا ًياز پيػدرٍض 

 ًذارد

  ٍاحذ  1عولي *  

 اختياری
 ٍاحذ 1ًظری * 

 تعذاد ظاعت:

 

 عولي

 جثراًي
 ًظری

 عولي

 ًذارد             آهَزغ تكويلي عولي: دارد 

 

 ظويٌار         آزهایؽگاُ     کارگاُ        ظفر علوي 

 

  :ّای ضٌاختی، بخطی ضٌاختی، آضٌایی با اًَاع ًارساییبخطی ٍ تَاىآضٌایی با هباًی ًظری تَاىهذف

راّبردّا ٍ هذاخلِ ّای ضٌاختی برای آضٌایی با ًقص کارکردّای ضٌاختی در زًذگی رٍزهرُ، آضٌایی با 

ضٌاختی ٍ ضٌاختی، بْبَد، تقَیت ٍ ارتقا تَاًوٌذی ّای ضٌاختی، آضٌایی با اًَاع راّبردّای هذاخلِ عػب

 آضٌایی عولی با فضای تَاًبخطی ضٌاختی بػَرت کلیٌیکی ٍ پاراکلیٌیکی.

 :ُاّداف ٍیژ 

  ّای هختلف تحَل در دٍرُ آسیب ّای ضٌاختیآگاّی از ًطاًِ ّا ٍ عالین 

  آسیب ضٌاسی ضٌاختی 

  ضٌاختیارزیابی یادگیری ًظری ٍ عولی آزهَى ّای  

   بخطی ضٌاختی با فٌَى تَاىآضٌایی 

 آضٌایی با هحیظ درهاى ٍ تَاًبخطی ضٌاختی

 



درس: های اصلی سرفصل  

 :ًَرٍفیسیَلَشی ضٌاخت، کارکردّای اجرایی ٍ تَاًبخطی ضٌاختی هقذهِ ای بر فصل اٍل 

  ّای ضٌاختی عػب ضٌاختی هرتبظ با ًارسایی ّایکارکرد هغس ٍ اختالل دٍم:فصل 

 :ّای ضٌاختی: رٍیکردّای ارزیابی تَاًایی ّا ٍ ارزیابی ٍ بررسی افراد با ًارساییچگًَگی  فصل سَم

 ّای تَاًبخطی ضٌاختی ارزیابی تَاًایی ّای ضٌاختی خاظّای ضٌاختی. ًحَُ کاربرد آزهَىًارسایی

  تَاًبخطی اًَاع اختالل ّای تَجِ چْارم:فصل 

 :ًظریِ ّای حافظِ ٍ رٍش ّای تَاًبخطی هطکالت حافظِ کاری. فصل پٌجن  

 :بخطی هطکالت هرتبظ با کارکردّای اجرایی: ارزیابی ٍ تطخیع هطکالت هربَط بِ تَاى فصل ششن

 خٌک ٍ داغ یکارکردّای اجرایی. رٍش ّای تَاًبخطی آسیب ّای هربَط بِ کارکردّای اجرای

 بخطی حل هسالِ، خَد تٌظیوی، هذیریت زهاى، سازهاى دّی ٍ گفتار درًٍیفػل ّفتن: ارتقا ٍ تَاى 

 :ضٌاختی.-ضٌاختی، ٍ ضٌیذاری -ّای دیذاریتَاًبخطی ًارسایی  فصل ّشتن 

 :اتیسن(ّای ارتباعی ٍ اجتواعی )زباى ٍ گفتار، بخطی هطکالت ضٌاختی هرتبظ با ًارساییتَاى فصل ًْن 

 :تَاًبخطی هطکالت ضٌاختی هرتبظ با اختالل ّای ّیجاًی ٍ رفتاری فصل دّن 

 :آٍری کوکیآهَزش راّبردّای جبراًی ضٌاختی، ٍ في فصل یازدّن 

ّای ضٌاختیبرًاهِ زهاًبٌذی برای درهاى ٍ تَاًبخطی ًارسایی  فصل دٍازدّن:  

 

 

 ارزیابی: روش 

 

 هٌاتع 

 

Sohlberg, M. M., & Mateer, C. A. (    ). Cognitive rehabilitation: An 
integrative neuropsychological approach. Guilford Publications. 

Ponsford, J. (Ed.). (    ). Cognitive and behavioral rehabilitation: From 
neurobiology to clinical practice. Guilford Press. 

 

 ًْایيّای  آزهَى هياى ترم ارزؼياتي هعتور
 تحقيق

 * تا تؽخيص اظتاد  *



 حسی ّای با ًارسایی ٍ آهَزش کَدکاىضٌاسی رٍاىشرح درس:   

ٍ آهَزش ضٌاسی رٍاى: عنوان درس به فارسی

 حسی ّای با ًارسایی کَدکاى

                        

 عٌَاى درض تِ اًگليعي:
Psychology and Edueation of children 
with Sensory Losses 

 تعذاد ٍاحذ:

2 

 

 تخصصي

 * 

 ًظری

 * 

 :ًياز ّن یا ًياز پيػدرٍض 

 ًذارد

  عولي 

 اختياری
 ًظری 

 تعذاد ظاعت:

36 

 عولي

 جثراًي
 ًظری

 عولي

 ًذارد             آهَزغ تكويلي عولي: دارد 

 

 ظويٌار         آزهایؽگاُ     کارگاُ        ظفر علوي 

 

آضٌایی با تعاریف، هفاّین، ٍیصگی ّا ٍ هحذٍدیت ّا، سٌجص ٍ ارزیابی ٍ هذاخالت آهَزضی ٍ تَاًبخطی  ّدف:

 افراد با آسیب بیٌایی ٍ ضٌَایی

 :درس های اصلی سرفصل

 تاریخچِ ًابیٌایی ٍ ًاضٌَایی در ایراى ٍ جْاى  :اٍل جلسِ

 تعاریف ٍ هفاّین حَزُ آسیب بیٌایی ٍ ضٌَایی جلسِ دٍم:

 : ٍیصگی ّا ٍ هحذٍدیت ّای رٍاى ضٌاختیجلسِ سَم

 علل ٍ عَاهل علیتی آسیب ّای بیٌایی ٍ ضٌَایی جلسِ چْارم:

 : سٌجص ، ضٌاسایی ٍ  ارزیابی آسیب ّای بیٌایی ٍ ضٌَاییجلسِ پٌجن



 : تاثیر ًابیٌایی بر فرایٌذّای تحَل رٍاًیجلسِ ششن

 تاثیر ًاضٌَایی بر فرایٌذّای تحَل رٍاًی جلسِ ّفتن:

 : ًاضٌَایی ٍ سبک ّای َّیت/ ًابیٌایی ٍ سبک ّای َّیتجلسِ ّشتن

 : ًابیٌایی، ًاضٌَایی ٍ اختالل ّای رٍاى ضٌاختیجلسِ ًْن

 : ًاضٌَایی، زباى، فرٌّگ ٍ جاهعِجلسِ دّن

 : ًابیٌایی: زباى ، فرٌّگ ٍ جاهعِجلسِ یازدّن

 : بریل ٍ فٌاٍری کوکی ٍ آهَزش بِ کَدکاى ًابیٌا ٍ کن بیٌازدّنجلسِ دٍا

 هَزش بِ کَدکاى ًاضٌَاآ : اغَل ٍ رٍیکردّایجلسِ سیسدّن

 کالهی در تَاًبخطی زٍدٌّگام کَدکاى ًاضٌَا-: رٍیکرد ضٌیذاریجلسِ چْاردّن

 : هطاٍرُ ٍ تَاًبخطی با افراد با آسیب بیٌاییجلسِ پاًسدّن

 یٌایی، ًاضٌَایی، بْذاضت رٍاًی ٍ بلَغ: ًابجلسِ شاًسدّن

 

 ارزیابی: روش 

 

 هٌابع:

تحَل رٍاًی، آهَزش ٍ تَاًبخطی (. 1301ًاهٌی، هحوذ رضا، حیات رٍضٌایی؛ افساًِ ٍ ترابی هیالًی، هلیحِ )

 اًتطارات سوت. ًابیٌایاى. تْراى:

 ّای ًْایي آزهَى هياى ترم ارزؼياتي هعتور
 تحقيق

 * تا تؽخيص اظتاد  *



 . تْراى: اًتطارات گفتواى خالق.رٍاى ضٌاسی ٍ آهَزش کَدکاى ًابیٌا(. 1301درآهذی، پرٍیس )ضریفی 

 . تْراى: اًتطارات سوت.رٍاى ضٌاسی ٍ آهَزش کَدکاى ًاضٌَا(. 1300حسي زادُ، سعیذ )

تْراى: اًتطارات ٍ تَاًبخطی. کَدک ًاضٌَا: هقذهِ ای بر ارزیابی (. 1332حسي زادُ، سعیذ ٍ ًیک خَ، فاعوِ )

 آرریي هْر.

Alan, J; Koening, M; & Cayttolbroke. (    ). Foundation of Education.  

Volume ( ): History and Theory of Teaching Children and Yoyth with visual 

impairement. 

Volume ( ): Instructional Strategies for Teaching Children and Youth with Visual 

Impairement. AFB Press. 

Fitzpatrick,E; & Doucet, S. (    ). Pediatric Audiologic Rehabilitation from infancy to 

adolescence. Thieme: New York: Stuttgant. 

Katz, J. (    ). Handbook of clinical audiology( th ed). Lippincott: Williams & Wilkins. 

Schow, R; & Nerbonne, M. (    ). Introduction to audiologic rehabilitation. Boston: Pearson. 

Tye- Murray, N. (    ). Foundation of aural rehabilitation. Washington University: School of 

Medicine. 

 

 

 

 

 

 

 



 حرکتی اختالل های ارتباطی واختالل های شرح درس:  

اختالل ّای ارتثاطي ٍ  عنوان درس به فارسی:

 اختالل ّای حرکتي

                        

 عٌَاى درض تِ اًگليعي:
Communication Disorders and 
Motor Disorders             

 تعذاد ٍاحذ:

2 

 

 تخصصي

 * 

 ًظری

 * 

 :ًياز ّن یا ًياز پيػدرٍض 

 ًذارد

  عولي 

 اختياری
 ًظری 

 تعذاد ظاعت:

 

 عولي

 جثراًي
 ًظری

 عولي

  ًذارد             آهَزغ تكويلي عولي: دارد 

 

 ظويٌار         آزهایؽگاُ     کارگاُ        ظفر علوي 

 

 : بخص استدو  در یحرکتاختالل های و  یارتباطی اختالل هادرس  :یکل اهذاف

ٍ هْارتْا ٍ ٍ ظطَح  فیتعرآؼٌایي تا ی که عبارتست از: ارتباطی اختالل هادرس اهذاف کلی  .1

 يٍ عارض یرؼذاختالل ّاعوَهي ٍ اختالل ّارؼذ طثيعي، ظازٍکارّای پسؼكي ٍ رٍاًؽٌاختي، 

 ارتثاطي.اختالل ّاترای هذاخلِ ارزیاتي ٍ  یرٍؼْاٍ  گفتار ٍ زتاى (ياکتعات)

ی حرکت، ٍ هْارتْا فیتعرآؼٌایي تا  :ی که عبارتست ازحرکتی اختالل هادرس  یاهذاف کل . .2

 حرکتي.اختالل ّاترای هذاخلِ ارزیاتي ٍ  یٍؼْاحرکتي در کَدکاى ٍیصُ ٍ اختالل ّاي، حرکترؼذ 

 

 دارد: بخصدو  یو حرکت یارتباطی اختالل ها های اصلی درس سرفصل

 ی:ارتباطی اختالل هادرس سرفصل  .6

 آضنایی با ارتباط و گفتار و زبان

 گفتار ٍ زتاىتعریف ارتثاط ٍ 



ؼٌاظي، هعٌاؼٌاظي ٍ ٍاشگاى، دظتَر، کارتردؼٌاظي ٍ : صَرت ٍ هحتَا ٍ کارترد )آٍاجگفتار ٍ زتاى ظطَح

 ؼٌاظي(گفتواى

 )گفتي ٍ ؼٌيذى ٍ خَاًذى ٍ ًَؼتي(گفتار ٍ زتاى ی هْارتْا

ٍ  يٍ ٍاشگاى، دظتَر، کارتردؼٌاظ يهعٌاؼٌاظ ،يؼٌاظآٍاجي عيطثفارظي )رؼذ  گفتار ٍ زتاى يعيرؼذ طث

 (يٌاظؼ گفتواى

 گفتار و زبانضناختی سازوکارهای پسضکی و روانبا  ییآضنا

 هغس ٍ اعصاب ٍ فيسیَلَشی/ تٌكارؼٌاظي گفتار ٍ زتاى )اًذام گفتاری ٍ حط ؼٌَایي ٍ ظایرحَاض(

 اظتذالل ٍ ...( فرایٌذّای رٍاًؽٌاختي ٍ گفتار ٍ زتاى )تَجِ ٍ حافظِ ٍ آگاّي ٍ اظتٌثاط ٍ

 گفتار و زباناختالل های عمومی آضنایی با 

ی اختالل ّاي، ٍ ٍاشگاً يهعٌاؼٌاختی اختالل ّا)ًظام آٍایي زتاى ٍ صذاّای گفتار(،  ختيٍاجؽٌاآاختالل ّا

-گفتواىي ٍ کارتردؼٌاختی اختالل ّارٍاًي گفتار )لكٌت ٍ تٌذگَیي(، ی اختالل ّای )صرفي ٍ ًحَی(، دظتَر

 يؼٌاخت

 گفتار و زبان (اکتسابی) رضذی و عارضیی خاص و اختالل هابا  ییآضنا

 ٍ هؽكل دیرگفتاری SLIاختالل ٍیصُ زتاى/ 

درخَدهاًذگي، اختالل اختالل یادگيری، رؼذی گفتار ٍ زتاى در کَدکاى ٍیصُ )کن تَاًي رٌّي، ی اختالل ّا

 یادگيری غيرکالهي ٍ ..(

 پریؽي ٍ ًاهپریؽي ٍ گفتار فلجي ٍ ...(ٍ زتاى )زتاًپریؽي ٍ کٌػؼٌاختي عارضي گفتار عصةاختالل ّای 

 .یو گفتار یزبان و ارتباطیاختالل ها یو مذاخله برا یابیمناسب ارز یروضها یریو بکارگ ییآضنا

 

 ی:حرکتی اختالل هادرس سرفصل   .2

 آضنایی با حرکت

 حرکت یٍ هْارتْا فیتعر

 ّای حرکتيهذلْا ٍ ًظریِ

 ظازٍکارّای پسؼكي ٍ زیعتي حرکتتا  یيآؼٌا

 ی:حرکترضذ با  ییآضنا

 ظالگي 2رؼذ حرکتي جٌيٌي تا 



 ظالگي 7ظالگي تا  2رؼذ حرکتي 

 ظالگي تا تلَغ 7رؼذ حرکتي 

 تاخير حرکتي

 حرکتی در کودکان ویژه:اختالل های آضنایی با 

  یرؼذ ياختالل ّواٌّگ

 يرٌّ يکن تَاً حرکتي دراختالل ّای 

 یيٌايت يذگیدةيآظ حرکتي دراختالل ّای 

 رؼذی-عصةاختالل ّا ریظا حرکتي دراختالل ّای 

 یفلج هغس حرکتي دراختالل ّای 

 يحرکتی اختالل ّا یٍ هذاخلِ ترا ياتیهٌاظة ارز یرٍؼْا یريٍ تكارگ یيآؼٌا

 

 ارزیابی: روش 

 

 

 چ. کتب و منابع علمی

 گفتار ٍ زتاى. تْراى: پایگاُ فرٌّگ.اختالل ّا(. آؼٌایي کارتردی تا 1393تراتي ًصاد، فرّاد. ٍ ّوكاراى. )

 (. رؼذ گفتار ٍ زتاى در گفتار کَدکاى فارظي زتاى. تْراى: ًؽر داًصُ.1391جليلِ ًٍذ، ًاّيذ. )

 گفتار ٍ زتاى. تْراى: راُ کوال.(. آظية ؼٌاظي 1387ؼفيعي، تيصى. ٍ ّوكاراى. )

 (. تْراى: ظوت.1374(. ًگاّي تِ زتاى. )ترجوِ ًعریي حيذری، 1985یَل، جَرج. )

 (. تْراى: ًؽر رؼذ.1385در کَدکاى. )ترجوِ حويذ عليسادُ، گفتار  ٍ زتاىی اختالل ّا(. 1990ایسًعَى، ج. )

ٍ تازپرٍری در رٍاًؽٌاظي هرضي تحَلي. تْراى: (. اختاللْای زتاى، رٍؼْای تؽخيص 1384دادظتاى، پریرخ. )

 ظوت.

(. تْراى: ًؽر 1390. )ترجوِ زّرا ظليواًي؛ گفتار ٍ زتاى يؼٌاظ ةيآظ(. هقذهِ ای تر 1990کریعتال، دیَیذ. )

 داًصُ.

 ّای ًْایي آزهَى هياى ترم ارزؼياتي هعتور
 تحقيق

 * تا تؽخيص اظتاد  *



 ًؽر هذرظِ. (. ٍاشگاى پایِ فارظي از زتاى کَدکاى ایراًي. تْراى:1393ًعوتسادُ، ؼْيي. ٍ ّوكاراى. )

(. اختاللْای یادگيری. )ترجوِ حويذ عليسادُ، قرتاى ّوتي علوذار، صذیقِ 2005ّاالّاى، د. لَیذ ٍ ّوكاراى. )

 (. تْراى: اًتؽارات ارظثاراى.1392، رضایي ٍ ظتارُ ؼجاعي

 (. تْراى: اًتؽارات داًؽگاُ ؼْيذ تْؽتي.1384(. ًاتَاًيْای یادگيری. )ترجوِ عصوت داًػ، 1997لرًر، شاًت. )

 ًَای غسال. -يری. هؽْذ: ظخي گعتر(. ًارظایيْای ٍیصُ در یادگ1384اهيذٍار، احوذ. )

 یادگيری. تْراى: ًؽر ظاٍاالى.اختالل  ّای (. 1380کریوي، یَظف. )
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