
 گ فتار درمانی

بسم هللا 

الرحمن 

 الرحیم

ید
 
نچه از اسمش برمی ا

 
!رشته ای متفاوت با ا  



 آیا می دانید؟

غوش گرفتن بیزارند
 
 !برخی کودکان از نوازش کردن و ا

 بعضی کودکان قادر به شنیدن صداهای  ی مثل صدای گردش خون در رگهای خود
 هستند

 در حالی که صداها را می شنوند از دید دیگران ناشنوا هستند... کودک  1000از هر 

موزان ابتدای  ی وارونه می خوانند
 
 .برخی دانش ا

 بیشتر نوزادانی که مشکالت گ فتاری دارند از نظر روند رشد حرک تی نیز دچار
 مشکالتی بوده اند

... 

 



مشکالتی که باید جدی گرفته 

 شوند
خیر در شروع گ فتار
 
 تا

 اشکال در تلفظ صداهای گ فتاری 

عدم برقراری ارتباطات کالمی و غیر کالمی 

کم شنوای  ی یا ناشنوای  ی 

اشکال در درک کالم 

اختالل در بلع 

مشکالت در خواندن و نوشتن 

تکرار و توقف بیش از حد در صداها و کلمات 

 



 مشکالتی با نشانه های گفتاری

 فلج مغزی 

اوتیسم 

خیر در رشد گ فتار  و زبان
 
 تا

 اختالل در یادگیری 

 ضایعات مغزی 

عقب ماندگی ذهنی 

مشکالت متابولیکی 

بیماریها و سندرومهای ژنتیکی 



!نمونه هایی متفاوت، با این عالئم  

ادیسون 

 در کوکی گیج و ناقص العقل معرفی می شد•

انیشتین 

 تا سه سالگی حرف نمی زد•

 سالگی با فرمول جمله می ساخت و با خود تکرار می کرد 7تا •

... 

 



 گفتار درمانی چیست؟

یکی از رشته های توان بخشی 

بر بررسی انواع اختالالت گ فتار و زبان تمرکز دارد 

کشف علل بروز اختالالت 

یافتن روشهای تشخیص و درمان اختالالت 

 تعامل و تمرین با مراجعه کننده در مسیر درمان 

 



 موارد مراجعه به گفتار درمان

 مراجعه کننده به گ فتار درمان لزوما بیمار نیست

کودکان 
 شکاف کام•

 لکنت•

خیر در حرف زدن•
 
 تا

 مشکالت خواندن•

•.. 

بزرگساالن 
 لکنت•

 عوارض گ فتاری ناشی از ضایعات مغزی •



 وظایف اصلی گفتار درمان

برقراری ارتباط مناسب با مراجعه کننده 

 ارزیابی محسوس و غیرمحسوس مراجعه کننده 

ن
 
 تشخیص اختالل و راه های درمان ا

درمان 

 تمرینات گ فتاری 

تمرینات تنفسی 

 (تمرکز، درک و )تمرینات ذهنی... 

... 

مشاوره به اطرافیان 

اقدامات پیشگیرانه 

 

 



 ویژگیهای یک گفتار درمان

داشتن گ فتار مناسب و بی عیب 

شخصیت انعطاف پذیر 

هنرمندی و خالقیت 

صبر و تحمل باال 

به روز بودن از نظر اطالعات تخصصی 

شنای  ی با لهجه های مختلف
 
 ا

 



گفتار در مان به چه دانشها و 

 علومی نیاز دارد؟
 ناتومی
 
 ا

زبان شناسی 

بیماریهای گوش و حلق و بینی 

 (مرتبط با گ فتار)بیماریهای اعصاب 

روان شناسی و مشاوره 

ماهیت و فیزیک صوت 

شنوای  ی شناسی 

نها
 
 اختالالت گ فتاری و روشهای درمان ا



 رشته گفتار درمانی 

 سیس شد1352از سال
 
 در مدرسه عالی توان بخشی و رفاه اجتماعی تا

این رشته در بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی در شهرهای مختلف ارائه می شود 

 (که در مقاطع باالتر نیز امکان ادامه تحصیل دارد)مقطع تحصیلی این رشته کارشناسی است 

غاز نماید
 
 .بعد از اخذ کارشناسی گ فتار درمان عضو نظام پزشکی شده و می تواند کار درمان را ا

ایجاد کلینیک یا مطب مستقل عالوه بر مدرک تحصیلی نیاز به سابقه کار نیز دارد 



 آینده کاری گفتار درمانی
 کار در کلینیکها درمانگاه ها و بیمارستانها 

مراکز توانبخشی 

زمایشگاه های تشخیصی
 
 کار در ا

موزش و پرورش
 
 کار در ا

موزشی و پژوهشی
 
 حوزه های ا

حسب تخصصهای خاص امکان کار در حوزه های خالقانه و جدید نیز وجود دارد 

به دلیل کمبود گ فتار درمان در کشور موقعیت کاری مناسبی دارد 

مد متفاوت است
 
 حسب نوع کار، اعتبار، تخصص و محل ارائه خدمات درا



 رشته های مرتبط

گ فتار 
 درمانی

 کاردرمانی

شنوای  ی 
 سنجی

روانشناسی 
 و مشاوره

مغز و 
 اعصاب



(در داخل کشور نیست)رشته های مشابه   

سیب شناسی 
 
ا

 گ فتار  و زبان

سیب شناسی 
 
ا

گ فتار و 
 شنوای  ی

اختالالت 
 ارتباطی
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