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 خذهات بَدى صرفِ بِ هقرٍى .1

 
 خذهات کیفیت با ارائِ .2

 
 هتخصص بَدى دسترس در .3
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 هقذهِ



 :فرهائیذ تَجِ ادیَلَشی دیذ از سادُ هثال یک بِ•

 
  ،OAE ضٌَایی غربالگری در تَلذ بذٍ در افتادُ دٍر رٍستای یک در ًَزادی کٌیذ تصَر
fail ُهجذد ًتیجِ ٍ ضذُ تست دٍبارُ رٍز چٌذ از پس .است ضذ fail باضذ هی.   

 ًذاضتِ ٍجَد ادیَلَشیست اگر اها ضَد اًجام گیری آستاًِ ABR کِ است ًیاز حالت ایي در
 ؟کرد بایذ چِ باضذ،

 

 
   ABR اًجام برای هجاٍر ضْر یا استاى هرکس بِ رفتي (الف

 

 ادیَلَشیست ٍب تحت ًظارت با ٍ دستیار کوک بِ گیری آستاًِ ABR اًجام (ب
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 :ضٌاسی ضٌَایی دٍر راُ از خذهات ارائِ هذل 2•

 
   ّوسهاى هذل .1

 غیرُ ٍ Remote Desktop از استفادُ تصَیری، یا صَتی تواس ًظیر
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 Tele-Audiologyهذل ّای ارائِ خذهات 



 :ضٌاسی ضٌَایی دٍر راُ از خذهات ارائِ هذل 2•

 
   ّوسهاى غیر هذل .2

 غیرُ ٍ ّا رساى پیام ایویل، ًظیر
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 Tele-Audiologyهذل ّای ارائِ خذهات 



   ًیاز هَرد تجْیسات ٍ ٍسایل (الف

 غیرُ ٍ ضٌَایی تجْیسات ،ایٌترًت ٍضؼیت ًظیر

 
 

 

   تجْیسات بَدى pc بر هبتٌی (ب

 ضٌَایی تَاًبخطی ٍ تطخیصی غربالگری، ّای آزهَى بیطتر بَدى افساری ًرم
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 Tele-Audiologyپیص ًیاز برًاهِ 



   Tele-health facilitator (ج

 غیاب در هؼایٌات یا ّا ارزیابی اجرای برای صالحیت دارای ٍ دیذُ آهَزش افراد

 هتخصصیي

 
 

   هحیط بِ هربَط عَاهل (د

 غیرُ ٍ هحیط رٍضٌایی زهیٌِ، ًَیس ًظیر
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 Tele-Audiologyپیص ًیاز برًاهِ 



   بیوار بِ هربَط عَاهل (ُ
  تحصیالتی سطح ضٌاختی، ػَاهل فرد، حرکتی ّای هْارت ضٌَایی، ٍضؼیت بیوار، بیٌایی ٍضؼیت

 غیرُ ٍ
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 Tele-Audiologyپیص ًیاز برًاهِ 



 

 کوبَد ًیرٍّای هتخصص ادیَلَشیست  ( الف

 ضٌَا در دًیا بِ ادیَلَشیست دسترسی ًذارًذافراد کن % 80حذٍد. 

 
 

 اختالالت گَش ٍ ضٌَایی هَارد با فسایص تعذاد ا( ب

 (ًین هیلیارد ًفر در دًیا حذٍد )کن ضٌَایی ضایؼتریي هؼلَلیت 

 تَلذبرًاهِ ّای جاهغ غربالگری ضٌَایی در بذٍ ٍجَد 

  پیری جوؼیترًٍذ 
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 Tele-Audiologyاّویت اجرای برًاهِ 



 بْبَد ٍ ارتقا ارائِ خذهات ضٌَایی ضٌاسی ( ج

 ِدر ػیي حال هقرٍى بِ صرفِ برای ًظام سالهت ٍ خذهات بْبَد ارائ 

 (افتادُدر ًَاحی دٍر بخصَظ )سادُ تر ٍ دقیق تر بیواراى پایص  

 

 

 پیطرفت ّای چطوگیر در زهیٌِ فٌاٍری ّای ًَیي ارتباطی ( د

 ّای هتٌَع ػرضِ اپلیکیطي 

 دًیادر ارتقا ٍضؼیت ضبکِ ٍ ایٌترًت 
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 Tele-Audiologyاّویت اجرای برًاهِ 



 غربالگریحَزُ ( الف
 

غیاب در تَاى هی تَلذ، بذٍ در ًَزاداى ضٌَایی غربالگری جْاًی ّای برًاهِ بِ تَجِ با 

 غیرّوسهاًی ضیَُ از حالت ایي در کِ کرد استفادُ دیذُ آهَزش فرد از ادیَلَشیست

 کرد استفادُ تَاى هی ارتباط برقراری

 

ٍ   ضٌَایی تحت ٍب غربالگری ضیَُ ّای آًالیي  برای سایر افراد جاهؼِ ًیس هی تَاى از •

 .استفادُ کرد( غیرُکن ضٌَایی، ٍزٍز، سرگیجِ ٍ )برخی پرسطٌاهِ ّا تکویل یا 
 

11 

 Tele-Audiologyهرٍری بر حَزُ ّای 



 تطخیصیحَزُ ( ب
 
ِداضت فؼالیت حَزُ ایي در تَاى هی ّوسهاى غیر ٍ ّوسهاى ضیَُ دٍ ّر ب. 
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 Tele-Audiologyهرٍری بر حَزُ ّای 



 حَزُ هذاخلِ ٍ تَاًبخطی( ج
 
 

 ٍسایل کوک ضٌَایی ٍ تجَیس سوؼک ( الف

 آًْافرآیٌذ اًتخاب، تٌظین ٍ آهَزش ًحَُ استفادُ از 

 
 کاضت حلسٍى( ب

 ٍ فرآیٌذّای تٌظینfollow-up (بِ دًبال ػول جراحی) 
 

 تَاًبخطی ضٌَایی ٍ تؼادلهطاٍرُ ٍ ( ج

 داردّوسهاى ٍ غیر ّوسهاى قابلیت اجرایی دٍ ضیَُ بِ ّر.  
 ُاستقابل استفادُ ًیس  ٍزٍزدر حَز. 
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 Tele-Audiologyهرٍری بر حَزُ ّای 



  
یا ٍ ارزیابی برای ًیاز هَرد ٍسایل ٍ تجْیسات کالیبراسیَى از دقیق اطالع عذم  

 هذاخلِ اًجام زهیٌِ در
 

 
ادیَلَشی حَزُ بِ ّا رضتِ سایر از غیرهتخصص افراد ٍرٍد 

 

 
یا ارزیابی ضیَُ ایي از استفادُ بِ بیواراى برخی ترس ّوچٌیي ٍ رغبت عذم 

 تَاًبخطی
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 Tele-Audiologyبرخی چالص ّای 




