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 شناسياسامي اعضاي كميته بازنگري برنامه آموزشي: كارشناسي پيوسته شنوایي 
 
 
 

  دانشگاه                                                رتبه                                 نام و نام خانوادگي

 

 علوم پزشکي ایراندانشگاه                                        دانشیار                      دکتر اکرم پوربخت      •

 علوم بهزیستي و توانبخشي  دانشگاه                                        دانشیار                       دکتر یونس لطفي        •

 علوم پزشکي تهران دانشگاه                                     استادیار                          دکتر سعید فراهاني   •

 علوم پزشکي تهراندانشگاه                                        استادیار                  دکتر قاسم محمدخاني     •

 یرانعلوم پزشکي ا دانشگاه                                            استادیار                دکتر فرنوش جاراللهي  •

        )مسئول بازنگری(

 علوم پزشکي ایراندانشگاه                                            مربي                         آقای محمد شیراوند  •

 هشتيعلوم پزشکي شهیدبدانشگاه                                             مربي                   خانم مرضیه شریفیان     •

 

 

 ، بهداشت و تخصصي  پزشكي پایه  همكاران دبيرخانه شوراي علوم

 استادیار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تهران  دكتر شهال خسروي 

 استادیار  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني ایران   دكتر معصومه خيرخواه

 پزشكي و خدمات درماني تهران  استادیار  دانشگاه علوم دكتر فرحناز خواجه نصيري      

 دكتر مهراندخت نكاوند                   استادیار دانشگاه علوم پزشكي ازاد اسالمي 

 علوم پایه  پزشكي ، بهداشت و تخصصي آموزش  دبيرخانه شورايكارشناس               ليدا طيبي 
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 مقدمه: 

و توانبخشی آسیب های سیستم  روش های تشخیصی بهیکی از رشته های علوم توانبخشی است که شناسی شنوایی

می  است شناسشنواییانحصاری ی وظیفهو وسایل کمک شنوایی که  سمعکازجمله تجویز و فیتینگ  شنوایی

شناس و ارجاع از طرف پزشک یا سایر به طور مستقیم از طریق شنوایی می تواندایی مبتال به کم شنو مراجع .پردازد

 های درمانی وارد شود. افراد در کادر بهداشتی درمانی، به روند مراقبت

شنوایی و  تابه طور منحصر بفرد آموزش دیده بوده و شنوایی شناس با حوزه های فعالیت و قوانین اخالقی آشنا 

یابی به شنوایی را بهبود ببخشد. بمنظور دست آسیبی را ارزیابی کرده و اختالالت ارتباطی ناشی از اختالالت شنوای

 و تعادل پیشگیری از کم شنوایی، غربالگری شنواییحفاظت و این هدف، شنوایی شناس در حیطه های برنامه های 

معاینه گوش، ارزیابی  یی،آموزش جامعه درخصوص نحوه پیشگیری از مشکالت شنوا، در همه رده های سنی

و وسایل کمک  سمعک تجویز و فیتینگشنوایی بزرگساالن و کودکان، تعیین اختالل شنوایی، ناتوانی یا معلولیت، 

های در زمینه های دیگری از قبیل ارزیابی  به عالوه، برخی شنوایی شناسان ؛توانبخشی شنواییشنوایی و ارتباطی و 

 کنند.  لیت میدهلیزی نیز فعا پایه آسیب های

با همکاری گروهی از صاحب نظران رشته از دانشگاه های  94بازنگری مقطع کارشناسی شنوایی شناسی از مهرماه 

، انجام نیازسنجی و سپس تشکیل مختلف آغاز گردید و با بررسی کوریکولوم های دانشگاه های خارج از ایران

 روز رسانی گردید. ، طی جلسات ماهانه محتوای آن بههای تخصصی کارگروه

 

 (Audiology)شنوایی شناسی  نام رشته به فارسي و انگليسي:  

  

 (.B.Sc)کارشناسی    :مقطع

 

 تعریف رشته:

که به مطالعه ی سیستم شنوایی و تعادل   شنوایی شناسی، حیطه ی گسترده ای از دانش بالینی و تکنولوژی است

، 1ی خدمات بهداشتی، این دانش به پیشگیری، ارزیابی می پردازد. به عنوان یک حیطه ی تخصصی در عرصه

آسیب های شنوایی و اختالالت تعادلی و عوارض ناشی از   3و درمان توانبخشی ، مشاوره شنوایی شناسی2مدیریت

آنها مبادرت می نماید. این امر درخصوص نوزادان، کودکان، بزرگساالن و سالمندان صورت می گیرد و از این رو 

                                                           
1 assessment  
2 management 
3 therapeutic rehabilitation 
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ین رشته رویکردهای کامال تخصصی را الزامی ساخته است. عالوه براین شنوایی شناسی با رویکرد تیمی گستردگی ا

چندگانه دچار محدودیت های فردی و ی و بین رشته ای میتواند در خدمت افرادی باشد که بدلیل ناتوانی ها

 اجتماعی شده اند.

ی اختالالت شنوایی و دهلیزی، و همچنین به کار گیری استفاده از فناوریهای نوین در ارزیابی، تشخیص و توانبخش

حیطه ای  4سیستم های تقویت صوت و بهبود عملکرد شنوایی نظیر انواع سمعک و دیگر وسایل کمک شنوایی

 انحصاری و کامال متعلق به این رشته ایجاد نموده است. 

 

 شرایط و نحوه پذیرش در دوره:

کز از بین داوطلبین گروه آزمایشی علوم تجربی با داشتن شرایط از طریق آزمون سراسری و به صورت متمر

و نداشتن اختالالت و معلولیت های جسمی، حسی و روانی که مانع از انجام وظایف محوله به عنوان تحصیلی، 

 طبق مقررات مندرج در دفترچه کنکور سراسری سازمان سنجش و آموزش کشورشنوایی شناس می شود، بر

 گزینش می شوند .

 

 در جهان و ایران:  شنوایي شناسيتاریخچه و سير تكاملي 

بهه حسهب   در طهول جنهگ جههانی دوم     کهه گفتار بود  -بصورت شنواییدر ابتدا مقطع کارشناسی شنوایی شناسی 

به  چند سال مقطع کارشناسی ارشد آن اضافه گردید ودر ایاالت متحده تأسیس شد و پس از ضرورت و نیاز جامعه 

ری از کشورها از جمله کانادا، استرالیا، انگلستان و هند گسترش یافت. با توجه به گسترش روز افزون سرعت در بسیا

تهر  بخشی این رشهته، بمنظهور کهارآیی تخصصهی    های پیشگیری، تشخیصی و توانمباحث نظری و بالینی در حیطه

مت در کشورهای پیشرفته از جمله مقاطع باالتر و رفع نیازهای بهداشتی جامعه و ارتقاء سطح سال دانش آموختگان

دکتهرای   1990از اوایل دههه   ،(Ph.D.in Audiologyایاالت متحده عالوه بر دکترای تخصصی شنوایی شناسی )

 . تأسیس گردید( Doctorate, AuD Audiology)  شنوایی شناسی بالینی

بسته به دانشکده پزشکی دانشگاه در بیمارستان امیر اعلم وا 40در ایران، شنوایی شناسی بطور تجربی در دهه 

ماهه در دانشکده  9بهشتی فعلی( به صورت دوره  بطور آکادمیک در دانشگاه ملی )شهید 1352تهران و از سال 

و پس از دو دوره، دانشجویان در سطح پزشکی آغاز شد و بالفاصله در همان دانشگاه تبدیل به دوره کاردانی گردید 

 .کارشناسی فارغ التحصیل شدند

در مدرسه عالی توانبخشی و رفاه اجتماعی  بطور مستقل زیر نظر وزارت فرهنگ و  1355این رشته در سال  

آموزش عالی آن موقع )دانشکده علوم توانبخشی فعلی دانشگاه علوم پزشکی ایران( تاسیس شد و از همان سال 

امه داد. پس از انقالب فرهنگی و فارغ ( با پذیرش اولین دوره دانشجو در مقطع کارشناسی به کار خود اد1355)

، مقطع تحصیلی رشته شنوایی شناسی تبدیل به 1365لغایت   1361التحصیلی چهار دوره کارشناسی، از سال  

کارشناسی ناپیوسته شد. دانشکده پزشکی شهید بهشتی سه دوره و دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی 

                                                           
4 auditory assistive devices 
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مقطع پذیرفته وآموزش دادند. تمامی دانش آموختگان این مقطع با دادن کنکور  ایران پنج دوره دانشجو در این

 موفق به اخذ دانشنامه کارشناسی شدند. 1369کاردانی به کارشناسی، نهایتاً تا سال 

دانشکده علوم توانبخشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در آمد. در  1366با تفکیک دانشگاهها از سال 

شته شنوایی شناسی در مؤسسه عالی توانبخشی )دانشکده توانبخشی فعلی( دانشگاه علوم پزشکی ر 1367سال 

تهران تأسیس شد. در حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، همدان، زاهدان، اراک، بابل، اصفهان، تبریز و 

 شیراز در مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو نموده اند.

در  1372در دانشگاه علوم پزشکی ایران،  1371شد رشته شنوایی شناسی در سال های مقطع کارشناسی ار

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأسیس شد. دانشگاه علوم بهزیستی و  1389دانشگاه علوم پزشکی تهران و 

اً از سال اقدام به پذیرش یک دوره دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نمود و مجدد 1372توانبخشی در سال 

 در این مقطع دانشجو پذیرفت. 1393

تأسیس و برای اولین بار در سه دانشگاه علوم  1387شنوایی شناسی در سال  (PhD)مقطع دکترای تخصصی 

 .پزشکی ایران، تهران و علوم بهزیستی و توانبخشی راه اندازی شد

 آموختگان:جايگاه شغلي دانش

 جايگاه هاي زير انجام وظيفه نمايند:دانش آموختگان اين دوره مي توانند در 

 ارزیابي شنوایي دفتر  ▪

 گوش گلو و بيني  فعاليت در تيم درماني متخصصين ▪

 مراكز پزشكي و بيمارستان ها ▪

 مراكز بهزیستي و سازمان تأمين اجتماعي •

 مدارس )عادي و استثنایي( ▪

  مراكز جامع توانبخشي ▪

 مراكز خانواده و كودک كم شنوا  ▪

 سات آموزش عاليدانشگاه ها و مؤس ▪

 پر سر و صدامراكز سایر نظامي و  ،صنعتياداري ، سازماني ، محيط هاي  درمراكز درماني  ▪
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 توزیع تجهيزات شنوایي و كمک شنوایيطراحي، توليد و  دانش بنيان، مراكز و شركت هاي ▪

 تحقيقاتي مراكز ▪

 مراكز نظارتي ▪

 مراكز كاشت پروتزهاي شنوایي ▪

 التصدا و سيما، روزنامه ها و مج ▪

 

 (: ها و باورهاشارزفلسفه )

خدمات تخصصی شنوایی، نیازمند  مردمرا بر آن می دارد که به  شنوایی شناس، كرامت و شرافت انسانيتوجه به 

 ، به ارائه خدمت بپردازد.جنسیتی، قومی و مذهبی و نظیر آن تفاوت های بدون تأثیرپذیری از

به عنوان اصلی ترین کانال رشد و تکامل زبان و گفتار و  درک كامل اهميت سيستم شنوایيبا  شنوایی شناس

اختالالتی می  شناخت به هنگام و درمان شنوایي شناسانهدرنتیجه ی آن رشد تفکر، تمام تالش خود را صرف 

 نمایند که می تواند به این رشد و تکامل آسیب برساند.

وایی شناس در هر مقطع تحصیلی و موقعیت سرلوحه ی همه ی اقداماتی است که یک شن رویكرد اخالق مدارانه

روزآمدسازي شغلی برای کاهش و یا پایان آالم بیماران و جمعیت هدف صورت می دهد. در دنیای متحول کنونی 

 یبالینی و اجتماع علمی،الزامی حیاتی برای حضور یک شنوایی شناس در عرصه های تخصصی  دانش تخصصي

رویكرد تيمي در واقف بوده و  ي افراد عضو جامعه شنوایي شناسيهمگرایبخوبی بر  شنوایی شناس  است.

 د.مسلم اثربخشی فعالیت خود می دان را از اصول توانبخشي
 شود:هاي زير تاكيد مياين برنامه، بر ارزشبازنگري  در 

 كرامت انساني ▪

 اخالق حرفه اي ▪

 دانش تخصصي روزآمد  ▪

 رویكرد تيمي ▪

 فقدان تبعيض ▪

 

 انداز(:دورنما )چشم

پیشرفت های فن آوری،  و روز آمد و نوین برآمده از تلفیق آموزشگیری از روش های رایج، شناسی با بهرهشنوایی

ی جمعیت هادر ؛ با مدیریت و اجرای غربالگری شنوایی و تعادل(Team work) تخصص ها ضمن همکاری با سایر
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خدمات به موقع و مناسب توانبخشی، آموزش با ارائه ، همچنین تشخیص صحیح و بموقع اختالالت شنواییمختلف، 

را برای افراد مبتال به اختالالت دریافت خدمات فرصت های مساوی ضمن ارتقاء سالمت شنوایی جامعه، و مشاوره، 

 نماید.می شنوایی ایجاد 

ت امید است شنوایی شناس بتواند طی ده سال آینده در کلیه جایگاه های شغلی پیش بینی شده به ارائه خدما

تخصصی خود به آحاد مردم نیازمند بپردازد، بویژه کسانی که درحال حاضر به این خدمات دسترس ندارند. 

بتواند با مداخله زودهنگام شنوایی، خدمت توانبخشی شنوایی را از بدو تولد جهت پیشگیری از آسیب های  همچنین

 ناشی از کم شنوایی / ناشنوایی ارائه نماید.
 

 رسالت )ماموريت(:

عملی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سالمت علمی و رسالت این دوره، تربیت نیروهای آگاه به مسائل 

پیشگیری و حفاظت از شنوایی، های است که تخصص خود را در زمینه و وزوز گوششنوایی افراد جامعه در حیطه 

دانش آموختگان شنوایی شناسی در این  در اختیار جامعه قرار دهند. تشخیص و توانبخشی، آموزش و مشاوره

به منظور ارتقاء سطح آگاهی مردم در زمینه سالمت شنوایی و تعادل به شناخت عوامل تاثیرگذار بر آنها مقطع، 

این نوع در جمعیت ها به پیشگیری از  های غربالگری و حفاظت  از شنوایی پرداخته و با به کارگیری روش

گزارش نتایج ، تفسیر ،تشخیص ،های رایج بالینی به ارزیابی با بهره گیری از تکنیک، . بعالوهدنمی پرداز اختالالت

با تجویز و ارزیابی وسایل کمک شنوایی، آموزش و مشاوره و توانبخشی  اقدام نموده و ارجاع مناسبو  حاصله

 .دنشنوایی به اتخاذ تدابیر مناسب مبادرت می ورز

 
 اهداف كلي: 

رنامه های غربالگری شنوایی نوزادان، کودکان، جمعیت های خاص و در معرض ایفای نقش اختصاصی در ب -1

 خطر

 ایفای نقش در سلسله مراتب نظام ارجاع در سیستم سالمت -2

 5تالالت شنوایی و تعادل در سه سطح پیشگیریخاهتمام به پیشگیری از ا -3

پیشگیری از عوارض آسیب های شنوایی محیطی و مرکزی، سرگیجه و وزوز به منظور  6تشخیص زودهنگام -4

آنها در محیط ها )نظیر: محیط های پر سر و صدا، محیط های مرتبط با فضای مجازی، محیط های 

صنعتی، نظامی، زایشگاه ها، کارگاه های تولیدی( ، و آموزشی، ، فرودگاه ها( ، مراکز )نظیر:  7شهری

مدرسه، کودکان دارای معلولیت جمعیت های خاص )نظیر: نوزادان، خردساالن، کودکان و نوجوانان سنین 

 های چندگانه، سالمندان(

                                                           
 

6 Early identification 
7 Noise pollution 



 ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شوراي عالي برنامه

 

   برنامه آموزشي رشته شنوایي شناسي در مقطع كارشناسي پيوسته 11

 

 

 

آموزش خانواده و کودک کم شنوا، مربیان و معلمان و دست اندرکاران مرتبط با مسائل کم شنوایی /  -5

 ناشنوایی

 بهبود کیفیت صدا در محیط های آموزشی -6

 برنامه های حفاظت شنوایی در محیط ها، مراکز و جمعیت های هدف اجرای -7

به منظور پیشگیری از بروز و  مدرسه روزی محیط های آموزشی کودکان عادی و کم شنوای مناسب سا -8

 پیشرفت اختالالت ارتباطی

از طریق ارتقاء دانش در حوزه های آناتومی و  به حیطه بالینی شنوایی شناسایجاد پیش زمینه های ورود  -9

فتار، اختالالت شنوایی و تعادل، روان فیزیولوژی، زبان شناسی، اکوستیک، الکترونیک، اختالالت زبان و گ

 شناسی

 اجرای روش های تشخیصی و توانبخشی نوین اختالالت شنوایی -10

 
 آموختگان در جامعه:هاي دانشنقش

 از:ند عبارت یشنوایی شناسکارشناس نقش های مختلف 

 مراقبتی پیشگیری و  .1

 تشخیصی .2

 درمان توانبخشی   .3

 مشاوره ای .4

 آموزشی .5

 مدیریتی  .6

با فرایند ارتباط است. شنوایی شناس اختالالت  آنشنوایی شناسی بر سیستم شنوایی و رابطه ی  تمرکز رشته ی

عملکرد سیستم شنوایی را شناسایی و ارزیابی نموده، با بهره گیری از فن آوری های  در عرصه وسایل کمک 

دام می نماید، و ضمن اق 9و درمان شنوایی شناسانه  8شنوایی و روش های نوین به درمان توانبخشی شنوایی

، هم به صورت مستقل و هم به عنوان عضوی از تیم امر پیشگیری از اختالالت شنوایی تشخیص نهایی اختالالت، در

 آورده شده است. 1توضیحات تکمیلی هر یک از نقش ها در پیوست  .توانبخشی ایفای نقش می کند

 

 ق در ستون دوم جدول تطبيقي ذيل به ترتيب آورده شود.لطفا وظايف حرفه اي دانش آموختگانه براساس نقش هاي فو ❖

 

 

 براي دانش آموختگان هاي مورد انتظارو مهارت توانمندي

(Expected Competencies) 

                                                           
8  Aural rehabilitation 
9  Audiological medicine 
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 (General Competencies :)مورد انتظار پايه يالف: توانمندي ها

 ز:آموختگان این مقطع عبارتند اتوانمندیهای  عمومی مورد انتظار برای دانش

 برخورداری از مهارتهای ارتباطی •

 آموزش به مددخواه و خانواده •

 های حل مسئلهمهارت •

 پایش، نظارت و کنترل( مبتنی بر شواهد -سازماندهی -مهارت های مدیریتی )برنامه ریزی •

 (Professionalismحرفه ای گرایی) •

 11و بین حرفه ای 10تعامل بین بخشی •

 اخالق حرفه ای •

 ثبت گزارش •

 ریادگیری مستم •

 

جدول تطبيقي وظايف حرفه اي و توانمندي هاي اختصاصي مورد انتظار دانش آموختگان و کدهاي درسي مرتبط با  -ب

 آنها :

 

 تذكر مهم: مهارتهاي فوق بايد در دل برنامه جاري شوند. •

 مرتبط كدهاي درسي شرح وظايف حرفه اي هاي اختصاصي توانمندي

 

 مراقبت شنوایی 

 ادلو تعغربالگری شنوایی 

 )در نقش پيشگيري و مراقبتي(

غربالگری شنوایی جهت شناسایی افراد مبتال  ▪

به آسیب شنوایی به ویژه در سنین  نوزادی، 

کودکان قبل از ورود به مدرسه و در دوران 

 سالمندی

برای شناسایی  و ارتباط زبان ،غربالگری گفتار ▪

 و ارجاع بیماران مبتال به اختالالت ارتباطی

 ولیه مشکالت تعادلیارزیابی های ا ▪

31 

34 

39 

58 
 

 

 حفاظت و پیشگیری شنوایی

 

اجرای  پیشگیری از کم شنوایی ناشی از نویز، ▪

محیط های در برنامه های حفاظت شنوایی 

  پر سر و صدامراکز سایر نظامی و  ،صنعتی

پایش اختالالت شنوایی ناشی از  نویز، دارو و  ▪

22 

33 

                                                           
10 Intersectional interaction 
11 Interdisciplinary interaction 
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... 

 تشخیص اختالالت شنوایی

 

 و تحلیل انواع تجهیزات شنوایی تجزیه ▪

 تاریخچه گیری شنوایی ▪

 با استفاده از اتوسکوپی  معاینه فیزیکی گوش ▪

تشخیص اختالالت شنوایی با استفاده از  ▪

پاسخ های  و ، فیزیولوژیکرفتاریآزمون های 

در بزرگساالن الکتروفیزیولوژیک شنوایی  اولیه

 و کودکان

 افتراق اختالالت شنوایی ▪

 

1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 

– 11  12 - 13 – 14-19  

20 – 21 - 23 

28 – 29 - 30 

32 – 34 -43– 44 

45 – 46 – 47- 61-62 

 

49 – 50 – 55- 56 – 57 - 

 وزوز گوش مدیریت

 

تشخیص شنوایی شناسانه وزوز گوش با  ▪

استفاده از ارزیابی های سایکواکوستیک و 

 سایکومتریک

 وشتیم مدیریت وزوز گ تعامل با اعضای ▪

21 

48 

 آسیبهای شنواییمشاوره  در 

 )در نقش مشاوره اي( 

ی تاثیرات اختالل شنوایی بر دربارهمشاوره  ▪

 مراجعین وضعیت روانی اجتماعی و ارتباطی

 در موقعیت های شخصی، اجتماعی و شغلی 

مشاوره به خانواده های دارای کودک کم شنوا  ▪

 جهت تطبیق با مشکالت مرتبط

ایی شناسی آموزشی مشاوره در حیطه شنو ▪

مبتالیان به  تحصیلیمانند :تعیین جایگاه 

 اختالالت شنوایی 

 نوشتن گزارش شنوایی شناسی و ارجاع ▪

مربوط  مدرسه در موارد مسئولینبه  مشاوره ▪

های اکوستیکی کالس درس، وسایل به ویژگی

 کمک شنوایی و روش های ارتباطی  

در موارد مربوط به پزشکی قانونی مشاوره  ▪

 ینه اختالالت شنوایی از جمله تعییندرزم

 و وزوز شنواییی کمماهیت و درجه

24 

25 

49 

50 
 

 

 

 

3 

24 

25 

40 

 

 

  

 

 

 

و وسایل  سمعکارزیابی، تجویز و فیتینگ  ▪

 در همه رده های سنی کمک ارتباطی

4 

16 
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 توانبخشی شنوایی

 

آسیب های شنوایی محیطی  در توانبخشی  ▪

 همه رده های سنی

، زبان آموزییت شنوایی، ارائه خدمت ترب ▪

راهبردهای ارتباطی روش های ارتباطی و 

 برای افراد کم شنوا 

تعیین کاندیداتوری  ارجاع جهت ارزیابی و ▪

 کاشت حلزون 

نظارت و پی گیری اجرای صحیح روش های  ▪

برقراری ارتباط بین کم شنوایان ، مربیان و 

غیره ) برای مثال : نحوه برقراری ارتباط با 

کودکان بانه ، برقراری ارتباط با کودک دو ز

 کم شنوا در کالس درس عادی و . . . (

تعیین، تجویز، کاربرد و تنظیم تجهیزات  ▪

تقویت صوتی مناسب و روش های بهبود 

کیفیت صدا در محیط های آموزشی افراد 

 مبتال به اختالالت شنوایی

17 

18 

24 

26 

27 

35 

36 

37 

38 

51 

52 

53 

54 

59 

60 

عوامل تاثیر درخصوص موزش افراد جامعه آ ▪ آموزش 

گذار بر ایجاد اختالالت و آسیب های شنوایی 

شنوایی و پیشگیری از کم، و و تعادل

مانند: ازدواج فامیلی، انواع  های درمانیروش

   ... آالینده ها و

آگاه سازی جامعه درباره عوارض آسیب های  ▪

  شنوایی

 انجام فعالیت های آموزشی در شرکت های ▪

شنوایی و جاری و صنایع مرتبط با تجهیزات ت

 کمک شنوایی 

 شنواییآموزش و نظارت بر عملکرد غربالگران  ▪

  مراکز مختلفدر 

24 

10 

25 

53 

58 

 

 

 مدیریت 

 

مدیریت برنامه های غربالگری و سالمت  ▪

 شنوایی در مراکز و گروه های سنی مختلف

فعال درمدیریت کودکان مبتال به  مشارکت ▪

 در تیم توانبخشی شنواییایی اختالالت شنو

 سیاداره مراکز و دفاتر شنوایی شنا ▪

40 

41 

42 
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 (:Expected Procedural Skillsمورد انتظار )  ج: مهارتهاي عملي

 شود.رشته باشد، آورده مي يكه جزو برنامه آموزشيدر صورت ( Procedural Skillsدر اين قسمت مهارتهاي عملي )

 انجام مهارت براي يادگيريحداقل تعداد موارد  مهارت

 كل دفعات انجام مستقل كمك در انجام مشاهده

 90 60 20 10 اتوسكوپي
آزمون هاي دیاپازوني )وبر، رینه( براي هر 

 آزمون

10 10 30 50 

انجام آزمون هاي رفتاري شنوایي بزرگساالن  

)ادیومتري صوت خالص، ادیومتري فركانس 

 باال و ...(

10 20 60 90 

 ينگماسك
10 10 40 60 

 آزمون هاي رفتاري شنوایي كودكانانجام 

)ادیومتري بازي، ادیومتري تقویت بينایي و 

)... 

20 10 30 60 

انجام آزمون هاي گفتاري بزرگساالن )تعيين 

آستانه آگاهي و دریافت گفتار، تعيين امتياز 

 درک گفتار و ...(

10 20 60 90 

 انجام آزمون هاي اكوستيک ایميتانس

)تمپانومتري، رفلكسومتري، بررسي عملكرد 

 شيپور استاش و ... (

10 20 60 90 

آزمون هاي رفتاري پایه اي تشخيص انجام 

 و ...( SISI ،Tone Decayافتراقي )

5 10 20 35 

  آزمون هاي تشخيصيدر  گزارش نویسي 
10 10 30 50 

شنوایي  توانبخشيگزارش نویسي در  روند 

 برحسب جلسه
5 5 10 20 

)تعيين زیر و بمي،  زوز گوشوارزیابي جامع 

 بلندي، وقفه پایدار و ...( 
2 3 5 10 

هاي بررسي كم آزمون توانمندي در انجام 

 DAF، لومباردشنوایي غيرعضوي )استنگر، 
2 3 5 10 
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 و ...(

انجام آزمون هاي رفتاري پردازش مركزي 

،  SIN ،SSW ،Pitch Patternشنوایي )

MLD )... و 

5 5 10 20 

تهيه قالب اوليه، ثانویه از گوش براي انواع 

 و تعيين تعدیالت اكوستيكي سمعک ها
5 5 5 15 

هاي آنالوگ و سمعک انواع انتخاب و تجویز 

وسایل كمک شنوایي و دیگر و دیجيتال 

 ارتباطي 

5 10 10 25 

فيتينگ انواع  سمعک هاي آنالوگ و 

دیجيتال و دیگر وسایل كمک شنوایي و 

 باطي و پایش دوره اي عملكرد آنهاارت

5 10 10 25 

   (REM)ارزیابي گوش واقعي 
3 2 10 15 

 سمعک ارزیابي الكترواكوستيک
5 5 10 20 

تشخيصي مشاوره شنوایي شناسي در مباحث 

 برحسب جلسه
10 10 20 40 

مشاوره شنوایي شناسي در مباحث 

 برحسب جلسه توانبخشي
10 10 20 40 

آسيب هاي محيطي اي تربيت شنوایي بر

 شنوایي   برحسب جلسه
15 15 15 45 

زبان آموزي براي كودكان كم شنوا برحسب 

 جلسه 
15 15 15 45 

براي افراد كم شنوا  راهبردهاي ارتباطي

 برحسب جلسه
10 10 10 30 

 تعيين براي شنيداري -آزمون دركيانجام 

 یا توانا سطح مهارت هاي ارتباطي )مدرس یا

DASL )... و 

5 5 10 20 

  ارزیابي صداي محيط
1 2 2 5 
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 ارزیابي دوره اي شنوایي
5 5 10 20 

 تجویز لوازم حفاظت فردي صدا
2 3 5 10 

گسيل هاي صوتي گوش  آزمون هاي انجام 

(TEOAE, DPOAE  ،SOAE  :)... و

 تشخيصي یا غربالگري و

10 10 20 40 

آزمون هاي الكتروفيزیولوژي شنوایي اوليه 

 (وكلئوگرافيالكتروك)

5 5 10 20 

 آزمون هاي الكتروفيزیولوژي شنوایي اوليه

 (پاسخ هاي برانگيخته ساقه ي مغز)
5 10 15 30 

 بررسي سيستم سرپایيآزمون هاي مجموعه 

و ، دیادوكوكينزیا ، فوكوداتعادل )رومبرگ، 

...) 

5 10 10 25 

 بررسي سيستم تعادلآزمون هاي انجام 

ENG / VNG)) 
5 5 - 10 

 تعيين كاندیداتوري كاشت حلزون
5 5 - 10 

 

 

 

 :Educational Strategies     راهبردهاي آموزشي:

 این برنامه بر راهبردهای زیر استوار است:

 

   (Task based edآموزش مبتنی بر وظایف حرفه ای ) ▪

    (Problem based edآموزش مبتنی بر مشکل ) ▪

   (Subject based edآموزش مبتنی بر موضوع ) ▪

 آموزش توأم دانشجو و استاد محور ▪

   (evidence based edآموزش مبتنی بر شواهد ) ▪

 (community oriented edنگر )آموزش جامعه ▪

 آموزش بیمارستانی ▪

 آموزش مبتنی بر آزمایشگاه ▪
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 ها و فنون آموزشي:روش

 ها و فنون آموزشی زیر بهره گرفته خواهد شد:، عمدتاً از روشدر این دوره

 انی سخنر •

 ای، بین دانشگاهی و سمینار، بیمارستانی، بین رشتهگروهیهای داخل  انواع کنفرانس •

 case presentation  -  های آموزشیکارگاه –های کوچک بحث در گروه •

 های شبیه سازی و آموزش از راه دور بر حسب امکانات استفاده از تکنیک •

• self study 

 آموزش مجازی •

 بالینیگزارش  •

 

 اخالقي از فراگيران انتظارات

 رود که فراگیران:انتظار می

 ( بیماران را دقیقاً رعایت نمایند.1منشور حقوقی)  -

بیماران، کارکنان و محیط کار را دقیقاً رعایت نمایند. )این  Safety)مقررات مرتبط با حفاظت و ایمنی ) -

 مقررات توسط گروه آموزشی مربوطه بازنگری  می شود(

 ( را رعایت نمایند.2) Dress Codeمقررات مرتبط با  -

 (  مرتبط را دقیقاً رعایت نمایند.3در صورت کار با حیوانات، مقررات اخالقی) -

 کنند، محافظت نمایند.از منابع و تجهیزاتی که تحت هر شرایط با آن کار می -

آمیز در و احترامها و فراگیران دیگر احترام بگذارند و در ایجاد جو صمیمی دورهبه استادان، کارکنان، هم -

 محیط کار مشارکت نمایند.

 ای را رعایت کنند.ها، مالحظات اخالق اجتماعی و حرفهدر نقد برنامه -

 انجام پژوهشهای مربوط به رشته، نکات اخالق پژوهش را رعایت نمایند. صورت در -

 اند.در بخش ضمایم این برنامه آورده شده 1،2،3موارد  •

 

 Student Assessment      ارزيابي فراگير:  

 روش ارزیابي:  -الف

 های زیر ارزیابی خواهند شد. دانشجویان با روش

 کتبی ▪

 شفاهی  ▪

 (log book)کارنما ارزیابی با  ▪

▪ OSCE (Objective Structured Clinical Examination)  

▪ DOPS(Direct Observation of Procedural Skills)  
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▪ Project Based Assessment  

 

های انجام کار ها و تذکرات، گواهی(، نتایج آزمونهای انجام شده، تشویقLog book: ارزیابی کارنما )شامل ارزیابی

 و نظایر آن است.

 

 دفعات ارزیابي:  -ب

 برای دروس نظری و  عملی 

 مستمر •

 میان ترم •

 پایان ترم •

 

 براي دروس كارآموزي:

 پیش کارآموزی •

 مستمر •

 پایان هر ترم •

 : پایان دوره (final assessment)نهایی  •
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 فصل دوم

 )حداقل نيازهاي برنامه(
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 :)تعداد، گرایش، رتبه(موردنيازعلمي  هياتحداقل 

  

شهنوایی  نفر مربهی بها تخصهص     2نفراستادیار و  3شامل حداقل  ثابتپنج نفر عضو هیات علمی تمام وقت 

 اشد.شناسی ومقیم گروه )محل خدمت استخدامی درگروه متقاضی( ب

 سال سابقه آموزشی )نظری و بالینی( باشند.  3از ترکیب فوق دارای حداقل  و یا بیشتر  چهار نفر

در صورتی که دانشگاه متقاضی گروه آموزشی مصوب نداشته باشد، جذب هیات علمی می بایست با نظارت 

 و تایید بورد تخصصی صورت پذیرد.

 

 هاي آموزشي پشتيبان: گروه -ب

 

در رشهته شهنوایی شناسهی شهامل افهرادی بها        اندازی دوره کارشناسیعلمی پشتیبان برای راهاعضاء هیات 

های از رشته های آناتومی وفیزیولوژی، زبانشناسی، اکوستیک، الکترونیک، اختالالت زبهان وگفتهار،   تخصص

سهتی، و سهایر   روانشناسی، گوش و گلو و بینی، گفتاردرمانی، علوم اعصاب، مغز و اعصاب، کودکان، آمهار زی 

 رشته های مرتبط می باشند.

 

 كاركنان موردنياز براي اجراي برنامه: 

 

گهروه  باشند.  دارای مدرک دانشگاهی معتبرکارشناسی ارشد شنوایی شناسی دو کارشناس آموزشی/ بالینی

 دارای حداقل یکنفر نیروی دفتری و یکنفر نیروی خدماتی باشد.

 

 دنياز:فضاها و امكانات آموزشي عمومي مور

 اتاق دانشجویان -         مجهز به  ویدیو پروژکتور(  ی )درس کالسهای -

 های اطالعاتیو دسترسی به بانکتخصصی کتابخانه  - بایگانی آموزش        -  کنفرانسسالن  -

 اینترنت با سرعت کافی  - اتاق رایانه  -         اتاق استادان -

          سایت آموزشی اختصاصی گروه آموزشیوب -

 

 :موردنيازاختصاصي  هايعرصهفضاها و 

  اداری و کاری فضای -

 کارشناسان و کارشناسی دانشجویان علمی، هیات اعضاء مدیر، استقرار برای الزم فضای آموزشی گروه است الزم

 .باشد داشته اختیار در را گروه
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 فعالیت انجام برای علمی هیات عضو ره آن در که گردد می اطالق فضایی به علمی هیات اعضا اداری و کاری فضای

 و اینترنت به دسترسی با کامپیوتر مانند متعارف امکانات حداقل با مستقل کاری میز یک حداقل مختلف های

 . باشد داشته چاپگر

 حداقل با مشترک یا مستقل بصورت بتوانند دانشجویان آن در که گردد می اطالق فضایی به دانشجو کاری فضای

 انجام را خود های فعالیت و باشند داشته استقرار چاپگر و اینترنت به دسترسی با کامپیوتر مانند عارفمت امکانات

 . دهند

  منظوره چند فضای -

 و کنفرانسها ها، کالس جلسات، برگزاری برای گروه داخل اختصاصی فضای یک حداقل آموزشی گروه است الزم

 . باشد داشته اختیار در ار دانشجویان اتاق و آموزشی های کالب ژورنال
 

- Skill Labs 

 سایل و و دهلیزی، سمعک سیستم شنوایی، ارزیابی الکتروفیزیولوژی های  Skill lab آموزشی گروه است الزم

 پایه کودکان، ارزیابی و نوزادان شنوایی سایکواکوستیک، قالبگیری، ارزیابی ارتباطی، اکوستیک، و شنوایی کمک

 آموزشی فضای به Skill lab. باشد داشته اختیار در را شنوایی رفتاری تخصصی انبخشیتو و شنوایی، ارزیابی

 پیوست) شناسی شنوایی رشته استفاده مورد تخصصی تجهیزات و امکانات دارای که گردد می اطالق پژوهشی

 های برنامه بر مبتنی) زمانی تسهیم قابلیت با یا و تام گیری اختیار در امکان با فضای یا مستقل مکان با ،(5 شماره

 .باشد کارشناسی دانشجویان برای الزم کاری فضای و( نیمسال هر در پژوهشی آموزشی،

 

 آموزشی های عرصه  -

 ، ارزیابی(مرکزی و محیطی)بزرگساالن  شنوایی سیستم ارزیابی آموزشی های عرصه آموزشی، گروه است الزم

 توانبخشی و شنوایی، ارزیابی الکتروفیزیولوژی ، ارزیابی(مرکزی و محیطی) نوزادان و کودکان شنوایی سیستم

 و ، پیشگیری(مرکزی و محیطی)شنوایی  سیستم گوش، توانبخشی وزوز توانبخشی و دهلیزی، ارزیابی سیستم

 و جمعیتی بهداشتی، آزمایشگاهی، اداری، فیلد یا فضا به آموزشی عرصه. باشد داشته اختیار در را شنوایی حفاظت

 برنامه با مرتبط های پژوهش یا و کارورزی، کارآموزی، شامل فیلد، در آموزشی های فعالیت برای نیاز مورد بالینی یا

 شماره پیوست در شده ذکر فیلدهای و فضاها حداقل شامل شناسی شنوایی رشته مورد در که باشد می آموزشی

 .باشد¬می شش

 مدارس، کلینیکها، پلی توانبخشی، جامع مراکز گاهی،درمان بیمارستانی، مراکز در نیاز مورد آموزشی های عرصه

 . باشند می مستقر مرتبط آموزشی مراکز و ها دانشگاه در مشابه مراکز دیگر و صنعتی مراکز

 ها Skill lab از محدود صورت به نظر، مورد مراکز در آموزشی های عرصه امکانات نبود و ضرورت صورت در: تبصره

 .شود استفاده
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 هاي جمعيتي  موردنياز:روهو گ جمعيت

 

 نوزادان، کودکان و بزرگساالن  در خطرآسیب شنوایی -

 نوزادان، کودکان و بزرگساالن  کم شنوا/ ناشنوا -

 مراجعین مبتال به وزوز گوش -
 

 مورد نياز دستگاهها و ابزارهاي تخصصي  -
 

 رایهه دروس برنامهه آموزشهی   الزم است گروه آموزشی متقاضهی دسهتگاهها و ابزارههای مهورد نیهاز بهرای ا      

امکهان  را منطبق با تجهیزات پیشرفته و به روز بها تفکیهک تجهیهزات درمهانی و     ( واحدهای نظری وعملی)

بهرای  زمانی )مبتنهی بهر برنامهه ههای آموزشهی در ههر نیمسهال(        دراختیارگیری تام و یا با قابلیت تسهیم 

 رداشته باشددراختیا هفتمطابق با پیوست شماره دانشجویان کارشناسی 

 آموزشي برنامه -

 برنامه راهبردی گروه را تهیه و در وبسایت گروه قرار دهد. باید آموزشی گروه

 امکانات ها،توانایی اساس بر را دروس آموزشی طراحی مصوب، آموزشی برنامه اساس بر باید آموزشی گروه 

 . نشکده برساندتحصیالت تکمیلی دا شورای به تایید و داده انجام گروه هایوظرفیت

 مصهوب  آموزشهی  برنامه بر مبتنی که خود آموزشی برنامه سال 5 هر حداکثر فواصل در باید متقاضی گروه

 و گهروه  اعضها  از دریهافتی  بازخورد و مربوطه دانش دستاوردهای آخرین جامعه، نیازهای به توجه با را است

تحصهیالت   شهورای  به را برنامه ارتقا جهت زمال های پیشنهاد و دهد قرار ندم نظام بازنگری مورد فراگیران

 .نماید اعالم تکمیلی دانشکده

 درس طهر   و(Course plan) دوره طهر   هها و دروس )شهامل   گروه متقاضی بایهد نقشهه جهامع برنامهه    

(Lesson Plan )  یها  گهروه  تیسها  وب در و که در هر سال تحصیلی متولی آن است را در اختیهار داشهته 

 نماید. یبارگذار دانشکده

 بهر  و دهد قرار بازبینی مورد را شده ارائه دروس هایطر  تحصیلی سال 2 هر فواصل در گروه باید حداکثر

 . نماید اعمال را الزم اصالحات فراگیران و گروه اعضا بازخورد اساس

 اعضها  توسط بار نیاول کهی دروسی برا  Lesson Plan) درس طر  و(Course plan) طر  دوره نیتدو

 .برسد گروهی شورا بیتصو بهی ستیارائه می گردد با گروه
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 فصل سوم

 مشخصات دوره و دروس

كارشناسي  در مقطع شناسيشنوایي برنامه آموزشي رشته 

 پيوسته
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 مشخصات دوره:

 : کارشناسي پیوسته شنوایي شناسينام دوره-1

 سال 4 طول دوره وساختار آن:-2

 باشد:به شرح زیر ميواحد 130 تعداد کل واحد های درسي:-3

 
 جدول تفکیك واحدهای درسي بر حسب نظری/ عملي/ کارآموزی

 جمع واحد کارآموزی عملي نظری نوع واحد

 22 -- 2 20 عمومي

 20 -- 5 15 پایه

 64 -- 15 49 اختصاصي

کارآموزی در 

 عرصه/کارورزی

-- -- 24 24 

 130 24 22 48 جمع واحد

 

ساعت، در طول هرر نممارال تيلرملي مري      51ساعت، كارآموزي در عرصه  34ساعت، عملي  17واحد درسي نظري تعداد ساعات  هر تبصره: 

 باشد.
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 جداول دروس دوره کارشناسي پیوسته شنوایي شناسي

 شنوايي شناسيرشته  كارشناسي پيوسته  دورهـ دروس كمبود ياجبراني برنامه آموزشي  جدول الف

 ندارد.دروس كمبود يا جبراني 

 :دروس عموميجدول 

 تعداد واحد نام درس رديف
 ساعات دروس

 پيش نياز
 جمع عملي نظري

 -  4 68 - 68دو درس از دروس مباني نظري اسالم 1

 -  2 34 - 34يك درس از دروس اخالق اسالمي 2

 -  2 34 - 34يك درس از دروس انقالب اسالمي 3

 -  2 34 - 34سالمييك درس از دروس تاريخ و تمدن ا 4

 -  2 34 - 34يك درس از دروس آشنايي با منابع اسالمي 5

 - 51 - 51 3 ادبيات فارسي 6

 - 51 - 51 3 زبان انگليسي عمومي 7

 - 34 34 - 1 (1تربيت بدني) 8

 8 34 34 - 1 (2تربيت بدني) 9

 __ 34 __ 34 2 جمعيت و تنظيم خانواده 10

     22 جمع

   :شوراي عالي انقالالب   23/4/83مورخ  542ذراندن اين دروس مطابق عناوين دروس عمومي معارف اسالمي مصوب جلسه گتذکر

 .فرهنگي )جدول زير( است
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ي
الم

اس
ف 

عار
ي م

وم
عم

س 
رو

د
 

 گرايش
کد 

 درس
 واحد عنوان درس

 ساعت
 پيش نياز

 جمع عملي نظري

1- 
الم

اس
ي 

ظر
ي ن

بان
م

 

  34  34 2 دأ و معاد()مب 1انديشه اسالمي 011

  34  34 2 )نبوت و امامت( 2انديشه اسالمي  012

  34  34 2 انسان در اسالم 013

  34  34 2 حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم 014

2- 
ي

الم
اس

ق 
ال

اخ
 

  34  34 2 فلسفه اخالق )با تکيه بر مباحث تربيتي( 021

  34  34 2 اخالق اسالمي )مباني و مفاهيم( 022

  34  34 2 آيين زندگي )اخالق کاربردي( 023

  34  34 2 عرفان عملي اسالم 024

3- 
ي

الم
اس

ب 
ال

انق
 

  34  34 2 انقالب اسالمي ايران 031

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي  032

 ايران
2 34  34 

 

  34  34 2 انديشه سياسي امام خميني )ره( 033

4- 
خ 

ري
تا

ن 
مد

و ت ي
الم

اس
 

  34  34 2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 041

  34  34 2 تاريخ تحليلي صدر اسالم 042

  34  34 2 تاريخ امامت 043

5- 
با 

ي 
ناي

ش
آ

ي
الم

اس
ع 

ناب
م

 

  34  34 2 تفسير موضوعي قرآن 051

  34  34 2 تفسير موضوعي نهج البالغه 052

  408  408 12 جمع
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 شنوایي شناسي رشتهکارشناسي پیوسته دوره  ( برنامه آ موزشيcore) اختصاصي اجباریپایه و وس جدول ب: در

کد 

 درس

پیشنیاز یا  یتعداد ساعات درس یتعداد  واحد  درس نام درس

 همزمان

 نوع درس

 جمع عملی نظری عملی نظری جمع

 فيزیک صوت 01
 پایه - 51 34 17 1 1 2

ي بهداشت عمومي و كمک ها 02

 اوليه 
 پایه - 51 34 17 1 1 2

03 
 روانشناسي عمومي و رشد 

 پایه - 34 - 34 - 2 2

 اصول توانبخشي 04
 پایه - 24 16 8 5/0 5/0 1

05 
 آناتومي سر و گردن و تنه

 پایه - 68 34 34 1 2 3

 آناتومي مغز و اعصاب 06
 پایه 5 51 34 17 1 1 2

07 
 فيزیولوژي و نوروفيزیولوژي 

 پایه 6و  5 34 - 34 - 2 2

 رادیولوژي سر و گردن 08
 پایه 6و  5 24 16 8 5/0 5/0 1

 بيماري هاي مغز و اعصاب 09
 پایه 7و  6 34 - 34 - 2 2

10 
 ژنتيک در پزشكي 

 پایه - 17 - 17 - 1 1

 2 بيماري هاي كودكان 11
 پایه 10 34 - 34 - 2

 20 واحدهاي دروس پایه جمع

 آكوستيک  12
 تخصصي 1 51 34 17 1 1 2

آناتومي و فيزیولوژي دستگاه  13

 شنوایي و تعادل 
 تخصصي 5 68 34 34 1 2 3

 تخصصي 12 24 16 8 5/0 5/0 1 كوستيکاسایكو 14

 زبان انگليسي تخصصي   15
 تخصصي - 51 34 17 1 1 2

16 
 رشد و تكامل زبان و گفتار

 تخصصي 3 34 - 34 - 2 2

 اختالالت زبان و گفتار 17
 تخصصي 16 34 - 34 - 2 2

مباني زبانشناسي و آوا شناسي  18

 اكوستيک
 تخصصي 14 51 - 51 - 3 3



 ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شوراي عالي برنامه

 

   برنامه آموزشي رشته شنوایي شناسي در مقطع كارشناسي پيوسته 29

 

 

 

19 
 و بيني  گلو بيماري هاي گوش،

 تخصصي 13 51 - 51 - 3 3

  1ارزیابي پایه شنوایي  20
 تخصصي 14 68 34 34 1 2 3

21 
 تخصصي 20 34 - 34 - 2 2   2ارزیابي پایه شنوایي 

22 
  در شنوایي شناسي اهداروكاربرد 

 تخصصي - 17 - 17 - 1 1

اندازه گيري هاي اكوستيک  23

 ایميتانس 
 تخصصي 20 51 34 17 1 1 2

 تخصصي - 34 - 34 - 2 2 مباني توانبخشي شنوایي   24

 مشاوره شنوایي شناسي 25
 تخصصي 24و  3 34 - 34 - 2 2

26 
 زبان آموزي كودكان كم شنوا

 تخصصي 24و  16 34 - 34 - 2 2

 تربيت شنوایي  27
 تخصصي 24 68 34 34 1 2 3

آزمون هاي رفتاري سيستم  28

 شنوایي مركزي 
 تخصصي 21و  6 68 34 34 1 2 3

29 
 اليني بشنوایي شناسي 

 تخصصي 28 34 - 34 - 2 2

آزمون هاي الكتروفيزیولوژیک  30

 شنوایي اوليه
 تخصصي 29 34 - 34 - 2 2

 تخصصي 13 51 34 17 1 1 2 ليزيارزیابي هاي سيستم ده 31

الكترونيک و كاليبراسيون  32

 تجهيزات شنوایي 
 تخصصي 21و  12 68 34 34 1 2 3

 تخصصي 32 51 34 17 1 1 2 شنوایي شناسي صنعتي  33

 شنوایي شناسي كودكان 34
 تخصصي 11 68 34 34 1 2 3

 كمک و سمعک مباني و اصول 35

 ارتباطي و شنوایي هاي افزار
 تخصصي 32 68 34 34 1 1 2

 كمک و سمعک تنظيم و تجویز 36

 ارتباطي و شنوایي هاي افزار
 تخصصي 35 51 34 17 1 1 2

 و تجویز در ویژه مالحظات 37

 افزار كمک و سمعک تنظيم

 در ارتباطي و شنوایي هاي

,  كودكان شيرخواران،

2 
2 

 تخصصي 36 - 34 34 -
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 خاص هاي گروه و سالمندان

 گوش قالب گيري 38
1 - 

 تخصصي 36 34 34 - 1

اندازه گيري گسيل هاي صوتي  39

 گوش
 تخصصي - 24 16 8 5/0 5/0 1

 مدیریت در شنوایي شناسي 40
 تخصصي - 17 - 17 - 1 1

اخالق حرفه اي در شنوایي  41

 شناسي
 تخصصي - 17 - 17 - 1 1

42 
 سمينار پروژه یا 

 تخصصي - 34 - 34 - 2 2

 واحد  64 جمع دروس تخصصي

كارآموزي ارزیابي شنوایي  43

 1بزرگساالن 
 كارآموزي 20 51 - - - - 1

كارآموزي ارزیابي شنوایي  44

 2بزرگساالن 
 كارآموزي 20 102 - - - - 2

كارآموزي ارزیابي شنوایي  45

 3بزرگساالن 
 كارآموزي 44 102 - - - - 2

 كارآموزي گوش و گلو و بيني 46
 آموزيكار 43و  19 51 - - - - 1

كارآموزي ارزیابي رفتاري  47

 سيستم شنوایي مركزي 
 كارآموزي 28 51 - - - - 1

 كارآموزي 21 51 - - - - 1 كارآموزي ارزیابي وزوز  48

كارورزي ارزیابي شنوایي  49

 1بزرگساالن 
 كارورزي 45 136 - - - - 2

كارورزي ارزیابي شنوایي  50

 2بزرگساالن 
 زيكارور 45 136 - - - - 2

 و تجویز ارزیابي، كارآموزي 51

 و شنوایي كمک وسایل  تنظيم

   1ارتباطي

1 - 
 كارآموزي 35 51 - - -

كارآموزي ارزیابي ، تجویز و  52

تنظيم وسایل كمک شنوایي و 

 2ارتباطي 

1 - 
 كارآموزي 51 51 - - -

 كارآموزي 27 51 - - - - 1 كارآموزي توانبخشي شنوایي 53

 يت شنوایي كارآموزي ترب 54
 كارآموزي 53 51 - - - - 1
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كارآموزي ارزیابي شنوایي  55

 1كودكان 
 كارآموزي 34 51 - - - - 1

كارآموزي ارزیابي شنوایي  56

 2كودكان 
 كارآموزي 34 51 - - - - 1

كارورزي ارزیابي شنوایي  57

 كودكان 
 كارورزي 56 68 - - - - 1

كارآموزي غربالگري شنوایي  58

 و كودكان نوزادان 
 كارآموزي 55 51 - - - - 1

 و تجویز ارزیابي، كارورزي 59

 شنوایي افزارهاي كمک تنظيم

 ارتباطي و

1 - 
 كارورزي 52 68 - - -

 كارورزي تربيت شنوایي  60
 كارورزي 54 68 - - - - 1

 ERA كارآموزي 61

 
 

 كارآموزي 45و  30 51 - - - - 1

 ERA زيروكار 62

 
 كارورزي 61 68 - - - - 1

 واحد  24 واحد های کارآموزی جمع

 
- 

 کارگاه

 تعداد ساعت تعداد روز نام درس ردیف

 40 5  زبان اشاره فارسی 63

 40 5 روش پژوهش  64

 40 5 آمار زیستی مقدماتی  65

66 
 اصول و روش هاي فعاليت هاي گروهي

4 30 
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 01كد درس :           فيزیک صوتنام درس : 

 51 تعداد ساعات : -نياز :  پيش

 2تعداد واحد : 

 

 عملي 1 -نظري  1نوع واحد : 

 آشنایی با مفاهیم فیزیک صوت و کاربرد آن در رشته شنوایی شناسی هدف كلي درس :

با توجه به کاربرد وسیع مفاهیم فیزیک صوت در رشته شنوایی شناسی ، آشنایی دانشجویان این شرح درس : 

خود پیش زمینه و  ،ری و عملی این درس کامال ضروری است. ضمن آنکه محتوای این درسرشته با مطالب نظ

 پیش نیاز فهم مطالب دروس تخصصی بعدی می باشد.

 ساعت( 17مطالب بخش نظري ) رئوس

 حرکت دورانی یکنواخت -

 حرکت نوسانی ساده -

 تعاریف )بسامد ، دوره تناوب ، دامنه ، فاز و فرکانس زاویه ای( -

 م و فنر ) قانون هوک (دستگاه جر -

 نوسانات آزاد و واداشته -

 ( Natural Frequencyبسامد طبیعی )  -

 تشدید -

 امپدانس مکانیکی  -

 حرکت موجی -

 سرعت انتشار -

 طول موج -

 معادله موج -

 انواع موج ) امواج طولی و عرضی ، امواج تخت و کروی ( -

 جبهه و شعاع یا پرتو موج -

 ، شکست ، پراکنش و جذب ( پدیده های موج ) تداخل ، تفرق ، بازتابش -

 صوت و انتشار آن -

 انرژی ، شدت و فشار صوت -

 ( و نقش آن در بازتابش و انتقال صوت ZCامپدانس اکوستیکی )  -

 رابطه امپدانس اکوستیکی و مکانیکی -

 ( ILو  SPLتراز های صوتی )  -
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 دسیبل و روابط و مراجع مورد استفاده آن -

 هرتز ، اکتاو ، یک دوم و یک سوم اکتاو -

 مباحث مربوط به لوله های صوتی ، تارهای مرتعش و آونگ ساده -

 امواج فرو صوتی و فراصوتی -

 امواج دوره ای و غیر دوره ای  -

 صوت خالص و امواج مرکب -

 

 ساعت( 34)مطالب بخش عملي  رئوس

 حرکت نوسانی دستگاه جرم و فنر -

 آونگ ساده ) تعیین دوره و بسامد و بررسی قوانین آ.نگ ساده ( -

 ون ها ) نحوه ارتعاش ، تشدید و پدیده زنش (دیاپاز -

 تحقیق قوانین تارهای مرتعش: امواج ایستاده عرضی ، اندازه گیری طول موج و سرعت انتشار -

 تشدید در لوله های صوتی باز و بسته : اندازه گیری طول موج صوت و سرعت انتشار صوت -

 صوت تداخل امواج صوتی : پدیده های شکست و تفرق صوت ، بازتابش -

کار با اسیلوسکوپ : اندازه گیری دوره تناوب ، بسامد ، دامنه و فاز موج ، مشاهده شکل موج اصوات مرکب  -

 دوره ای و غیر دوره ای 

 مشاهده و بررسی طیف اصوات مرکب با استفاده از آناالیزر صوتی -

 

 (:Referencesمنابع اصلي درس )

1. Haughton P. Acoustics for Audiologists . Academic Press. Last ed. 
2. Haliday D. & Reznic R. Fundamentals of Physics. 9th ed, John Wiley & Sons inc. Last ed. 
3. Berg R.E & Stork D.G. The Physics of Sound., Pearson. Last ed. 

 

 شنوایی شناسیمختلف مطالب مربوط به فیزیک صوت ویرایش جدید کتب  .4

 شيابي دانشجو در این درس :شيوه پيشنهادي براي ارز

در بخش نظری انواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چند گزینهه ای، تشهریحی، مقایسهه    

ارایه گزارش و ...( در میان ترم و پایان ترم و از چک لیست برای تعیین توانایی دانشجو و   fill in the blankای، 

 در بخش عملی استفاده گردد. از سوی دانشجوکار در آزمایشگاه فیزیک صوت 

 

 02كد درس :  بهداشت عمومي و كمكهاي اوليهنام درس : 
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 51 تعداد ساعات : -پيش نياز : 

 عملي 1 -نظري  1نوع واحد :  2تعداد واحد : 

 

 هدف كلي درس :

 کسب سطح بهداشت در جامعه وآشنایی با مفاهیم بهداشت و سالمتی، عوامل مؤثر بر آنها و شناخت راههای ارتقاء 

 اضطراری موارد در اولیه های کمک انجام در مهارت

 شرح درس: 

با توجه به اصل ارجح بودن پیشگیری از بیماریها، آشنایی با مفاهیم سالمت و بهداشت و نیز آشنایی بها روش ههای   

ری اسهت. بهر ایهن اسهاس     کمک های اولیه برای هر یک از دانشجویان از جمله دانشجویان شهنوایی شناسهی ضهرو   

 محتوای این درس با اهداف مرتبط بوده و ضمن کمک به درک سایر دروس، برای فهم آنها الزامی است.

 ساعت(:  17نظري )بخش رئوس مطالب  
 

 تاریخچه پزشکی و بهداشت

 بهداشت در اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 مفهوم تندرستی و بیماری

 متآموزش و ارتقا سال

 بهداشت خانواده

 بهداشت حرفه ای و آسیب های سیستم شنوایی در محیط های کاری

 ایمن سازی و واکسیناسیون

 بهداشت روان

 جنبه های اقتصادی بهداشت

 بهداشت دهان و دندان

 بهداشت دانش آموزان و مدارس

 پزشک خانواده

 روشهای پیشگیری و سطو  آن

 ان و ایراننظام عرصه خدمات بهداشتی درمانی در جه 

 سازمان های بین المللی مرتبط با سالمت

 سطو  مختلف ارایه ی خدمات در شبکه های بهداشت و درمان ایران

 شاخص های ابتال مرگ و میر و تولد در بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
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 مفهوم اپیدمیولوژی و اصطالحات رایج در آن

 انواع مطالعات در بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

 لگری بیماریها در بهداشت عمومیغربا

 امدادگر و اولیه های کمک تعریف

 ، ...(CPR یا ریوی-قلبی احیا ، ABC کردن چک مصدوم،  هوشیاری سطح بررسی ) حادثه صحنه مدیریت

 مسمومیت، گرمازدگی،  مغزی،  ، شوک، خونریزی، سوختگی، سکتهMI یا قلبی کمک های اولیه در حمله

 کستگیش و تروما سرمازدگی، 

 /دانشجو پروژه این در: گروهی/فردی) کالسی کار پروژه عنوان به بهداشتی نیازسنجی مورد یک انجام -

 خواهند اقدام( استاد سوی از شده معرفی) محیط یک در موجود بهداشتی وضعیت جانبه همه بررسی به دانشجویان

 .نمود

 (: ساعت 34)عمليبخش  مطالب سرئو

 پانسمان و بانداژ .1

 مصنوعی و ماساژ قلبی تنفس .2

 مصدوم  به کمک روش .3

  خون فشار گیری اندازه .4

 تنفسی مجاری از جسم خارجی کردم خارج .5

 :(references)منابع اصلي درس 

 . اصول خدمات بهداشتی. انتشارات عبادی فر.1393فردآذر،  عبادی تهرانی، فرید شجاعی حسین .1

. مبانی و روش های 1390مظلومی،  پوش، سیدسعیدماحرا محمدحسن مقدم،باقیانی محمدحسین .2

 ، چاپ سوم. آثار سبحاناپیدمیولوژی. 

. اصول بهداشت و کمکهای اولیه. تهران، انتشارات دانشگاه 1392پیشه،  دل سرشت، اسماعیل حلم پریوش .3

 پیام نور.

 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 fill in the ای، مقایسه تشریحی، ای، گزینه چند) استاد نظر براساس شناختی حیطه در ارزشیابی روشهای انواع

blank  دانشجو توانایی تعیین برای لیست چک استفاده از گروهی و یا انفرادی بصورت پروژه ارائه همچنین و...(  و 

 .کار عملی در

 

 

 03كد درس :  روانشناسي عمومي و رشد نام درس :

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-289324/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86/
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 34 تعداد ساعات : -پيش نياز : 

 نظري نوع واحد :  2تعداد واحد : 

 

 هدف كلي درس :

 یخچه روانشناسی، مفاهیم گوناگون و روشهای ارزیابی در روانشناسی و عوامل موثر بر رفتار.آشنایی دانشجو با تار

 شرح درس: 

با توجه به اینکه یکی از دانش های پایه در توانبخشی را دانش روانشناسی تشکیل میدهد آشنایی با مفاهیم پایه ای 

ه، محتوای این درس ضمن تقویت توانایی های روانشناسی برای هر دانشجوی شنوایی شناسی ضروری است. به عالو

ذهنی و کمک به درک سایر دروس، دارای مفاهیم نظری پایه ای جهت کاربرد در محیط حرفه ای آینهده دانشهجو   

 است.

 ساعت( 34رئوس مطالب:)

 تعریف روانشناسی، اهمیت و ضرورت آن، روشهای تحقیق در روانشناسی -

 رگرایی، شناخت گرایی، تحلیل روانی(تاریخچه و مکتب های روانشناسی )رفتا -

 عوامل مؤثر بر رفتار )فطرت، وراثت، محیط( -

 بررسی شناخت شامل احساس و ادراک )بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، المسه( -

 انگیزش و هیجان )نیازها و انگیزه ها( -

 کلیات روانشناسی رشد -

 یادگیری و نظریه های آن، انواع یادگیری -

 مؤثر بر رشد آن، آزمون های هوش( هوش )تعریف، عوامل  -

 توجه، تمرکز، سازمان بندی، تعمیم، حافظه، و اختالالت مربوطه -

 تفکر، زبان و گفتار -

 شخصیت و نظریه های مربوطه، اختالل های شخصیتی -

 مکانیسم های دفاعی و اضطراب و روش های مقابله -

حرکتهی، شهناختی،   -عهاطفی، جسهمی  -نهی سالگی در حیطه ههای روا  18الگوهای رشد و تکامل از بدو تولد تا  -

 گفتاری و زبانی، اجتماعی

 آشنایی کلی با آزمون های روانشناختی -

 پروژه فردی یا گروهی: انجام یکی از آزمون های روانشناختی یا عناوین دیگر به پیشنهاد استاد -
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 :(references)منابع اصلي درس 

سی هیلگارد. ترجمه محمد تقهی براهنهی و همکهاران،    . زمینه روانشنا1391ال. اتکینسون و همکاران، ریتا  .1

 انتشارات رشد. 

 ، مبانی روانشناسی عمومی، تهران: نشر روان.1380گنجی ، حمزه،  .2

 ، اصول روانشناسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.1362نرمن مان )مترجم: ساعتچی، محمود(،  .3

 نوجوان، تهران: نشر رویش. ، اصول برقراری رابطه انسانی با کودک و1380به پژوه، احمد،  .4

 

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 fill in theانواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چند گزینه ای، تشریحی، مقایسه ای، 

blank  سوی استاد. و ...( در میان ترم و پایان ترم، و ارائه پروژه فردی یا گروهی پیشنهاد شده از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04كد درس:  اصول توانبخشينام درس: 



 ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شوراي عالي برنامه

 

   برنامه آموزشي رشته شنوایي شناسي در مقطع كارشناسي پيوسته 38

 

 

 

 26 تعداد ساعات: -پيش نياز: 

 عملي 5/0 -نظري  5/0 نوع واحد: 1تعداد واحد: 

  

 هدف كلي درس :

آشنایی دانشجو با مفاهیم مختلف توانبخشی، معلولیت، ناتوانی، نقهص، شهیوع معلولیهت، علهل و نیازههای افهراد       

 در جامعه با تکیه بر دانش، شر  وظایف و تجهیزات رشته های توانبخشی معلول

 شرح درس: 

در این درس دانشجو با توانبخشی و اهداف آن،  رشته های مختلف توانبخشی، اعضهای تهیم ههای توانبخشهی و     

لیهت  نقش شنوایی شناس در آنها و همچنین از طریق مشاهده فعالیت های تخصصی مختلف توانبخشی،  بها فعا 

 های حرفه ای آینده خود و مجموعه خدمات توانبخشی آشنا می شود.

  ساعت( 8: )رئوس مطالب بخش نظري

 تعاریف: سالمت و بیماری، آسیب، ناتوانی، معلولیت ▪

 سیرتاریخی نگرش به پدیده ی معلولیت ▪

 اپیدمیولوژی و شیوع انواع ناتوانی و معلولیت ▪

 (ICIDH1/ICIDH2/ICFو معلولیت )رویکردهای کالسیک و نوین موضوع ناتوانی  ▪

 اجتماعی(-روانی-مدل های کالسیک و نوین ناتوانی و معلولیت)مدل پزشکی/مدل اجتماعی/مدل زیستی ▪

 جایگاه معلولیت در برنامه های ملی و توسعه ای کشور ▪

 نگاهی گذرا به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ▪

 علولیتچالش های پیش روی جامعه ی دچار ناتوانی و م ▪

 اصول برنامه های توانمندسازی معلولین ▪

 توانبخشی: تعریف، اهداف و خدمات  ▪

 مفهوم کارتیمی در توانبخشی و معرفی تیم های مختلف در عرصه های شنوایی شناسی ▪

 معرفی رشته های توانبخشی ▪

 توانبخشی مبتنی برخانواده ▪

 توانبخشی مبتنی بر جامعه ▪

 ولیتتوانبخشی و پیشگیری از ناتوانی و معل ▪
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  ساعت( 16: )رئوس مطالب بخش عملي

مشاهده کارکردها و کاربرد درمانی رشته های توانبخشی در تشخیص و درمان مراجعین در هر یک از حیطه  ▪

 های زیر:

o شنوایی شناسی 

o فیزیوتراپی 

o کاردرمانی 

o گفتاردرمانی 

o فنی-ارتوپدی 

o بینایی سنجی 

شناسی و مشاهده خدمات قابل ارائه در این مراکز و تهیه  بازدید از مراکز توانبخشی مرتبط با حرفه شنوایی ▪

 گزارش فردی

 

 فهرست منابع:

 حقوق فرهنگی معلولین. قم، انتشارات دفترفرهنگ معلولین.. 1390سیداحمدطباطبایی، سعیدنوری نژاد، .1

گاه . به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی. تهران، سازمان بهزیستی و دانش1389دکتر انصاری و همکاران،  .2

 علوم بهزیستی و توانبخشی.

. مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل. دانشگاه 1394دکتر سید حبیب اهلل اکواری، دکتر محمد کمالی،  .3

 علوم بهزیستی و توانبخشی. 

 . مبانی توانبخشی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1390دکتر میرخانی، .4

 ی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.. مبانی توانبخش1390دکتر افسون نودهی مقدم، .5

 . فعالیت های روزمره زندگی، انتشارات پگاه.1392دکتر مالحت اکبرفهیمی،  .6

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس: 

در بخش نظری انواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی براسهاس نظهر اسهتاد )چنهد گزینهه ای، تشهریحی،       

و ...( در میان ترم و پایان ترم و ارائه گهزارش کتبهی از مشهاهدات و بازدیهدها      fill in the blankمقایسه ای، 

 برای بخش عملی

 

 

 05كد درس:  آناتومي سر و گردن و تنهنام درس: 



 ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شوراي عالي برنامه
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  68 تعداد ساعات: -پيش نياز: 

 عملي  1 -نظري  2نوع واحد:  3تعداد واحد: 

 

 هدف كلي درس :

 و سر و گردن با شیوه مطالعه سیستماتیکفراگیری آناتومی تنه 

 شرح درس:

اعضاء تشهکیل دهنهده بهدن ضهروری       Systematicجهت درک بهتر اعمال اندامهای بدن، آشنایی کلی با تشریح 

 است. محتوا برای درک بهتر دروس تخصصی بعدی، ضروری است.

 ساعت( 34) رئوس مطالب بخش نظري:

 ناتومیکمقدمات، اصطالحات، صفحات و حرکات آ -

اسهتخوانهای سهر، صهورت و اسهتخوان تمپهورال،      دستگاه اسکلتی بدن، دستگاه اسکلتی سر و گردن با تاکید بر  -

 استخوانچه های گوش و سینوسهای صورت

دستگاه عضالنی بدن،  دستگاه عضالنی سر و گردن با تاکید بر عضالت سطحی و عمقی صورت، عضالت گهردن   -

 د(،  عضالت حلق و حنجره و دیافراگم)تراپزیوس، استرنوکلیدوماستوئی

 دستگاه تنفس با تاکید بر قسمت فوقانی  -

 اعصاب نخاعی 31گانه مغزی و  12آشنایی با دستگاه اعصاب با تاکید بر اعصاب محیطی: اعصاب  -

مباحث مربوط به دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری، دستگاه تولید مثل، دستگاه غدد درون  -

 صورت اختیاری و داوطلبی با نمره امتیازی توسط دانشجویان با نظارت استاد برگزار شود. ریز به

 
 

 ساعت( 34) رئوس مطالب بخش عملي:

 دانشجویان می بایست مباحث مربوطه را با استفاده از جسد و یا موالژ تمرین نمایند. تشریح عملی سر و گردن:

 

 :(references)بع اصلي درس امن

1. Snell R. Clinical  Anatomy by  Regions. Lippincott Williams & Wilkins. Last ed. 

 . کالبد شناسی انسانی، انتشارات جعفری.1391نوراله رضائی،  . 2

 . کلیات آناتومی. نشر اشراقیه.1395مهدی مهدی زاده و همکاران، . 3
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)بها رویکهرد    نین شناسی دسهتگاه عضهالنی  . آناتومی، بافت شناسی و ج1391نغمه احمدیان کیا، یوسف صادقی،. 4

 نگار/ انتشارات راه ثریا.  پارسه آموزش نوین پزشکی(. انتشارات

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

در بخش نظری انواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چند گزینه ای، تشهریحی، مقایسهه    

و ...( در میان ترم و پایان ترم و از چک لیست برای تعیهین توانهایی دانشهجو در تشهریح       fill in the blankای، 

 عملی سر و گردن استفاده گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06كد درس :  آناتومي مغز و اعصاب ام درس : ن
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  51 تعداد ساعات : آناتومي سر و گردن و تنهپيش نياز : 

 واحد عملي 1 -واحد نظري  1 واحد : نوع  2تعداد واحد : 

 

 هدف كلي درس :

 فراگیری ساختمان تشکیل دهنده مغز و زوجهای مغزی و اعصاب محیطی 

 شرح درس:

با توجه به نقش سیستم عصبی مرکزی و محیطی در کنترل اعمال حیاتی بدن، دریافت حس های مختلف و تولیهد  

روه پزشهکی و توانبخشهی ضهروری میباشهد. در ایهن درس سیسهتم       رفتار، دانستن آناتومی آن برای هر دانشجوی گ

اعصاب از نظر آناتومی به دو بخش سیستم عصبی محیطی و مرکزی و از نظر فیزیولوژی بهه دو بخهش سهوماتیک و    

 ویسرال تقسیم و تشریح خواهد شد. محتوای این درس به درک سایر دروس تخصصی کمک می کند.

 

 عت(سا 17) :بخش نظري رئوس مطالب

 جنین شناسی مغز و اعصاب 

 بافت شناسی مغز و اعصاب 

 سیستم اعصاب مرکزی 

، مغهز میهانی   ((Diencephalonآناتومی ساختمانهای تشکیل دهنده مغز )نیمکهره ههای مغهز، مغهز واسهطه       -

((Midbrain (پل مغزی ،(Pons پیاز نخاع ،(Medulla oblongata) مخچه ،Cerebellum)) شیارهای ،

، محهل مراکهز   C.S.Fی مغز، لوب های مغز، بطنهای مغزی، مننهژ، عهروق خهونی مغهز، مهایع      اصلی نیمکره ها

 شنوایی و گفتاری در مغز، تاالموس و هیپوتاالموس

 و نقش آن در ارتباط دو نیمکره مغزی (Corpus Collusum)رابط پینه ای  -

 کورتکس مغز و اعمال آن -

 در حفظ تعادل انسان راههای پیرامیدال و اکستراپیرامیدال مغز و نقش آن -

 Sensory)و اهمیهههت آن در یکپهههارچگی حسهههی  (Reticular Formation)تشهههکیالت شهههبکه ای  -

Integration) 

 آناتومی نخاع و اهمیت آن در اعمال حیاتی انسان -

 سیستم اعصاب محیطی 

 آناتومی اعصاب اعصاب جمجمه ای  -

 آناتومی اعصاب گردنی، سینه ای، کمری، خاجی، دنبالچه ای -

 ر رفلکس های عصبیمسی -

 خودکار اعصاب سیستم 

 اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و نقش آنها در ارگانهای مختلف بدن انسان -
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 ساعت( 34) :بخش عملي رئوس مطالب
 

 را با استفاده از جسد و یا موالژ تمرین نمایند. بخش نظریدانشجویان می بایست مباحث  -

 هداف ذکر شدهانجام پروژه های فردی یا گروهی مرتبط با ا  -

 

 :(references)منابع اصلي درس 
1.  Inderbir Singh. Textbook of Human Neuroanatomy  (Fundamental and Clinical(.Jaypee Brothers 

Medical Publishers (P) Ltd. Last ed. 

و  CT ع مغز و تصاویر دستگاه عصبی مرکزی همراه با مقاط. آناتومی 1393.  فریدون نگهدار،  احسان پورقیومی، 2

MRI.نشر حیدری . 

)بها رویکهرد    . آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی دسهتگاه عصهبی  1391. نغمه احمدیان کیا، یوسف صادقی، 3

 آموزش نوین پزشکی(. انتشارات پارسه نگار.

 

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

ر حیطه شناختی براساس نظر استاد )چند گزینهه ای، تشهریحی، مقایسهه    در بخش نظری انواع روشهای ارزشیابی د

و ...( در میان ترم و پایان ترم و از چک لیست برای تعیهین توانهایی دانشهجو در تشهریح       fill in the blankای، 

 عملی مغز و اعصاب استفاده گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07س : كد در          فيزیولوژي و نوروفيزیولوژي نام درس:
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آنااتومي سار و گاردن و تناه و مغاز و      پيش نياز : 

 اعصاب

 34 تعداد ساعات :         

 نظري  نوع واحد :          2تعداد واحد : 

 

 هدف كلي درس :

 فراگیری فیزیولوژی ارگان های مختلف بدن 

 شرح درس:

ای مختلف می باشد تا زمینه جههت  هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان شنوایی شناسی با عملکرد  ارگان ه

 فراگیری فیزیوپاتولوژی ارگانهای مختلف بدن و بیماریها و درمان آن فراهم گردد. 

 ساعت(34رئوس مطالب:)

فیزیولوژی سلول )شامل سیستم سوخت و ساز سلول، غشاء سلول، عملکهرد پهروتئین هها در سهلول، پتانسهیل       •

 بی( استراحت و عمل، نحوه انتشار سیگنال های عص

فیزیولوژی سیستم عصبی )انواع سیناپس، انواع فیبرهای سیستم عصبی، انواع راه ههای حسهی، انهواع میهانجی      •

های عصبی، سلول های پشتیبان سیستم عصبی محیطی و مرکزی، سد خونی مغزی، کهورتکس مغهز و اعمهال    

مراکز کنترل کننده هوشهیاری،   آن، راههای پیرامیدال و اکستراپیرامیدال مغز و نقش آن در حفظ تعادل انسان،

 مراکز کنترل کننده حرکت و تعادل، سیستم عصبی خودکار، نوروپالستیسیتی(

 :فیزیولوژی سایر دستگاه ها 

 فیزیولوژی غدد درون ریز )شامل: هیپوفیز قدامی و خلفی، تیروئید، پاراتیروئید، پانکراس و دیابت( •

 آنمی، لوسمی و انواع آن(فیزیولوژی عروق خونی و خون )انواع عروق خونی،  •

فیزیولوژی دستگاه تنفس )شامل: عمل دم و بازدم و مکانیسم آنها، گردش خون ریوی، چگونگی کنترل  •

 تنفس، آنوکسی و هیپوکسی، پنومونی(

 (Clearance)فیزیولوژی کلیه )شامل: اجزاء تشکیل دهنده نفرونهها، فیلتراسهیون کلیهوی، کلیهرنس      •

 لوکز، سدیم، اوره و آب، گلومرولونفریت(کلیوی ، چگونگی جذب مجدد گ

فیزیولوژی قلب )شامل عملکرد عضله قلبی، عملکرد سیستم هدایتی قلب، ثبت فعالیت های الکتریکهی   •

 ، ایسکمی قلب(ECGقلب یا 

 فیزیولوژی دستگاه گوارش )شامل: هضم و جذب مواد غذائی، متابولیسم کبدی( •

  اهداف ذکر شدهانجام پروژه های فردی یا گروهی مرتبط با 

 
 :(references)منابع اصلي درس 
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1. Hall J. A. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology., Elsevier. Last ed. 

. مترجم: دکتر محمد رستم پهور واجهاری، دکتهر    لو ها فیزیولوژی پزشکی گایتون . 2015. جان ای. هال .2

 رجمند.. انتشارات اپروین بابایی، دکتر معصومه گلستان

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 fill in theای، تشهریحی، مقایسهه ای،   انواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چندگزینه 

blank )... و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08كد درس :              رادیولوژي سر و گردننام درس : 

 24 تعداد ساعات :       اعصابآناتومي سر و گردن و تنه و مغز و پيش نياز :
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 عملي 5/0 -نظري  5/0 نوع واحد : 1تعداد واحد : 

 

 هدف كلي درس :

 آشنایی با روشهای مختلف رادیوگرافی جهت تشخیص پاتولوژی های موجود در ناحیه سر و گردن.

 شرح درس:

خیصی برای بیماریهای مهم ناحیه سر و گردن به درک عوامل تأثیرگذار از آنجایی که آشنایی با رادیوگرافی های تش

بر شنوایی کمک می نماید. آشنایی با روشهای مختلف رادیوگرافی مربوط به تشخیص پاتولوژی ههای سهر و گهردن    

 برای دانشجویان شنوایی شناسی ضروری است.

 ساعت( 8) رئوس مطالب بخش نظري:

 Xنحوه تولید اشعه  -

 و نحوه حفاظت در برابر آن Xمجاز در ارائه اشعه مقدار دوز  -

 کاربرد رادیوگرافی ساده سر و گردن -

 کاربرد رادیوگرافی با ماده حاجب سر و گردن -

 اصول و آشنایی با سی تی اسکن -

 آناتومی طبیعی سر و گردن در سی تی اسکن -

 (Magnetic Resonance Imaging)-MRIاصول و اشنایی با  -

 MRIردن در آناتومی طبیعی سر و گ -

 در بیماری های سر و گردن به ویژه در استخوان تمپورال MRIنمودهای رادیولوژیک  -

 Functional MRIاصول و آشنایی با  -

 و ... SPECT, PETآشنایی با سایر روش های تصویربرداری نظیر:  -

 

 ساعت( 16) رئوس مطالب بخش عملي:

 خ(مشاهدات رادیوگرافیک ساده جمجمه )نمای روبرو و نیمر -

 مشاهدات شکستگی های جمجمه در رادیوگرافی ساده -

 مشاهدات رادیوگرافیک ساده استخوانهای گوش میانی )نمای روبرو و نیمرخ( -

 مشاهدات رادیوگرافیک ساده سینوسهای پارانازال )واترز، کالدول، نیمرخ سینوسها( -

 نیمرخ(مشاهدات رادیوگرافیک ساده بافت نرم گردن و ستون فقرات گردنی )روبرو و  -

 مشاهدات رادیوگرافیک ساده در نمای نیمرخ نازوفارنکس )نمایش آدنوئید( -
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 مشاهدات رادیوگرافیک ساده استخوان تمپورال و شکستگی های آن )نمای شولر، نمای ترانس اربیتال( -

پورال و مشاهدات توموگرافی کامپیوتری در پالن های آکزیال، کرونال، ساژیتال، با و بدون تزریق از استخوان تم -

 زاویه پلی مخچه ای 

 گیجگاهی، سینوسهای پارانازال -مشاهدات سی تی اسکن در نماهای: )نازوفارنکس، اربیت، مفصل فکی -

 مشاهدات سی تی اسکن مغز طبیعی، خونریزی مغزی، تومور مغزی و حفره خلفی مغز، ادم مغزی -

ریق از استخوان تمپورال و زاویه پلی مخچه در پالنهای آکزیال، کرونال و ساژیتال با و بدون تز MRIمشاهدات  -

 ای

 
 

 :(references)منابع اصلي درس 

1.  Flint P. W. et al. Cummings Otolaryngology--head & Neck Surgery. Elsevier/Saunders. Last 
ed. 

2.  Roeser R.J. et al. Audiology Diagnosis. New York, Thieme. Last ed. 

 

 ارزشيابي دانشجو در این درس :شيوه پيشنهادي براي 

مقایسهه  ، در بخش نظری انواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چند گزینه ای، تشریحی

و ...( در میان ترم و پایان ترم و از چک لیست بهرای تعیهین توانهایی دانشهجو در بخهش        fill in the blankای، 

 .رددعملی مباحث رادیولوژی استفاده گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09كد درس :  بيماریهاي مغز و اعصابنام درس : 

 34 تعداد ساعات : آناتومي مغز و اعصاب و نوروفيزیولوژيپيش نياز : 
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 نظري  نوع واحد : 2تعداد واحد : 

 

 هدف كلي درس :

 بیماری های مغز و اعصاب  آشنایی دانشجو با پاتوفیزیولوژی، اصول معاینه و ارزیابی و درمان دارویی و غیر دارویی

 شرح درس:

از آنجایی که آشنایی با بیماریهای مغز و اعصاب، اصول معاینه، عالئهم و روشههای درمهانی آنهها موجهب فههم بهتهر        

معلولیت ها شده و توانایی دانشجویان را در طراحی برنامه های درمهانی و توانبخشهی افهزایش مهی دههد، آشهنایی       

 ا انواع بیماریهای مغز و اعصاب و شیوه های درمانی آن ضروری می باشد.دانشجویان شنوایی شناسی ب

 ساعت(34رئوس مطالب:)

 آشنایي با معاینات عصبي -1

عصههب مغههزی، بررسههی دسههتگاه  12بررسههی وضههعیت هوشههی عقلههی و سههطح هوشههیاری بیمههار، ارزیههابی  -

ال(، بررسهی رفلکسهها و   انهواع حرکهات اضهافه سیسهتم پیرامیهدال و اکسهتراپیرامید       -حرکتی)قدرت و تون

بازتابها)پوستی، پاتولوژیک، تاندونی(، دستگاه حسی)انواع حس، ارزیابی و اختالالت حسی در نخاع(، ارزیهابی  

 ایستادن و راه رفتن و نمودها در بیماریهای مختلف. تفاوت عالئم اختالالت نرون محرکه فوقانی و تحتانی

 حوادث عروقي مغزي-2

، . . . (، سهبب شناسهی،    TIA،RINDمغزی)انفارکتوس، ترومبوز، امبهولی(، سهندرمها)  آشنایی با انواع سکته  -

 عوامل خطرزا، ارزیابیهای آزمایشگاهی، تشخیصهای افتراقی، ناهنجاریهای عروق مغزی

 كوما -3

 بررسی عالئم و علل، بررسی های آزمایشگاهی، جدول گالسکو، زندگی نباتی، معیارهای مرگ مغزی -

 نخاعي  ضربه مغزي و -4

ضرب دیدگی و له شدگی مغز و نخاع، خونریزیهای سهاب دورال)حهاد و مهزمن( و درون مغهزی، نمودههای       -

 بالینی و اقدامات پزشکی

 

 

 بيماري هاي تخریب كننده مغز  -5
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نمودهای بالینی، یافته های آزمایشگاهی، تشخیص افتراقی )آلزایمر، کره هانتینگتون، پارکینسون، آتاکسهی    -

 ، پسودوبولبار(، آسیب های تحلیل برنده مخچه(ALS ،SMAیماریهای نرون حرکتی)فردریش، ب

 بيماري هاي غالف ميلين -6

 نمودهای بالینی، یافته های آزمایشگاهی، رادیوگرافی و تشخیص افتراقی مالتیپل اسکلروزیس -

 نئوپالزم ها -7

ویهه پلهی مخچهه ای بهویژه نورینهوم      طبقه بندی تومورهای مغز و آشنایی کلی با آنها، شناخت تومورهای زا -

 اکوستیک و نورومای عصب زوج هفتم

 صرع -8

های آزمایشگاهی انواع صهرع کوچهک، بهزرگ، تونیهک، کلونیهک،      بندی صرع، نمودهای بالینی، یافتهتقسیم -

 میوکلونیک،کانونی

 عفونتهاي دستگاه عصبي-9

التهاب های حاد و مهزمن، التیهام زخهم و     آشنایی با تعریف آسیب، انواع آسیبهای بافتی، علل آسیب سلولی، -

 ترمیم بافت

های آزمایشهگاهی بیمهاری   آشنایی با اصطالحات عفونتهای سیستم اعصاب مرکزی،  نمودهای بالینی، یافته  -

 های ویروسی و باکتریایی شایع) مننژیت و ...( آبسه مغزی، عفونت های انگلی و قارچی

 نوریت ها -

 و مياستني(بيماریهاي عضالت)ميوپاتي  -10

نمودهای بالینی، یافته های آزمایشگاهی، تشخیص افتراقی میوپاتیهای اولیهه )دوشهن، بکهر، لیمهب گهردل،       -

 حلقی، نوروژنیک )ورنیگ، هوفمن(، میوپاتی های ثانویه)پلی میوزیت، درماتومیوزیت(-دیستروفی چشمی

 نوروپاتي ها-11

 زدای میلهین  التهابی رادیکولوپاتی پلی باره، گیلن اریهایبیم درمان آزمایشگاهی، بررسی بالینی، نمودهای علل،

 پولیو پست و پولیو توث، ماری شارکو مزمن،

 :(references)منابع اصلي درس  

1. Darroff BR.Bradley's Neurology in Clinical Practice. Saunders. Last ed. 

مغز و اعصاب. انتشارات . درسنامه بیماریهای 1394اعضای کمیته علمی مغز و اعصاب ایران،  .2

 تیمورزاده. 

 . بیماری های مغز و اعصاب و عضالت. انتشارات نور دانش. 1380سلطانزاده اکبر،  .3

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:       
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 fill in theانواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چندگزینه ای، تشهریحی، مقایسهه ای،   

blank و ...( در میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10كد درس :  ژنتيک در پزشكي                                          نام درس : 

 17 تعداد ساعات : ---پيش نياز : 
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 نظري  نوع واحد : 1تعداد واحد : 

 

 هدف كلي درس :

یک، بخصوص اختالالت ژنتیکی که منجر به ناهنجاریهای ساختمانی گوش مهی  آشنایی دانشجویان با اصول علم ژنت

 .شوند

 شرح درس:

با توجه به اینکه امروزه علل بسیاری از بیماریها، عوامل ژنتیکی شناخته شده مهی باشهد دانسهتن اصهول پایهه علهم       

اشد. محتوای ایهن درس بهرای   ژنتیک و ارتباط آن با بیماریها برای هر دانشجو در رشته های توانبخشی ضروری میب

 فهم دروس تخصصی بعدی الزم است.

 ساعت(17رئوس مطالب:)

 نقش ژنتیک در پزشکی 

 کروموزمهای انسانی 

 عاریف اولیه ژن ، کروموزم،آلل ،جهش وانواع آن، ژنوتیپ وفنوتیپ، هوموزیگوت وهتروزیگوت وکاریوتیپ 

  RNAو  DNAساختمان 

   DNAهمانندسازی 

 )رونویسی و ترجمه(سنتز پروتئین 

 اختالالت ژنتیکی باوراثت کالسیک مندلی

 اتوزومی بارز ونهفته

 بارز ونهفته xوابسته به 

 و چند شکلی های آن A.B.Oگروههای خونی 

 روپالزیآکند

 فیبروز سیستیک

 هموفیلی

 کم خونی داسی شکل

 تاالسمی 

 اختالالت کروموزمی)سندروم ها مثل داون ، ترنر و...(

 ل در ناشنوائی وهتروژنیژن های دخی

 ناشنوائی های خالص

 ناشنوائی های سندرومیک )سندروم آلپورت، سندروم  کوگان، سندروم آشر و ...(
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 مشاوره ژنتیکی و ارزیابی

 کاربرد مشاوره ژنتیکی 

 عوامل موثر در ارجاع افراد برای مشاوره ژنتیک

 

 

 :(references)منابع اصلي درس 

 رفیع اندیشه پیراپزشکان، انتشارات برای ژنتیک .1392نقوی،  بهار

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 fill in theانواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چندگزینه ای، تشهریحی، مقایسهه ای،   

blank .و ...( در میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11كد درس :  ي كودكانبيماري هانام درس : 
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 34 تعداد ساعات : ژنتيک در پزشكي پيش نياز : 

 نظري  نوع واحد : 2تعداد واحد : 

 

 هدف كلي درس :

آشنایی دانشجویان با رشد و تکامل جنین، نوزاد و کودک، بیماریها و سندرم های ژنتیکی مهم دوران نوزادی و تأثیر 

 آنها بر شنوایی انسان

 شرح درس:

ه به اینکه کم شنوائی از همان دوران جنینی شروع می شود دانستن رشد و تکامل جنین و عوامل تأثیر گذار با توج

بر رشد و تکامل جنین و کودک و همچنین بیماریهای خاص این دوران برای دانشجویان شنوائی شناسی مههم مهی   

 باشد. محتوای این درس برای فهم دروس تخصصی بعدی الزم است.

 ساعت(34ب:)رئوس مطال

 جنین )رشد و تکامل اندامهای مختلف بدن تا قبل از تولد( -

نوزاد نارس )رشد و تکامل نوزاد نارس، عوامل دخیل در بوجود آمدن نوزاد نارس، رشد و تکامل عصبی عضهالنی   -

 در نوزادان نارس(

 شاخص های سالمتی در نوزادان -

 اول( و در سالهای قبل از مدرسهرشد و تکامل طبیعی در دوره نوزادی )در ماه اول و سال  -

شاخص های سالمتی در شیرخواران و کودکان تا سنین قبل از مدرسه شامل: شاخص های سهالمتی وزن، قهد،    -

 رشد و تکامل عصبی عضالنی، رشد و تکامل زبان و گفتار، شنوایی، شاخص های سالمتی روانی و رفتاری

 روش تعیین شاخصهای رشد و تکامل عصبی عضالنی -

 تعیین شاخصهای رشد و تکامل جسمیروش  -

 پیشگیری در دوران جنینی از عوامل خطرزا برای سالمتی نوزاد -

 پیشگیری در دوران حین زایمان و نوزادی  -

 پیشگیری در دوران شیرخوارگی و کودکی  -

 یرقان -

 تب و تشنج -

ک، اوریون، سهرخک  عفونت های سیستمی باکتریال و ویروسی مؤثر بر شنوایی )مننژیت ها، انسفالیت ها، مخمل -

 و ...( 

 TORCHسندرم  -

 اتیت ها، تونسیلیت ها و آدنوئیدیت ها  -
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بیماریهای مهم ژنتیکی همراه با کم شنوایی نحوه توارث، عالئم بالینی، وضعیت شهنوائی شهامل: سهندرم آشهر،      -

 سندرم پندرد، سندرم واردنبرگ، سندرم تریچرکولینز، سندرم آلپرت و آپرت، سندرم داون و ...

 هنجاریهای نورولوژی کودکان نا -

 بیماری های خونی مؤثر بر شنوایی -

 انجام پروژه های فردی یا گروهی مرتبط با اهداف ذکر شده -

 

 :(references)منابع اصلي درس 

Robert M. Kliegman et al. Nelson Textbook of  Pediatrics, Elsevier, Inc. Last ed. 

 

 جو در این درس:شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانش

 fill inانواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چندگزینهه ای، تشهریحی، مقایسهه ای،    

the blank و ...( در میان ترم و پایان ترم 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12كد درس :  كوستيکانام درس : 
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 51 تعداد ساعات : فيزیک صوت پيش نياز : 

 عملي 1 –نظري  1 نوع واحد : 2 تعداد واحد :

 

  هدف كلي درس :

 و روش های اندازه گیری در این حوزه اکوستیکآشنایی با مفاهیم 

 

 شرح درس : 

در این درس مفاهیم پایه مربوط به صوت و انتشار آن و نحوه اندازه گیری و تاثیر عوامل مختلف بر آن مطر  می 

 تخصصی و بالینی ضروری است. گردد که یادگیری آنها برای آموزش دروس 

 

 ساعت( 17: )نظريمطالب بخش  رئوس

 مقدمه ای بر اکوستیک و کاربرد آن در شنوایی شناسی -

 موج های اکوستیکی -

 توان، شدت و فشار اکوستیکی -

 یادآوری واحد های شدت و بسامد -

مبدل های  مبدل های الکترواکوستیکی )مبدل های ورودی مثل : میکروفن و انواع آن ، تله کویل و -

 خروجی مثل : گوشی ، بلندگو و انواع آنها و مرتعش کننده استخوانی(

 رزوناتورها و صافی های اکوستیکی ) رزوناتور هلمهولتز و انواع صافی ها ( -

 و ... ( SLMاندازه گیری های اکوستیکی )  -

 تجزیه کننده های صوتی  -

 ، نوفه ها ، اصوات گذرا و... (انواع سیگنال های اکوستیکی و مشخصات آنها ) اصوات خالص  -

 رفتار اکوستیکی سیستم شنوایی -

 مباحث مربوط به جذب و مواد جاذب ، بازآوایی و انتقال امواج اکوستیکی -

 ایزوالسیون اکوستیکی -

 طراحی اکوستیک ) مشخصات اتاقک های آزمایش ادیومتری ، کالس درس افراد شنوا و کم شنوا و ... ( -

 اکوستیک گفتار -

 

 ساعت( 34: )لب بخش عمليرئوس مطا

   SLMتعیین میزان شدت و فشار صوت با استفاده از  -

 کار با انواع میکروفن ، شناخت اجزا و بررسی عملکرد آنها از منظر جهت داری -

 کار با گوشی ، بلندگو و مرتعش کننده استخوانی -
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 استفاده از اسیلوسکوپ برای بررسی اصوات و نوفه ها -

 ررسی نقش آن در بازشناسی گفتارتعیین زمان بازآوایی و ب -

 بررسی میزان افت انتقال اصوات خالص از اجسام مختلف و ترسیم منحنی آن برحسب فرکانس -

 نحوه طراحی و ساخت اتاقک اکوستیک و بازدید از کارگاه های مربوطه -

 
 

 

 ( : Referencesمنابع اصلي درس ) 
1. Haughton P. Acoustics for Audiologists. Academic Press. Last ed. 

2. Yost WA. Fundamentals of Hearing. Academic Press. Last ed. 

 

 شنوایی شناسیمختلف ویرایش جدید کتب اکوستیک، مطالب مربوط به  .3

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس :

 مساله و ... (الف ( انواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی ) تشریحی ، چند گزینه ای ، حل 

 از سوی دانشجواکوستیک ب ( انجام کار عملی و ارایه گزارش کار در آزمایشگاه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13كد درس :   نام درس : آناتومي و فيزیولوژي دستگاه شنوایي و تعادل
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 68تعداد ساعات :   آناتومي سر و گردن و تنهپيش نياز : 

 عملي 1-ظري ن 2نوع واحد:   3تعداد واحد : 

 

 هدف كلي درس:

انسان و فرایندی که موجب شنیدن و حفظ تعادل  دهلیزیفراگیری ساختمانهای تشکیل دهنده دستگاه شنوایی و  

 گرددانسان می

 شرح درس: 

ی شناس مراجعه خواهنهد نمهود، فراگیهری    یی و اختالالت تعادلی به شنوایبا توجه به اینکه افراد جهت ارزیابی شنوا

انهای تشکیل دهنده این دو ارگان و فرایندی که موجب شنیدن و حفظ تعهادل مهی گهردد بهرای ههر فهارغ       ساختم

ی شناسی ضروری می باشد. محتوای این درس ضمن آنکهه بهرای درک و فههم دروس بعهدی     یالتحصیل رشته شنوا

 ضروری است، با وظایف آینده و محیط حرفه ای دانشجو ارتباط و تناسب دارد.

 ساعت( 34:)بخش نظري برئوس مطال

 جنین شناسی دستگاه شنوایی و دهلیزی •

 بافت شناسی دستگاه شنوایی و دهلیزی •

 آناتومی دستگاه شنوایی  •

 آناتومی گوش خارجی  -

 آناتومی گوش میانی  -

آناتومی حلزون گوش داخلی )آناتومی استخوان تمپورال، آنهاتومی حلهزون اسهتخوانی،آناتومی حلهزون غشهایی،       -

 م کورتی، عروق البیرنت، اعصاب حلزون، ترکیب و فیزیولوژی مایعات گوش داخلی(آناتومی اندا

 مسیر مرکزی عصب شنوایی )اعصاب آوران و وابران( -

 کورتکس شنوایی -

 آناتومی دستگاه دهلیزی •

 البیرنت دهلیزی، عروق خونی دستگاه دهلیزی، اعصاب دستگاه دهلیزی -

 مسیر مرکزی عصب دهلیزی -

 یزی )هسته های دهلیزی تا قشر دهلیزی(سیستم عصبی مرکزی دهل -

 فیزیولوژی دستگاه شنوایی 

 یابی و تشدید صوت(فیزیولوژی گوش خارجی )مکان -

امپدانس گوش میهانی، نقهش عضهالت گهوش     تطبیق ،  middle ear transformerفیزیولوژی گوش میانی ) -

 (، فیزیولوژی شیپور استاشمیانی
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زون: موج متحهرک، کهوک فرکانسهی، تقویهت فعهال وسهایر عملکردههای        مکانیک حلفیزیولوژی  گوش  داخلی  ) -

 (transduction و  پتانسیل سلولهای موییغیرخطی حلزون، 

 ی نسبت به تحریک های  ساده و پیچیده(یی )پاسخ فیبرهای عصب شنوایفیزیولوژی عصب آوران شنوا -

 ییفیزیولوژی عصب وابران شنوا -

 ییشنوا کورتکسو عصبی  فیزیولوژی هسته هایآشنایی با  -

  فیزیولوژی دستگاه دهلیزی 

 های اتولیتیک )ماکوالها(دایره )کریستاها( و انداممجاری نیمسلولهای مویی در مکانیسم عمل  -

 های دهلیزیرفلکس  -

 نیستاگموس -

 (orientationآگاهی )درک حرکت و موقعیت -

 مکانیسم سرگیجه -

 دهلیزیمهای جبرانی سمکانی -

 

 ساعت( 34:)بخش عملي س مطالبرئو

 تمرین مطالب بخش نظری توسط موالژ -

 انجام پروژه های فردی یا گروهی مرتبط با اهداف ذکر شده -
 : (references)منابع اصلي درس   

1. Clark  WW, Ohlemiller KK. Anatomy and physiology of hearing for audiologist. Clifton park: 
Thomson. Last ed. 

2. Musiek FE, Baran JA. The Auditory System: Anatomy, Physiology, and Clinical Correlates. 
Pearson Education Inc. Last ed. 

3. Gleeson MJ, et al. Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery. CRC Press. 
Last ed. 

4. Herdman SJ, Clendaniel RA. Vestibular Rehabilitation. Davis Company. Last ed. 

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس :

 fill in theای، تشهریحی، مقایسهه  ای،انواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی بر اساس نظر استاد )چند گزینهه 

blank  و…) 

 

 14كد درس :  سایكواكوستيکام درس : ن

 24 تعداد ساعات : اكوستيک پيش نياز : 
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 عملي  5/0 -نظري 5/0 حد :نوع وا 1تعداد واحد : 

 

  هدف كلي درس :

 سایکواکوستیک و روش های اندازه گیری در این حوزهآشنایی با مفاهیم 

 

 شرح درس:

در این درس جنبه های سایکولوژیک یا روانشناختی محرکات صوتی و نحوه اندازه گیری و تاثیر عوامل مختلف بر 

 ای آموزش دروس تخصصی و بالینی ضروری است.درک اصوات مطر  می گردد که یادگیری آنها بر

 

 ساعت( 8: )رئوس مطالب بخش نظري

 آشنایی با سایکواکوستیک و حیطه فعالیت آن در شنوایی شناسی -

 مقیاس های اندازه گیری ) اسمی ، رتبه ای ، فاصله ای و نسبتی ( -

 نها (و کاربرد آ Adaptiveانواع روش های اندازه گیری سایکواکوستیک ) کالسیک و  -

 حساسیت شنوایی -

، کسر و قانون وبر  JND  ،DL  ،ΔI  ،ΔF  ،Δtحساسیت مطلق و حساسیت افتراقی ) تعریف مفاهیم  -

 و...(

 ( Theory of Signal Detectionمباحث مربوط به فرضیه کشف سیگنال )  -

 تعریف ماتریس محرک و پاسخ و فاکتورهای موثر بر پاسخ -

 حساسیت و ویژگی -

- Receiver Operating Curve  

 ماسکینگ و تعریف مفاهیم مربوط به آن -

 منحنی کوک سایکوفیزیک -

 ماسکینگ صوت با صوت ، ماسکینگ صوت با نوفه -

 مفاهیم مربوط به باند بحرانی -

 ماسکینگ وابسته به زمان ) ماسکینگ پیشرو و ماسکینگ پسرو ( -

 ( Upward  Maskingماسکینگ وابسته به فرکانس )  -

 ماسکینگ مرکزی -

 IPDو  ILD  ،ITDابی و جهت یابی صوتی و تشریح تفصیلی مباحث مکان ی -

 بلندی ، تعاریف و واحد های آن ) فون و سون ( -

 زیروبمی ، تعاریف و واحدها ) مل وواحدهای موسیقایی ( -

 مباحث مربوط به درک گفتار -
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 ساعت( 16: )رئوس مطالب بخش  عملي

  Adaptiveو  ارزیابی حساسیت مطلق و افتراقی با روش های کالسیک -

 بررسی عملی فرضیه کشف سیگنال -

 فعالیت در زمینه مکان یابی و جهت یابی سیگنال صوتی -

 بررسی عملی ماسکینگ صوت با صوت و صوت با نوفه -

 بررسی عملی بلندی و ارتباط فون با سون برای محرکات با بسامد مختلف -

 بررسی زیر و بمی اصوات -

 بررسی قانون مربوطه  تعیین کسر وبر در حوزه شدت و فرکانس و -
 
 

 ( : Referencesمنابع اصلي درس ) 
1. Gelfand SA. Hearing: an introduction to psychological and physiological acoustics. 

Informa Healthcare. Last ed. 

2. Yost WA. Fundamentals of Hearing: An Introduction. Brill. Last ed. 

3. Moore BCJ. An Introduction to the Psychology of Hearing. Emerald Press. Last ed. 

4. Moore BCJ. Hearing: Handbook of Perception and Cognition. Academic Press. Last ed. 

 شنوایی شناسیمختلف ویرایش جدید کتب  سایکواکوستیکمطالب مربوط به  .5

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس :

 ف ( انواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی ) تشریحی ، چند گزینه ای ، حل مساله و ... (ال

 از سوی دانشجو سایکواکوستیکب ( انجام کار عملی و ارایه گزارش کار در آزمایشگاه 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 15كد درس :  زبان انگليسي تخصصيرس : نام د

 51 تعداد ساعات : - پيش نياز : 
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  عملي 1 -نظري 1 نوع واحد : 2: تعداد واحد 
 

  هدف كلي درس:

 و علوم وابسته شنوایی شناسیافزایش مهارت دانشجویان در درک و بیان مطالب تخصصی در حوزه 

 

 شرح درس: 

به زبان انگلیسی مهارت پیدا می کنند تا  شنوایی شناسیدر این درس دانشجویان در درک و بیان مطالب تخصصی 

های بالینی و  از این مهارت در به روز رسانی دانش نظری و عملی خود، مستندسازی فعالیت در آینده بتوانند

فهم و درک مطالب تخصصی با هدف ارتقاء دانش و مهارت  برقراری ارتباط با دیگران به صورت کتبی و شفاهی،

 بالینی استفاده نمایند. 

 

 : (ساعت 17ئوس مطالب نظري )ر

 های اصطالحات تخصصی در :  ریشه ها، پسوندها و پیشوند .1

• General physiology and anatomy,  

• Sensory system,  

• Nervous system,  

• ENT, Psychiatry, Psychology, Neurology, 

• Audiology 

• Speech and language pathologies 

 آشنایی با اصطالحات تخصصی رشته شنوایی شناسی .2

 ایی شناسیشنو آشنایی با کتاب ها و مجله های تخصصی .3

 شنوایی شناسی و علوم مرتبط با آندرک مطالب تخصصی در مورد  .4

 آشنایی با اصول و قواعد نگارش به زبان انگلیسی به منظور نامه نگاری، گزارش نویسی، و نگارش مقاالت کوتاه .5

 

 : (ساعت 34ي )عملئوس مطالب ر

 انگلیسیهای از کتاب ها و نشریه شنوایی شناسیگردآوری مطالب دررابطه با  .1

 ترجمه متون تخصصی  .2

 .ارائه مطالب تخصصی بصورت شفاهی و کتبی به زبان انگلیسی .3
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 منابع اصلي درس:

1. Nicolosi, L., Harryman, E., and Kreshech, J. Terminology of communication disorders: 

speech, language, hearing Baltimore: Williams & Williams’s publishers. Last ed. 

2. Katz J. Handbook of Clinical Audiology , Baltimore: Williams & Wilkins. Last ed. 

 .1385 ،دانش فریار، تهران: جامع شنوایی شناسیو همکاران. فرهنگ  عادل قهرمان .3

 متون تخصصی به زبان انگلیسی .4

 به زبان انگلیسی.  شنوایی شناسینشریات تخصصی رشته  .5

 ایی شناسیشنوسایتهای اینترنتی  .6

 

 شيوه ارزشيابي:

ای انجام می شود و ارزشیابی دانشجویان در حیطه شناختی در اواسط و پایان دوره بصورت تشریحی و چهار گزینه 

 در حیطه مهارتی بصورت ارائه گزارش شفاهی و آزمون کتبی به استفاده از چک لیست انجام می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16كد درس :  زبان و گفتار رشد و تكاملنام درس : 

 34 تعداد ساعات : روانشناسي عمومي و رشد پيش نياز : 
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 نظري  2 نوع واحد : 2تعداد واحد : 

 

 هدف كلي درس : 

 آشنایی با روند رشد و تکامل طبیعی زبان و گفتار 

 

 شرح درس :

ی، رشد طبیعی اجهزاء زبهان آشهنا مهی     در این درس دانشجو با فرایند اکتساب زبان  و تکامل گفتار در کودکان عاد

شود.  دانستن روند رشد و تکامل طبیعی زبان و گفتار به عنوان مبنایی برای درک اختالالت زبان و گفتهار و پهیش   

رود. همچنین مطالهب ایهن درس بهرای    نیازی برای آگاهی یافتن از مشکالت زبان و گفتار افراد کم شنوا  بشمار می

 شی شنوایی ضروری می باشد.فهم دروس تخصصی توانبخ

 

 ساعت(34رئوس مطالب:)

 مقدمات ▪

 مفاهیم رشد، رسش، هنجار و ناهنجار  -

 زبان و گفتارتعاریف ارتباط،  -

 خواص زبان -

 اجزاء زبان -

 مروری بر مفاهیم و نظریه های رشد -

 (ها رشد زبان و گفتار و ارتباط )دیدگاه های شناختی، اجتماعی، رفتاری، زیستیآشنایی با نظریه ▪

 اساس نورولوژیک زبان و گفتار ▪

      
 تعامل رشد شناختی، ادراکی، اجتماعی و حرکتی با رشد زبان،گفتار و ارتباط ▪

 رشد زبان و گفتار در کودکان نوپا و پیش دبستانی ▪

 رشد واژگانی و یادگیری واژگان -

 رشد معناشناسی -

 رشد واجشناسی -

 رشد صرف و نحو -

 رشد کاربردشناسی -

 )مکالمه، گفتار روایتی(رشد گفتمان در کودک  -

 رشد مهارت های فرازبانی   -

 رشد مهارت های فراشناختی    -
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 تحول زبان در مراحل اولیه دبستان ▪

 تحول زبان شفاهی در دوران دبستان و نوجوانی و جوانی ▪

 مراحل رشد و تکامل گفتار در کودکان ▪

 
 

 : ( referencesمنابع اصلي درس )

1. Owens JR and Robert E, Language Development: An Introduction. Pearson ducation,Inc. Last ed. 
2. Plante Elena, Communication and Communication Disorders: A Clinical Itroduction. Pearson 

ducation,Inc Last ed.. 

 آخرین چاپ چاپ محدود. جلیلوند، ناهید، رشد طبیعی گفتار و زبان، تهران : دانشکده علوم  توانبخشی، .3

 تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،  فرهنگ آسیب شناسی گفتار و زبان، ،1380پور، رضا، نیلی  .4

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 fill inانواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی بر اساس نظر استاد )چنهد گزینهه ای، تشهریحی، مقایسهه ای،     

the blank  در میان ترم و پایان ترم…و ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 17كد درس :  اختالالت زبان و گفتارنام درس : 



 ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شوراي عالي برنامه

 

   برنامه آموزشي رشته شنوایي شناسي در مقطع كارشناسي پيوسته 65

 

 

 

 34 تعداد ساعات : رشد و تكامل زبان و گفتار پيش نياز : 

 نظري  2 نوع واحد : 2تعداد واحد : 

 

 هدف كلي درس : 

 شنوایی بر این اختالالت می باشد.تار و همچنین تأثیرات کمهدف از این درس آشنایی با انواع اختالالت زبان و گف

 

 شرح درس:

در این درس دانشجو، انواع اختالالت گفتاری و زبانی و  تظاهرات بالینی آن و همچنین تأثیرات انواع کم شنوایی بر 

 .این اختالالت را خواهد شناخت. این دانش در تفهیم مطالب تخصصی آینده دانشجو مؤثر می باشد

 

 ساعت( 34) رئوس مطالب:

 تأثیر اختالالت گفتار و زبان بر ارتباط کالمی و غیر کالمی  -

 تولیدی ، روانی و صوتی گفتار طبیعی -ویژگیهای زبانی   -

 تفاوت های طبیعی گفتار در افراد گوناگون  -

 روند درک و تولید گفتار در فرد طبیعی  -

 ن شناختی، آسیب شناختی در دوران رشد.طبقه بندی اختالالت زبان و گفتار از دیدگاه زبا -

 اختالالت زبان -

 اختالالت زبانی مربوط به دوران رشد –الف 

 عقب ماندگی ذهنی 

 اوتیسم 

 زبان پریشی مربوط به دوران کودکی 

 فلج مغزی 

 آسیب دیدگی شنوایی 

 اختالالت عاطفی 

 )اختالالت یادگیری )خواندن 

 اختالالت زبانی مربوط به دوران بزرگسالی –ب 

 دمانس 

 زبان پریشی 

 اختالالت تولید و واج شناختی -

 )اختالل در تولید صداها )دیس لکسیا 

 آپراکسی گفتار 
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 دیزآرتری 

 اختالالت روانی گفتار -

  لکنت و بریده گویی و انواع ناروانی های گفتار 

 اختالالت صوت -

  اختالالت جسمی شامل فلجی تارهای صوتی، آفونیا و… 

 اع گرفتگی صدااختالالت عملکردی شامل انو 

  اختالالت تشدید شاملhypernasality  ،hyponasality  ،hypernasality-  

 mixed hypo         و اختالل در نوای گفتار 

 
 

 : ( referencesمنابع اصلي درس )

 

، 1394ترابی نژاد، فرهاد، حسینی فر، شمیم و فاضلی،  مهنوش. آشنایی کاربردی با اختالالت گفتار و زبان،  - 1

  تهران:  انتشارات پایگاه فرهنگ

2. Bishop Dorothy V.M, Speech and Language Impairments in Children. Lawrence Leonard. Last ed.  
3. Murdoch Bruce E. Acquired Speech and Language Disorders. Last ed. 
4. Plante Elena, Communication and Communication Disorders: A Clinical Itroduction. Pearson 
ducation,Inc. Last ed. 

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 fill in theانواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی بر اساس نظر استاد )چندگزینه ای، تشریحی، مقایسه ای، 

blank  در میان ترم و پایان ترم.…و ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مباني زبان شناسي و آواشناسي اكوستيکنام درس :  18كد درس : 
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 كوستيکاپيش نياز : سایكو  51تعداد ساعات : 

 نوع واحد : نظري
 

 3تعداد واحد : 

 هدف كلي درس : 

 آشنایی با مفاهیم اصلی علوم زبانشناسی و آواشناسی و کاربرد آواشناسی تولیدی و اکوستیک در شنوایی شناسی

 

 رس:شرح د

در این درس دانشجویان با دانش زبانشناسی و روشهای مطالعه زبان و اجزا و کارکردههای آن، و  همچنهین آواشناسهی و    

واجشناسی بین المللی آشنا می شوند و با آواها، جایگاه وشیوه تولید، واحدهای زبرزنجیری، فرآیندهای آوایی، آوانگاری و 

. شناخت مباحث فوق برای درک مفهاهیم و موضهوعات مطهر  شهونده در دروس     نگاری زبان فارسی را فرا می گیرند واج

 توانبخشی شنوایی بسیار ضروری است. 

 ساعت(51رئوس مطالب:)

 تعریف زبان، مفاهیم زبان، لهجه، گویش  -

 ساختار زبان، مفاهیم چهارگانه ساختاری زبان  -

 ...سازی ابداع و وامگیری و سازی: ریشه شناسی و راههای واژهواژه -

 تکواژشناسی/ صرف: تکواژ و تکواژگونه و قواعد -

 نحو: سنتی و گروهساختی و زایشی و نقشگرا و وابستگی و شناختی  -

 معناشناسی واژگانی: مختصات معنایی و نقشهای معنایی و روابط معنایی و همایی  -

 کاربردشناسی: بافت و ارجاع و کنش گفته ها و ادب  -

پریشهی و  ¬های نوک زبانی و لغهزش زبهانی و زبهان   ناطق مغزی زبان و پدیدهزبان و مغز: زبان عصب شناسی و م -

 شنود دوگوشی و دوره حساس رشد

 فراگیری زبان اول/ یادگیری زبان اول: فراگیری آواجی و صرفی و نحوی و معنایی -

 شناختی-زبان و فرهنگ: نسبیت زبانی و مقوالت فرهنگی و اجتماعی و جنسیتی و جهان -

 اع خط، خط آوانگارزبان و خط، انو  -

 حیوانات و زبان -

 رابطه آوا با زبان و رابطه آواشناسی با زبان شناسی  -

 شاخه های آواشناسی -

 واج ها: همخوانها و واکه ها)هجا و تکواژ(، قوانین واجی، واجگونه ها، آوانگاری و واج نگاری  -

 اندام های موثر در تولید آواها و نقش هر یک -

 سیطبقه بندی آواهای زبان فار -

 واحدهای زنجیری گفتار )واکه ها . همخوانها( -

 دسته بندی واکه ها -
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 واحدهای زبرزنجیری -

 واحدهای آوایی مرکب )هجا، واژه، جمله( -

فرایندهای آوایی )تولید ناقص، همگونی همخوانها، همگونی همخوان با واکه، ناهمگونی همخوانها، هماهنگی واکه  -

 یی، تکیه جمله(ای، قلب، حذف، اضافه، تبدیل، تغییر هجا

 

 : ( referencesمنابع اصلي درس )

 

 .1394ثمره، یداهلل. آواشناسی زبان فارسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  -1

 ، آواشناسی، تهران: انتشارات آگاه1393حق شناس، محمدعلی،  -2

 1388یول، جرج. ترجمه علی رحیمی. مطالعه زبان. نشر جنگل.  -3

 .1388زبان. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. چاپ سوم. مشکوه الدینی، مهدی. ساخت آوایی  -4

 ، مقدمات زبانشناسی ، تهران:  نشر نی1381ترسک، الرنس )مترجم: اخالقی، فریار(،  -5

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 

 fill in theحی، مقایسهه ای،  انواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی بر اساس نظر اسهتاد )چنهد گزینهه ای، تشهری    

blank  در میان ترم و پایان ترم.…و ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و بيني ، گلو هاي گوشنام درس : بيماري 19كد درس : 
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و فيزیولوژي دستگاه شانوایي و   آناتوميپيش نياز :  51تعداد ساعات : 

 تعادل

 نوع واحد : نظري

 

 

 3تعداد واحد : 

 هدف كلي درس :

 آنهادارویی و جراحی های تشخیص و درمان ، بینی و روشگلوهای گوش، انواع بیماریشناخت 

 :شرح درس

و  ENTههای  با توجه به اینکه شنوایی شناسی تشخیصی یکی ازحیطه های اصلی رشته اسهت، آشهنایی بها بیمهاری    

ههای اساسهی   رتهای درمانی آنها برای فهم دروس تخصصی شنوایی شناسی تشخیصی مفید و در کسهب مهها  روش

 برای انجام وظایف حرفه ای آینده دانشجو ضروری است.

 ساعت( 51)رئوس مطالب:

 روش های معاینه گوش، گلو، بینی و حنجرهآشنایی با  -

 )التهابی، غیرالتهابی، تومور ها، ناهنجاریهای مادرزادی و ژنتیکی(بیماریهای گوش خارجی   -

، اتواسهکلروز،  کلستئاتومااستوئید )انواع اتیت میانی و افیوژن گوش میانی، بیماریهای گوش میانی، پرده تمپان و م -

 و عوارض آنها، ناهنجاریهای مادرزادی و ژنتیکی( ماستوئیدیت

 تشخیص افتراقی و رویکردهای درمانی درد گوش -

 تشخیص افتراقی و رویکردهای درمانی ترشح از گوش -

 بیماری های گوش داخلی:  -

 ولوژی ارگان کورتیهیستوپات -     

ناهنجاریهای مادرزادی و ژنتیکی، البیرنتیت ها، شکستگی های استخوان گیجگاهی، ضربه صوتی،  پیرگوشی،  -     

 عصبی ناگهانی و مواج، ... -اتوتوکسیسیتی، کم شنوایی حسی

 تومورهای گوش، زاویه پلی مخچه ای و عصب زوج هشتم -     

 ای درمانی وزوز گوشتشخیص افتراقی و رویکرده -    
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 فلج عصب صورتی -     

 بیماریهای سیستم دهلیزی -

 هیدروپس آندولنفاتیک، نوریت ها، البیرنتیت،فیستول پری لنف، سرگیجه وضعیتی خوش خیم، و ... -      

 تشخیص افتراقی و رویکردهای درمانی سرگیجه -     

 رها(، انسداد و توموسینوزیت، رینیت هابیماریهای بینی ) -

 تومورها(و  ه هاآدنوئید و لوز بیماریهای گلو )عفونت -

 بیماریهای حنجره )التهابی، غیرالتهابی، تومور ها( -

 

 (: referencesمنابع اصلي درس )

1. Paparella MM . Otolaryngology: Principles & Practice. Jaypee Brothers, Medical Publishers 

Pvt. Ltd. Last ed. 

2. Ballenger J, et al. Ballenger's Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery. Pmph USA. 
Last ed. 

3. Gleeson MJ, et al. Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery. CRC Press. 
Last ed. 

، کنکاشن. ، گلو، بینی و جراحی سر و گرددرسنامه بیماریهای گوش. 1385،  و همکاران مهرداد رقاع .4

 .دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس :

 fill in theانواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی بر اساس نظر استاد )چندگزینه ای، تشریحی، مقایسه ای، 

blank  ان ترم( در میان ترم و پای…و 

 

 

 

 

 1 نام درس : ارزیابي پایه شنوایي 20د درس : ك

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Michael+M+Paparella&search-alias=books&field-author=Michael+M+Paparella&sort=relevancerank
https://www.gisoom.com/search/book/author-193140/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B9/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1441/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-296976/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/
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 سایكواكوستيک پيش نياز : 68تعداد ساعات : 

 عملي 1-نظري 2نوع واحد: 

 

 3تعداد واحد: 

 هدف كلي درس : 

 های پایه شنواییآشنایی دانشجو با آزمون-

 های پایه شنوایی و تجهیزات مربوطهمشاهده و آشنایی با روند آزمون-

 

 شرح درس:

دانشجو بمنظور انجام آزمایش های پایه شنوایی باید مفاهیم تئوریهک تاریخچهه گیهری، آزمهایش ههای دیاپهازونی،       

مهارت انجهام  در بخش عملی دانشجو . آستانه گیری شنوایی و آزمونهای گفتاری را بیاموزد نحوه ی انجاماتوسکوپی،

آشنا مهی  های ارزیابی شنوایی دستگاهبا نحوه کار با  کسب کرده و را گیری، آزمونهای دیاپازونی و اتوسکپیتاریخچه

ین درس مبنایی برای درک و فهم دروس تخصصی دیگر است و با وظایف واهداف حرفهه ای آینهده تناسهب    اگردد. 

 دارد. همچنین محتوای این درس فرصت مناسبی برای تمرین عملی مفاهیم تئوریک یاد گرفته شده است.
 

 ساعت( 34) بخش نظري: رئوس مطالب

 مروری بر انواع دسیبل

 تقسیم بندی سیستم شنوایی و انواع کم شنوایی 

 رفتاری شنواییآزمونهای  تاریخچه  -

 تاریخچه گیری-      

     اتوسکوپی.اتوسکپ و  -

 اجزای ساختمان اتوسکوپ. اتوسکوپ قابل حمل ، اتوسکوپ کلینیکی ، ویدئو اتوسکوپ.  -

 در کودکان و بزرگساالن. نحوه انجام اتوسکوپی -

 ویژگی های پرده تمپان سالم. -

 نماهای مختلف در اتوسکوپی.)پرده تمپان سالم ، آتروفیک و پرفوره ( -

 کاربرد دیاپازون در ارزیابی  شنوائی. -

 Rinne,weber, Bing, Swabachمتداول.) های دیاپازونیآزمون-

 ادیومتر و قسمتهای مختلف آن. -

 و... ANSI,ISIساخت ادیومترها. استاندارد های موجود در -

 رعایت نکات قبل از آزمایش : مربوط به بیمار،  دستگاه و آزمایشگر  -       -

 های مختلف دستگاه ادیومترچک روزانه بخش     -     -

 سنجش شنوایی با صوت خالص -
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ه نهاراحتی  آسهتان  ، آسهتانه راحتهی شهنوایی   ، سایکواکوستیکی و بهالینی های آستانه (تعریف آستانه شنوایی -

 ((  LDL , UCLشنوایی ) 

 نحوه انجام ادیومتری راه هوایی و استخوانی -            

  ومقدارآن در فرکانسهای مختلف. اثرانسداد -    

 اصل استنجر -

 عوامل مؤثر بر آستانه شنوایی )عوامل بیرونی و درونی(  -

 (Sound fieldمیدان صوتی)ادیومتری تحت گوشی و  -                  

 و ترسیم ادیوگرام -             

 (…شناخت الگوهای مختلف ادیوگرام ها ) هموار، نزولی و   -                

 (…انواع کم شنوایی ها ) انتقالی، حسی عصبی و  -           

 میزان کاهش شنوایی )طبقه بندی و نحوه محاسبه درصد شنوایی( -          

 (, SDS , SRT, SAT MCL, UCL (WRSتداول در ارزیابی پایه شنوائی. )آزمونهای گفتاری م -

 آزمون صدای زنده و ضبط شده. مزایا و معایب هرکدام. -        

  (  maskingپوشش ) آشنایی مقدماتی با مبحث  -

 آزمونهای شنواییانواع نویز مورد استفاده در  -     
IA  - 

- cross over 

- cross hearing 

 ام پوشش در راه هوائی و راه استخوانی.ضرورت انج -

 حداقل و حد اکثر سطح پوشش ،پوشش کمتر از حد، بیش از حد، پالتو و... -

 روشهای کلینیکی پوشش.  -

 پوشش مرکزی -

 پوشش در آزمونهای گفتاری. -       

 

 ساعت( 34) بخش عملي: رئوس مطالب

 ینیرعایت اصول اخالق حرفه ای و بهداشتی در محیطهای بال -

 انجام دقیق تاریخچه گیری  -

 های دیاپازونی و تفسیر نتایج حاصله انجام دقیق  آزمون  -

 در افراد هنجار انجام دقیق  معاینه گوش )اتوسکوپی( -

 آننحوه چک روزانه و آشنایی با دستگاه ادیومتر  -

انجهام آن در   نحوه تعیین آستانه شنوایی در فرکانس های مختلف از طریق راه هوایی و راه استخوانی و -

 افراد طبیعی
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 های گفتاری و نحوه ثبت نتایج  و انجام آن در افراد طبیعیمجموعه آزمون انجام نحوه -

 مشاهده نحوه ی انجام ماسکینگ راه هوایی، استخوانی و گفتاری -      

 

 
 :  (references)منابع اصلي درس 

 
1. Martin , F.N, Clark JG. Introduction to Audiology, Boston: Allyn and Bacon. Last ed. 

2. Roeser RJ and et al. Audiology Diagnosis, New York: Thieme. Last ed. 

3. Gelfand S.A. Essentials of Audiology, NewYork: Thieme. Last ed. 

4. Stach, B.A. Comprehensive Dictionary Of Audiology,Baltimore:  Williams&Wilkins. Last ed. 

5. katz  J ,1985 - 1994 – 2002,2015, Handbook of Clinical Audiology, Baltimore: Williams & 

Wilkins. 

6. Hawke M, Keene M, Alberti PW. Clinical otoscopy: a text and colour atlas. Churchill 

Livingstone. Last ed. 
 

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

در بخش نظری انواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چند گزینهه ای، تشهریحی، مقایسهه    

و ...( در میان ترم و پایان ترم و از چک لیست بهرای تعیهین توانهایی دانشهجو در بخهش        fill in the blankای، 

 گردد.عملی استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 نام درس : ارزیابي پایه شنوایي 21كد درس : 
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 1 پيش نياز : ارزیابي پایه شنوایي 34تعداد ساعات : 

 نوع واحد : نظري

 

 2تعداد واحد : 

 هدف كلي درس : 

کهم  آزمایش های تعیین محل ضهایعه شهنوایی، روش ههای ارزیهابی وزوز و     ماسکینگ پیشرفته، آشنایی دانشجو با 

  شنوایی غیر عضوی

 

 شرح درس :

دانشجو باید بمنظور تعیین محل ضایعه، تشخیص افراد دچار کم شنوایی غیر عضوی و همچنین ارائهه خهدمات بهه    

افراد مبتال به وزوز با مباحث این درس که شامل نحوه انجام آزمونهای مختلف و تخصصی شنوایی و تفسهیر آنهها و   

ش است، آموزش ببیند. مباحث این درس با اهداف مرتبط اسهت و بهرای درک و   روش های مواجهه با معضالت پوش

فهم سایر دروس تخصصی بعدی ضروری است و نیز با وظایف آینده و محیط حرفهه ای دانشهجو ارتبهاط و تناسهب     

 دارد.
 

 ساعت(34رئوس مطالب:)

 معضالت ماسکینگ -    

 عضالت ماسکینگآزمونهای خاص در مگیرنده داخل گوشی و کاربرد  -    

 آزمون وبر  •

 SAL آزمون  •

 اندازه گیریهای اکوستیک ایمیتانس •

 و بکزی ادیومتری( MLB,ABLB, TDT ,PIPB, SISI نحوه انجام آزمونهای تکمیلی ) -

 اصول کلی و روشهای آزمون، ترسیم و تفسیر نتایج آزمون •

 تقسیم بندی منحنی های بکزی در تشخیص افتراقی ضایعات  •

 در آزمونهای تکمیلی(masking)  پوشش  •

  

 وزوز گوش      -     

 تعریف  •

 سبب شناسی  •

 طبقه بندی •

 وزوز گوشسایکواکوستیک و سایکومتریک  هایارزیابی •

 انواع پرسشنامه ها •
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 تطبیق بلندی •

 تطبیق زیر و بمی •

 MML )  )  حداقل سطح پوشش   •

 (R.Iوقفه پایدار )  •

 (NOHL)کم شنوایی غیر عضوی   -   

 ر کودکان و بزرگساالند NOHLتعریف  •

 تقسیم بندی •

 تظاهرات بالینی •

 انواع آزمونهای مورد استفاده در کم شنوایی غیر عضوی •

 ه استنجر )تونال و گفتاری(                       

 ه لمبارد                       

 نزولی  -ه روش صعودی                        

 تانه آزمون داس                       
  Delayed Feedback Auditory ر                        

 Bekesy Audiometryر                                  

 

  :  (references)منابع اصلي درس 

 
1. Katz J, 1994, 2002,2009 & 2015, Handbook of Clinical Audiology, Baltimore: Williams & 

Wilkins. 

2. Michael Valente, Holly Hosford-Dunn, Ross J. Roeser.Audiology Treatment . Last ed.  

3. James A. Henry, Dennis R. Trune, Michael J.A. Robb, and Pawel J. Jastreboff. Tinnitus 

Retraining Therapy: Clinical Guidelines. Last ed. 
4. Tyler R. Tinnitus Handbook, Africa: Singular – Thomson Learning. Last ed. 

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 fill in theانواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چند گزینه ای، تشریحی، مقایسهه ای،  

blank  و ...( در میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

 

 

 22كد درس :  در شنوایي شناسي هاكاربرد دارونام درس : 

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=891&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Valente%22&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjltNG_nqPRAhXoBsAKHcrGA20Q9AgINTAE&dpr=1
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=891&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Holly+Hosford-Dunn%22&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjltNG_nqPRAhXoBsAKHcrGA20Q9AgINjAE
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=891&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ross+J.+Roeser%22&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjltNG_nqPRAhXoBsAKHcrGA20Q9AgINzAE
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 17 تعداد ساعات : -  پيش نياز :

 نظري  نوع واحد : 1تعداد واحد : 
 

 هدف كلي درس : 

 آشنائی دانشجویان با داروها و مکانیزم اثر و عوارض آنها بخصوص داروهای مضر بر گوش

 

 شرح درس : 

حتهوای ایهن   مضمنا . آشنا می گرددبا مکانیزم اثر داروها و عوارض آنها  دانشجواین درس یکی از دروس پایه بوده و 

 می باشد.درس با اهداف مرتبط 

 

 ساعت( 17رئوس مطالب :)

 تعریف دارو -

 (……انواع داروها )داروهای گیاهی، شیمیائی و  -

 راههای جذب، متابولیسم، پخش و دفع دارو در بدن  -

 اثر داروها مکانیسم -

 داروهای مضر در دوران بارداری بخصوص برای رشد و تکامل سیستم شنوائی -

بهر روی   هااثرات مضر آن ، داروهای مدر ودرد ) مخدر و غیر مخدر(، داروهای ضد التهاب داروهای ضد  -

 گوش

  اتوتوکسیک ووستیبولوتوکسیکآنتی بیوتیکهای  انواع -

 
 

 :  (references)منابع اصلي درس 

 
1. Paparella, M.  Otolaryngology. Philadelphia : WB Saunders. Last ed. 

2. Scott – Brown. Scott - Brown’s Otolaryngology, vol I : Basic Science, Melbourne ; Reed 

Educational and Professional Publishing. Last ed. 

3. Luxon L, A textbook of Audilogical Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance. CRP 

Press. Last ed. 

 

 بي دانشجو در این درس :شيوه پيشنهادي براي ارزشيا

 fill in theانواع روشهای ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چند گزینه ای، تشریحی، مقایسهه ای،  

blank  و ...( در میان ترم و پایان ترم 

 كوستيک ایميتانسا اندازه گيري هاينام درس :  23كد درس : 
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 1 یه شنوایيپيش نياز : ارزیابي پا 51تعداد ساعات : 

 عملي 1-نظري 1نوع واحد : 

 

 2تعداد واحد : 

 هدف كلي درس : 

 تفسیر نتایج آنهانحوه ی انجام و ،کوستیک ایمیتانسا اندازه گیریهای آشنایی دانشجو با اصول و مبانی

 

 شرح درس :

 انهدازه گیریههای  ز دانشجو باید به منظور تشخیص اختالالت شنوایی و تعیین یکپارچگی سیسهتم شهنوایی بتوانهد ا   

استفاده نموده، نتایج آنها را تفسیر نماید. محتوای این درس با اهداف مرتبط بوده و برای درک کوستیک ایمیتانس ا

و فهم دروس تخصصی بالینی بعدی ضروری است، همچنین با وظایف آینده و محیط حرفهه ای دانشهجو ارتبهاط و    

 مناسبت دارد.

 

 ت(ساع 17:)بخش نظري رئوس مطالب

 فیزیکیمروری برمبانی  •

استاتیک وداینامیک  کامپلیانس ، رزیستانس ،راکتهانس ،کانهدکتانس ،ساسهپتانس ،امپهدانس      تعریف مفاهیم  •

 ،ادمیتانس. 

 و تاریخچه آنها آکوستیک ایمیتانس اندازه گیریهای مجموعه •

 ایمیتانس اکوستیک بلوک دیاگرام دستگاه •

 کالیبراسیون تجهیزات ایمیتانس اکوستیک •

 تمپانومتری •

 نحوه انجام تمپانومتری -

معیارهای تشخیصی در تمپانومتری )نظیر استفاده از فشار گهوش میهانی، دامنهه،حجم کانهال گهوش       -

خارجی ، امپدانس  گرادیانت ،پهنای تمپانوگرام، شکل تمپانوگرام در ارزیابی سیستم گهوش میهانی و   

…) 

 دن ه فلدمن ه پارادایس(انواع تمپانوگرام و تقسیم بندی های آن )جرگر و لی -

 متغیرهای مؤثر بر تمپانومتری -

 موارد  منع استفاده از تمپانومتری -

 multi frequency , sweep frequency , vanhuse  استفاده از روش های  -

 تمپانومتری با الگوی چند بعدی -

 حساسیت و ویژگی آزمون تمپانومتری -

 تمپانومتری نوزادان و اطفال  -
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 لوله استاش •

 لوله استاش یولوژیپاتوفیز -

 طبیعی و دارای پرفوراسیون TMارزیابی عملکرد لوله استاش در شرایط   -

باز بودن لوله استاش (بهر نتهایج ارزیهابی عملکهرد      تاثیرانواع اختالالت )عملکردی ، انسدادها ، -

 استاش.

 اکوستیک رفلکس •

 (دگرسوییو  همانسوییمسیرهای عصبی قوس رفلکس ) -

 عوامل مؤثر بر آن آستانه رفلکس اکوستیک و -

 اصول و نحوه ثبت رفلکس اکوستیک -

 انواع الگوهای رفلکس اکوستیک -

 رفلکس آکوستیک در اطفال -

 و تفسیر آن نحوه ثبت زوال رفلکس اکوستیک ، -

 و تفسیر آن نحوه ثبت زمان نهفتگی رفلکس اکوستیک، -

 حیطی و مرکزی و عصب فاسیالدراختالالت  شنوایی م آکوستیک ایمیتانس اندازه گیریهایکاربردهای بالینی  -

ماننهد : برنامهه ههای غربهالگری شهنوایی، تخمهین آسهتانه          آکوستیک ایمیتانس اندازه گیریهایکاربردهای ویژه  -

 (…، ارزیابی و تجویز سمعک و (SPAR)شنوایی

 

 ساعت( 34:)بخش عملي رئوس مطالب
 

 تمرین عملي آزمایشگاهي كلمه روش هاي یاد گرفته شده در بخش نظري
 

 (References)منابع 

 
1. Katz J, 1994 & 2002&2015, Handbook of Clinical Audiology , Baltimore: Williams & Wilkins. 
2. Gelfand, S.A.Essentials of  Audiology, NewYork : Thieme. Last ed. 

3. Valente M. & et al. Audiology Diagnosis, NewYork: Thieme. Last ed. 

4. Hunter.L. Acoustic Immittance  Measures,  San Diego :Plural. Last ed. 
 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس :

 fill inانواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی بر اساس نظر استاد )چند گزینهه ای، تشهریحی، مقایسهه ای،    

the blank در میان ترم و پایان ترم…و )  

 
 

 نام درس : مباني توانبخشي شنوایي  24 : درس كد
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 -پيش نياز:   34تعداد ساعات : 

 نوع واحد : نظري

 

 2تعداد واحد : 

 هدف كلي درس : 

شنوایی شامل ارزیابی های در حیطه توانبخشی و آمهوزش ههای ارتبهاط، مههارت      توانبخشی مباحث با کلی آشنایی

ارتباطی، روش های ارتباطی و مشاوره برای کودکان و بزرگساالن کهم شهنوا /   شنوایی، گفتارخوانی، استراتژی های 

 ناشنوا و همچنین مالحظات خاص توانبخشی برای سالمندان

 :شرح درس 

آشنایی دانشجو در رشته شنوایی شناسی است،  از آنجا که توانبخشی شنوایی یکی از ارکان اصلی گرایش توانبخشی

و در  مفیدشنوایی  توانبخشیبرای یادگیری و فهم دروس تخصصی  درس ارائه می شود مفاهیم پایه ای که در اینبا 

 انجام وظایف حرفه ای آینده دانشجو ضروری است. اصلی در این حیطه وهای کسب مهارت

 ساعت( 34)رئوس مطالب:

 مفاهیم پایه ای مربوط به ارتباط )شامل: تعریف، انواع، عوامل مؤثر بر ارتباط( -

کم شنوایی بر مهارت ارتباط، توانهایی ههای زبهانی و بیهانی و گفتهاری، موقعیهت ههای        تأثیر سوء  -

 اجتماعی، تعامالت خانوادگی و ...

رورت و اهمیت بهه کهار   ، اصطالحات مرتبط، انواع خدمات، ضتعاریفکلیات توانبخشی شنوایی )شامل:  -

تیمی، نقهش شهنوایی    م کار، معرفی تیم توانبخشی شنوایی و ضرورت انجاهای توانبخشیگیری درمان

 (…شناس در تیم توانبخشی شنوایی، سن شروع اقدامات توانبخشی شنوایی و 

 انواع روش های ارتباطی -

 آموزش ارتباط، راهبردهای ارتباطی و انواع آن -

 گفتارخوانی و روش های آموزشی آن -

 کم شنوا کودکان یرامداخله ب یبرنامه ها -در کودکان ییکاهش شنوا وعیکودکان: ش ییشنوا یتوانبخش -

 نیبر آموزش والد یآموزش زبان و محاوره مبتن -کودکان: رشد گفتار، زبان، و سواد ییشنوا یتوانبخش -

 در کودکان کم شنوا
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برنامهه   -و نیازهای توانبخشهی آنهها   در بزرگساالن ییکاهش شنوا وعیبزرگساالن: ش ییشنوا یتوانبخش -

 نوا / ناشنواکم شبزرگساالن  یبرا ییشنوا یتوانبخش یها

 مالحظات خاص در توانبخشی شنوایی سالمندان کم شنوا  -

 انواع روش های ارزیابی توانبخشی شنوایی در کودکان و بزرگساالن -

 مدیریت توانبخشی افراد کاشت حلزون شده -

فواید تربیت شنوایی آسیب ههای محیطهی و مرکهزی، زبهان آمهوزی، مشهاوره شهنوایی        آشنایی کلی با  -

اخهتالل   -اتیسم -ناتوانی ذهنی-کم شنوای با معلولیت های همراه نظیر بیش فعالی شناسی،  کودکان

 یادگیری 

نابینایی، فلج مغزی، کم توانی ذهنی، اخهتالل   ) ارتباطی در انواع معلولیت ها تاختالالآشنایی کلی با  -

 یادگیری، اوتیسم و ...(

 اختالل ارتباطی در افراد مبتال به وزوز -

 سالمندان  اختالل ارتباطی در -

 اختالل ارتباطی در آسیب های ناشی از حوادث و جنگ و سایر موارد -

 انجام پروژه های فردی یا گروهی متناسب با محتوای درس -

 : ( references)منابع اصلي درس 

1. Tye–Murray N. Foundations of Aural Rehabilitation, San Diego: Singular Publishing Group. 
Last ed. 

2. Katz J. Handbook of Clinical Audiology, Baltimore: Williams & Wilkins. Last ed. 
3. Alpiner JG and McCarthy PA. Rehabilitative Audiology, Baltimore: Williams& Wilkins. Last 

ed. 
4. Show R & Nerbone M. Introduction to Aural Reabilitatian, Bostan: Alegn& Bacon. Last ed. 

 ، مبانی توانبخشی شنوایی، تهران: انتشارات پگاه1397جاراللهی، فرنوش. توفان، ریحانه،  .5

های روانشناختی کودکان ها و محدودیتای بر ویژگیمقدمه، کودکان استثنائی :1376شریفی درآمدی، پ، .6

 استثنائی و بهداشت روانی خانواده کودکان استثنائی، اصفهان: انتشارات فدن.

 هادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:شيوه پيشن

 fill in theانواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چند گزینه ای، تشریحی، مقایسه ای، 

blank  در میان ترم و پایان ترم همراه با ارائه پروژه فردی یا گروهی.…و ) 
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 ي نام درس : مشاوره شنوایي شناس 25كد درس :     

مباني توانبخشي  –روانشناسي عمومي و رشد پيش نياز :  34تعداد ساعات :     

 شنوایي

 نوع واحد : نظري    

 

   2تعداد واحد : 

 هدف كلي درس : 

آشنایی با پیامدهای روانشناختی آسیب شنوایی در کودکان، نوجوانان، بزرگساالن و سالمندان وخهانواده و اطرافیهان   

فنون مشاوره در این گروه های سنی بمنظور کمک به سازگاری با مشکل درجهت دریافهت خهدمات   آنها، و اصول و 

 توانبخشی شنوایی است.

 شرح درس :

با توجه به اهمیّت شناخت مفاهیم پایه روانشناسی و استفاده از تکنیک های مشاوره در حیطه های مختلهف دانهش   

یک از دانشجویان شنوایی شناسهی ضهروری اسهت. بعهالوه ایهن      شنوایی شناسی، آشنایی با مفاهیم مذکور برای هر 

مباحث به انجام بهینه وظایف حرفه ای آینهده دانشهجو و همچنهین بهاال بهردن سهطح سهالمت شهنوایی جامعهه و          

 پیشگیری بموقع از عوارض کم شنوایی با آگاه سازی گروه های تخصصی و مردم بسیار کمک کننده است.

 

 ساعت(  34رئوس مطالب: )

 کلیات -

 تعاریف: کم شنوا، ناشنوا، روانشناسی، سالمت ذهنی، مشاوره، مشاور، مشاوره شنوایی شناسی ▪

 تاریخچه ناشنوایان در جهان و ایران ▪

 مروری بر انواع آسیب های شنوایی -

 مروری بر علل ایجاد آسیب های شنوایی -

بهانی، گفتهاری، ارتبهاطی،    مشهکالت ز  : آشنایی با پیامدهای سوء آسیب شنوایی در بزرگسهاالن و کودکهان   -

 عاطفی هیجانی، اقتصادی اجتماعی، تحصیلی، شغلی

 شیوع اختالالت روانشناختی در کودکان و نوجوانان مبتال به آسیب شنوایی -
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 نقش غربالگری شنوایی در سالمت روانی کودکان مبتال به آسیب شنوایی و والدین آنها -

 واییآشنایی با راهکارهای کاهش پیامدهای سوء آسیب شن -

 عوامل مؤثر بر کاهش پیامدهای سوء آسیب شنواییشناخت   -

 هیجانی در فرد کم شنوا و خانواده-آسیب شنوایی و نگرش والدین: انواع واکنش های عاطفی -

 مشکالت همراه با ناشنوایی/کم شنوایی و نکات قابل توجه در درمان توانبخشی آنها: -

 ... اوتیسم و -نقص توجه-بیش فعالی -اختالل رفتاری

 تاریخچه مشاوره در جهان و ایران -راهنمایی و مشاوره در اسالم -ضرورت-کلیات مشاوره: تعریف -

 مکاتب و نظریه های مشاوره  -

 ویژگی های مشاور -مشاوره: انواع )فردی و گروهی( و اصول -

 اطالعات، تطبیق( مشاوره شنوایی شناسی: تعریف، اهداف، فواید، انواع آن ) -

 ن کم شنوامشکالت دانش آموزا -

 وظایف متقابل اولیاء مدارس و متخصصان توانبخشی ▪

 : نیازسنجی مشاوره شنوایی شناسی -

نیاز به ارائه مشاوره شنوایی شناسی در حیطه شنوایی شناسی پیشگیری )در غربالگری های شهنوایی در   ▪

 جامعه کودکان و بزرگساالن و در حیطه های کاری مختلف برحسب ضرورت(

وره شنوایی شناسی در حیطه شنوایی شناسی تشخیصی )در آزمون ههای تشخیصهی بها    نیاز به ارائه مشا ▪

 تأیید وجود آسیب شنوایی(

نیاز به ارائه مشاوره شنوایی شناسی در حیطه شنوایی شناسی توانبخشی )برای کمهک بهه پهذیرش کهم      ▪

داتوری کاشهت  شنوایی و ارائه بهینه خدمات توانبخشی شنوایی، توانبخشی وزوز گوش، در تعیین کاندیه 

استثنایی یا تلفیقی،  -حلزون و دیگر پروتزهای کاشت، در تعیین جایگاه آموزشی کودکان: مدارس عادی

 (دانستن وظایف متقابل اولیاء مدارس و متخصصان توانبخشی و ...

  ASHAمباحث مشاوره شنوایی شناسی از دیدگاه  -

 رعایت اخالق حرفه ای در مشاوره شنوایی شناسی -

 ژه های فردی یا گروهی متناسب با محتوای درسانجام پرو -

 

 : ( referencesمنابع اصلي درس )

1. Tye-Murray N, Foundations of Aural Rehabilitation.  Singular Publishing Group, San Diago, 

California. Last ed. 
2. Hull RH. Introduction to Aural Rehabilitation. Last ed. 
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3. Show RL & Nerbonne MA. Introduction to Audiologic Rehabilitation, Allyn and Bacon,Boston. Last 

ed.  

4. Crowe T. Applications for Counseling in Speech - Language Pathology and Audiology, Williams 

&Wilkins, Baltimore. Last ed. 
5. Alpiner JG and McCarthy PA. Rehabilitative Audiology. Baltimore: Williams&Wilkins. Last ed. 

6. www.ASHA.org. Guidelines for Audiologists Providing Informational and Adjustment Counseling  to 

Families of  Infants and Young Children With Hearing Loss Birth to 5 Years of Age. 
 

 ، اصول و روش های راهنمایی و مشاوره.1358پاشا شریفی حسن،  .7

 های مشاوره، تهران: ترمفنون و روش،1380آبادی، عبداله،شفیع .8

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 fill in انواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی بر اساس نظر استاد )چنهد گزینهه ای، تشهریحی، مقایسهه ای،    

the blank  در میان ترم و پایان ترم همراه با ارائه پروژه فردی یا گروهی.…و ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asha.org/


 ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شوراي عالي برنامه

 

   برنامه آموزشي رشته شنوایي شناسي در مقطع كارشناسي پيوسته 84

 

 

 

  نام درس : زبان آموزي كودكان كم شنوا 26كد درس :               

مبااني    –رشد و تكامل زبان و گفتاار   :پيش نياز 34تعداد ساعات :               

 شنوایي توانبخشي

 نوع واحد : نظري              
 

 2تعداد واحد : 

 : هدف كلي درس 

آشنایی با روند فراگیری زبان و اختالالت آن در کودکان کم شنوا، روش های ارزیابی و درمان توانبخشی مهارت 

 های زبانی برای کودکان کم شنوا

 شرح درس : 

ت سهوء آسهیب شهنوایی بهویژه بهر روی زبهان       با توجه به اینکه هدف اصلی توانبخشی شنوایی بهبود یا کاهش اثهرا 

دریافتی و زبان بیانی می باشد، شنوایی شناس باید به عنوان مدیر و عضو تیم توانبخشی شنوایی از اختالالت زبهانی  

 و گفتاری و شیوه های ارزیابی و درمان آن آگاهی کافی داشته باشد.

 

 ساعت( 34رئوس مطالب : )

 مقدمات •

 فتی، زبان بیانی، گفتار، درک، شناخت، رشدتعاریف:زبان، زبان دریا -

 رابطه زبان و منطق_رابطه  زبان و تفکر  _ویژگی ها و نقش های زبان _اهداف و فواید یادگیری زبان  -

 رشد طبیعی زبان و نظریه های آن •

 نظریه های یادگیری و رشد زبان -

 مراحل رشد ذهنی -

ایی با توالی رشهد توانهایی ههای درک و بیهان از     مراحل رشد طبیعی مهارتهای زبانی و گفتاری )شامل: آشن -

 سالگی( 6تولد تا 

 به عنوان معیاری برای پیشرفت زبانی  MLUآشنایی با میزان رشد واژگان و میزان رشد  -

 آشنایی با روند فراگیری قواعد صرف و نحو -

 آشنایی با رشد معنای کلمه -

 آشنایی با روند رشد واج شناسی -
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 تفاده مناسب از زبان در گفتار )کاربردشناسی(آشنایی با روند فراگیری اس -

 عوامل مؤثر بر کسب زبان در کودکان کم شنوا و ناشنوا •

 آشنایی با ویژگی های زبانی کودکان کم شنوا و ناشنوای پیش دبستانی و دبستانی  •

 زبان آموزی به کودکان کم شنوا و ناشنوا  •

 د و روشآشنایی با روش آموزش کلی زبان دریافتی: اهداف و فوای -

 آشنایی با روش آموزش خاص زبان دریافتی: اهداف و شواهد فهم زبان دریافتی -

 آشنایی با مراحل دریافتی،  تقلیدی،  یادآوری و  خودانگیخته رشد زبان بیانی -

، کیبی ، آموزش های کلی و خاص صفاتشواهد کاربرد خودانگیخته بیان ، آموزش بیان های تر -

 ترکیب زبان بیانی  -ضمائر،  افعال  آموزش های کلی و خاص قیدها،

 آشنایی با آموزش خاص زبان بیانی پیشرفته  -

 انواع تکنیک های آموزش زبان خانواده محور -

های رسمی و غیهر رسهمی،   های ارزیابی مهارتهای زبانی و گفتاری در افراد کم شنوا )شامل: آزمونروش •

 ن مختلف( انواع چک لیست های ارتباطی،  آزمون های زبانی در سنی

 ارائه پروژه های فردی یا گروهی ) مانند گزارش مورد، ارائه مقاله و ...( •

 

 : (references)منابع اصلي درس   

1. Tye – Murray N. Foundations of Aural Rehabilitation, San Diago : Singular 

Publishing, Group. Last ed. 

2. Show RL & Nerbonne MA. Introduction to Audiologic Rehabilitation, Allyn 

and Bacon. Last ed.  
، راهنمای آموزش زبهان بهه ناشهنوایان، تههران: انتشهارات      1372تیدول، ام. آ، مترجم: طباطبایی، حمیده،  .3

 مدرسه.

 ، رشد گفتار و زبان در کودکان فارسی زبان، تهران: نشر دانژه. چاپ دوم1394وند ناهید،  جلیله .4

، زبان آموزی به شیوة طبیعی 1378ن: کاکوجویباری، علی اصغر و شمالی، شروین، کالرک،ام، مترجمی .5

 برای کودکان دچار نقص شنوایی، تهران: پژوهشکده کودکان استثنائی

، روش محاوره: آموزش صرف و نحو زبان به کودکان دچار 1378الف، کاکوجویباری، علی اصغر و هوسپیان، .6

 ش استنثائینقص شنوایی، تهران: آموزش و پرور

 داگالس، کیتی، مترجم: نوررادان، مریم، مهارت های زبانی برای پیش دبسهتانی هها، تههران: انتشهارات بها      .7

 فرزندان
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 صادق زاده، محمود، آموزش مهارت های گوش دادن و سخن گفتن، یزد: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی .8

 شيوه پيشنهادي  براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 fill in theای، ای، تشهریحی، مقایسهه  وشهای ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظراستاد )چنهد گزینهه  انواع ر

blank  در میان ترم و پایان ترم همراه با ارائه پروژه فردی یا گروهی…و ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس : تربيت شنوایي 27كد درس :  

 ي شنوایي پيش نياز : مباني توانبخش 68تعداد ساعات :  
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 عملي 1 -نظري 2نوع واحد :  
 

 3تعداد واحد : 

 :  هدف كلي درس

 آشنایی با مبانی، اصول و روش های تربیت شنوایی در کودکان و بزرگساالن و مشاهده روش ها

 شرح درس : 

آشهنایی   تربیت  شنوایی به عنوان یکی از مهمترین ارکان توانبخشی شنوایی برای افراد کم شنوا مطهر  اسهت. لهذا   

ههای  دانشجو با مفاهیم اصلی تربیت شنوایی و نحوه انجام روش های مختلف آن بمنظور پیش زمینه کسب مههارت 

 اساسی جهت انجام وظایف حرفه ای آینده دانشجو ضروری است.

 

 ساعت( 34بخش نظری: ) رئوس مطالب

 مروری بر روند درک شنوایی گفتار -

 اهمیت و نقش حس بینایی در درک گفتار -

 تربیت شنوایی: تعاریف از دیدگاههای مختلف، اهداف، فواید و  ضرورت انجام آن -

 کاندیداتوری تربیت شنوایی -

 تاریخچه تربیت شنوایی در ایران و جهان -

 عوامل مؤثر در توسعه برنامه های تربیت شنوایی -

 جایگاه تربیت شنوایی در مجموعه روش های توانبخشی شنوایی -

 بیت شنوایی )چهار اصل(اصول طراحی برنامه های تر -

 نحوه طراحی و شناخت تمرینات آنالیتیک ▪

 نحوه طراحی و شناخت تمرینات سینتتیک ▪

روش های ارزیابی مهارت های شنوایی: آزمون های رسمی و غیررسمی، چک لیست ها و پرسش نامهه   ▪

 ها

 گیری در توانبخشی شنوایی و نکات مهم آننحوه تاریخچه ▪

سال مانند:  3شنوایی متداول در مقاطع سنی مختلف: )مقطع سنی زیر معرفی انواع روش های تربیت  ▪

سهال ماننهد:    6تها   3، جان تریسی زیر دو سال و ...، مقطع سنی  SkI-HI ،Auditory verbal اربر، 

 و ...، در بزرگساالن مانند: تمایز شنیداری همخوان ها و ... DASLاربر، 

 آشنایی با انواع تمرینات توجه به اصوات ▪
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 آشنایی با انواع تمرینات تمایزگذاری بین اصوات ▪

 آشنایی با انواع تمرینات شناسایی اصوات ▪

 آشنایی با انواع تمرینات درک شنیداری گفتار ▪

 آشنایی با انواع تمرینات تقویت حافظه شنوایی ▪

 Soundصهدادرمانی)  ( وAuditory Integration Training)  AITآشهنایی کلهی بها روشههای      ▪

Therapy ) 

 

 ساعت( 34بخش عملی: ) رئوس مطالب

 آشنایی با جایگاه برنامه های تربیت شنوایی در مجموعه آموزش های حیطه توانبخشی شنوایی ▪

 توصیف عوامل تأثیرگذار بر اجرای برنامه های تربیت شنوایی ▪

 مشاهده روند اجرای یکی از برنامه های تربیت شنوایی در کودکان ▪

 شنوا در برنامهی ارائه شده و بررسی میزان پیشرفت کودک کممشاهده نحوه نظارت بر آموزش ها ▪

 مشاهده نحوه ارائه مشاوره شنوایی شناسی ▪

 توانایی ساخت تمرینات آنالیتیک و سینتتیک تربیت شنوایی ▪

 

 : (references)منابع اصلي درس   

1. Tye-Murray N. Foundations of Aural   Rehabilitation. Singular Publishing Group. San 

Diago, California. Last ed. 

2. Hull RH. Introduction to Aural Rehabilitation. Last ed. 

3. Erber  NP. Auditory Training, Washington DC: AGB Association for the Deaf. Last ed. 

4. Show RL & Nerbonne MA. Introduction to Audiologic Rehabilitation. Allyn and Bacon, 

Boston. Last ed. 

5. Stabrooks W. Auditory – Verbal Therapy for Parents and Professionals, Washington DC: 

AG Bell Association for the Deaf. Last ed. 

6. - Stout G and Windle J., The Developmental Approach to Successful Listening. Last ed. 
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دانشهگاه علهوم بهزیسهتی و    ، تربیهت شهنوایی کودکهان، تههران:    1373منصور، بهادری، ایران و غالمی، .7

 توانبخشی.

 تهران: آموزش و پرورش استثنایی .، تربیت شنوایی،1378حسن زاده، سعید،  .8

 

  شيوه پيشنهادي  براي ارزشيابي دانشجو در این درس :

 fill in blankای، ای، تشریحی، مقایسهاساس نظر استاد )چند گزینههای ارزشیابی در حیطه شناختی برانواع روش

 ( و چک لیست برای بخش عملی، در میان ترم و پایان ترم همراه با ارائه پروژه فردی یا گروهی.…و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي رفتاري سيستم شنوایي مركزي نام درس : آزمون 28كد درس :       

 2نوایي ارزیابي پایه ش -تومي مغز و اعصابآنايش نياز : پ 34تعداد ساعات :       

 3تعداد واحد :  عملي 1 -نظري 2نوع واحد :       
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 هدف كلي درس : 

رفتهاری  آزمونههای   بها اسهتفاده از   اخهتالالت آن تشخیص آشنایی دانشجو با توانایی های پردازش شنوایی مرکزی و 

 شنوایی مرکزی 

 

 شرح درس : 

نایی با توانایی های پردازش شنوایی مرکزی و اختالالت آن باید بتواند آزمونهای رفتهاری شهنوایی   دانشجو ضمن آش

مرکزی را انجام داده و نتایج آنها را تفسیر کند. محتوای این درس با اهداف مرتبط بوده و با وظایف آینده و محهیط  

 حرفه ای دانشجو ارتباط و مناسبت دارد.

 

 ساعت( 34: )بخش نظري رئوس مطالب

 تعریف ، تاریخچه و دالیل استفاده از آزمونهای شنوایی مرکزی -

 توانایی های سیستم شنوایی مرکزی   -

 عالئم موارد مشابه با اختالالت پردازش شنوایی مرکزی  -

 نکات مهم در تاریخچه گیری از افراد دچار اختالالت پردازش شنوایی مرکزی    -

 شامل انواع پرسشنامه ها و آزمونها ردازش شنوایی مرکزیروشهای غربالگری اختالالت پ -

 ASA ; Auditory Scene Analysisمفهوم   -

 پردازش شناختی محرک اکوستیکی  در سطو  باالتر -

 سرعت رمزگشایی و عوامل موثر در آن -

  حافظه بلند مدت/حافظه کوتاه مدت -

    بلند مدت/حافظه کوتاه مدت عوامل موثر در فعال شدن مفاهیم ذخیره شده در حافظه -

 (اساس نوروفیزیولوژیکآن و  روشهای) توالی، تخصیص توجه، تلفیق -

 درک گفتار در نویز -

 تفکیک دو گوشی -

 عوامل موثر بر ظرفیت و  بار در پردازش زبان گفتاری، تئوری محدودیت منبع -

 ویژگی های فیزیکی سیگنال گفتاری -

 و روشهای ارزیابی مشخصه های اکوستیکی گفتار -

 یودیک بودنپر ✓

 ساختار فورمانت ✓

 تغییرات فرکانسی ✓

 آغازه های اکوستیکی ✓
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 پوش گفتاری ✓

 ،  Binaural Separation ،Binaural Integration تاثیر اختالالت سیستم شنوایی مرکزی بر توانایی های  -

Binaural Interaction و زمانی همراه با ویژگیهای آنها 

 نیاز تجهیزات مورد  -

 و عوامل موثر بر آنها آزمونهای شنوایی مرکزی -

 نحوه انجام ، تفسیر و کاربرد بالینی آزمایش های یک گوشی مانند آزمایش گفتار فشرده شده زمانی و....... -

 …,RASP, MLDمانند  Binaural Interactionنحوه انجام، تفسیر و کاربرد بالینی آزمایش های    -

مانند آزمایش کلمات اسپوندی هم  Binaural Integration یر و کاربرد بالینی آزمایش های نحوه انجام، تفس -

 پوشان، ارقام دایکوتیک ،.....

 مانند آزمایش جمالت رقابتی ،..... Binaural Separation نحوه انجام ، تفسیر و کاربرد بالینی آزمایش های  -

 .…,DP, PP. GINهای آزمایش مانند ای زمانی  نحوه انجام، تفسیر و کاربرد بالینی آزمایشه -

 

 ساعت( 34: )بخش عملي رئوس مطالب

 انجام کلیه آزمون های یاد گرفته شده در بخش نظری
 

 : ( referencesمنابع اصلي درس )

1. Musiek, F.E.,Chermark, G.D. Handbook of Assessment of Central Auditory Processing 

Disorders San Diego: Singular Publishing Group. Last ed. 

2. Bellis T.J. Assessment & Management of Central Auditory Processing Disorders in the 

Educational Setting from Science to Practice, San Diego: Singular Publishing Group. Last 

ed. 

3. Valente, M., Roeser, R.J. & Hosford Dunn,H. Audiology Diagnosis, NewYork: Thieme. 

Last ed. 

4. Katz, J , , 2002, 2009 & 2015, Handbook of Clinical Audiology, Baltimore: Williams & 

Wilkins. 
 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 fill inانواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی بر اساس نظر استاد )چند گزینهه ای، تشهریحی، مقایسهه ای،    

the blank  در میان ترم و پایان ترم…و ) 

 
 
 
 

 شناسي باليني نام درس : شنوایي 29كد درس : 

 هاي رفتاري سيستم شنوایي مركزي از : آزمونپيش ني 34تعداد ساعات : 

 2تعداد واحد :  نوع واحد : نظري
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 هدف كلي درس : 

 اختالالت شنوایی انواع آشنایی دانشجو با تشخیص افتراقی 

 

 شرح درس :

 های تخصصی مختلف را تفسیر و بهر دانشجو باید با تلفیق دانسته های قبلی و مباحث این درس بتواند نتایج آزمون

با اهمیت کار تیمی در روند تشهخیص و درمهان اخهتالالت     . همچنیناساس آنها اختالالت شنوایی را تشخیص دهد

همچنین  با  .شنوایی  آشنا شود و در صورت نیاز ارجاع مناسب انجام دهد. محتوای این درس با اهداف مرتبط است

 ای آینده دانشجو ارتباط و تناسب دارد.وظایف حرفه

 

 ساعت ( 34ب: )رئوس مطال

 تعریف و تاریخچه شنوایی شناسی تشخیصی -

 استراتژی تشخیص در شنوایی شناسی  -

 بیمار و ترتیب انجام آنها شرایط به کارگیری آزمون های مناسب -

 نتایج آزمونهای مختلف ادیولوژیک در اختالالت شنوایی تفسیر  -

 کراس چک نمودن نتایج آزمون هاتوانایی  -

 مونهای شنوایی در تشخیص اختالالت مختلفمحدودیت های احتمالی آز -

 لوژیک شامل:دیوارزیابی ا -     

 گیری تاریخچه -         

 آشنایی با عالئم مهم بیماریهای گوش و استفاده مناسب از آنها در تشخیص افتراقی: -         

 درد گوش  ✓

 احساس پری گوش ✓

 ترشح یا خونریزی از گوش ✓

 پیشروندهعصبی ناگهانی یا -کم شنوایی حسی ✓

 کم شنوایی نامتقارن  ✓

 وزوز ✓

 اختالالت گفتاری ✓

 گیجی یا عدم تعادل ✓

  ضربه فیزیکی و صوتیکم شنوایی پس از  ✓

 معاینه فیزیکی گوش   -
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 تاثیر احتمالی اختالالت گوش خارجی بر نتایج آزمونهای مختلف ادیولوژیک و نحوه تشخیص افتراقی آنها -

 شامل:

 درماتیت ❖

 اوتیت خارجی   انواع  ❖

 های مادرزادی گوش خارجیاهنجارین ❖

 استئوماواگزوستوزیس  ❖

 

تاثیر اختالالت گوش میانی و ماستوئید بر نتایج آزمونهای مختلف ادیولوژیک و نحهوه تشهخیص افتراقهی     -

 آنها شامل:

 پارگی پرده تمپان  ❖

 رترکشن پرده تمپان  ❖

 اوتیت میانیانواع   ❖

 میرنگو اسکلروزیس و تمپانوسکلروزیس  ❖

 های مادرزادی گوش میانی ناهنجاری  ❖

 کلستاتوما ❖

 اتوسکلروزیس  ❖

 گسیختگی زنجیره استخوانی  ❖

 ها نئوپالسم  ❖

❖  

تاثیر اختالالت گوش داخلی و عصب شنوایی بر نتایج آزمونههای مختلهف ادیولوژیهک و نحهوه تشهخیص        -

 شامل: افتراقی آنها

 های مادرزادی گوش داخلیناهنجاری  ❖

 کم شنوایی ناشی از نویز  ❖

 شیپیرگو  ❖

 کم شنوایی ناشی از دارو  ❖

 نوریت وسیتبوالر  ❖

 البیرنتیت  ❖

 اکوستیک شوانوما  ❖

 سرگیجه حمله ای خوش خیم وضعیتی  ❖

 فیستول پری لنف  ❖

 بیماری منیر  ❖

 هیدروپس آندولنفاتیک ثانویه ❖
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 میگرن وستیبوالر ❖

 بیماری خود ایمنی گوش  ❖

 (CPA)ای تومورهای زاویه پلی مخچه  ❖

 
 : ( referencesمنابع اصلي درس )

 
1. Katz, J, 1985, 1994, 2002, 2009 & 2015 Handbook of Clinical Audiology, Baltimore 

Williams & Wilkins. 

2. Roeser, R.J ,Valente, M.& Hosford – Dunn, H. Audiology Diagnosis, NewYork: Thieme. 

Last ed. 

3. Gelfand, S.A. Essentials of Audiology, NewYork: Thieme. Last ed. 
4. Luxon L, A textbook of Audilogical Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance. 

CRP Press. Last ed. 

5.  

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 fill in theانواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی بر اساس نظر استاد )چندگزینه ای، تشریحی، مقایسه ای، 

blank  در میان ترم و پایان ترم…و ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایي آزمون هاي الكتروفيزیولوژیاک شانو  نام درس :  30كد درس :               

 اوليه
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 شنوایي شناسي بالينيپيش نياز :  34تعداد ساعات :             

 نوع واحد : نظري            

 

    2تعداد واحد : 

  هدف كلي درس :

 اوليههای الکتروفیزیولوژی شنوایی آشنایی دانشجو با اصول و مبانی آزمون

 

 :شرح درس

همچنهین عوامهل مهؤثر بهر آنهها و       و  اوليهخهای برانگیخته شنوائی دانشجو با گذراندن این واحد با اصول ثبت پاس

ای شود. محتوای این درس با اهداف مرتبط اسهت همچنهین  بها وظهایف حرفهه     ها آشنا میکاربرد بالینی این آزمون

 آینده دانشجو ارتباط و تناسب دارد.

 

 ساعت( 34: )رئوس مطالب

 اییهای برانگیخته شنوپتانسیل تاریخچه تعریف و

  AEPتقسیم بندی 

 مبانی آزمونهای الکتروفیزیولوژی شامل  

 پارامترهای تحریکی        

 پارامترهای ثبت        

 روش ثبت الکتروککلئوگرافی

 منشا امواج الکتروککلئوگرافی -                      

 عوامل موثر بر الکتروککلئوگرافی -                      

 کاربرد بالینی الکتروککلئوگرافی  -                      

 مزایا و معایب الکتروککلئوگرافی   -                      

 روش ثبت پاسخهای برانگیخته شنوایی ساقه مغزی

 منشا پاسخهای برانگیخته شنوایی ساقه مغزی  -                      

 خته شنوایی ساقه مغزی  عوامل موثر بر پاسخهای برانگی -                      

 پاسخهای برانگیخته شنوایی ساقه مغزی بالینی کاربرد  -                      

 مزایا و معایب پاسخهای برانگیخته شنوایی ساقه مغزی  -                      

 
 

 : (references)منابع اصلي درس 
 

1. Katz J, 2009 & 2015, Handbook of Clinical Audiology, Baltimore : Williams & Wilkins.   
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2. Gelfand S.A. Essentials of Audiology. NewYork: Thieme. Last ed.  

3. Roeser, R.J ,Valente, M.& Hosford – Dunn, H. Audiology Diagnosis, NewYork: Thieme. 

Last ed. 

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس :

 fill inرزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چند گزینهه ای، تشهریحی، مقایسهه ای ،    انواع روش های ا

the blank  در میان ترم و پایان ترم…و ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابي هاي سيستم دهليزينام درس :  31كد درس :         

سيستم شنوایي و  لوژيآناتومي و فيزیوپيش نياز :  51تعداد ساعات :         
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 تعادل

 عملي 1-نظري 1نوع واحد :         

 

 2تعداد واحد : 

 هدف كلي درس :

آشنایی دانشجو با اصول و مبانی ارزیابی سیستم دهلیزی و روش های مختلف آن و کسب مهارت در ارزیابی های  

 نجام آزمون های دهلیزی.های ثبت نیستاگموس جهت او آشنایی با دستگاه  (Bedside test)بالینی تعادلی 

 شرح درس :

اصول کار با دستگاه ثبت نیستاگموس همچنین دهلیزی و سیستم ارزیابی های بالینی  در این درس با دانشجو 

(VNG/ ENG)   و نحوه بکارگیری از آنها در ارزیابی های دهلیزی آشنا شده و در اجرا و تفسیر آزمون های

این درس مبنایی برای درک و فهم دروس تخصصی دیگر مهارت کسب می کند. بالینی تعادلی و تفسیر صحیح آنها 

است و با وظایف واهداف حرفه ای آینده تناسب دارد. همچنین محتوای این درس فرصت مناسبی برای تمرین 

 عملی مفاهیم تئوریک یاد گرفته شده است

 ساعت( 17) رئوس مطالب بخش نظري :

 ر، اختالل عملکرد دهلیزی ) محیطی و مرکزی( و ...تعاریف: سرگیجه ، منگی، سبکی س  -

 مروری بر بیماری ها و عوامل ایجاد کننده اختالل دهلیزی -

 تعریف نیستاگموس و انواع آن  -

 :(Bedside) چگونگی اجرا، مکانیزم و تفسیر آزمون های بالینی -

- Romberg 

- Past-pointing 

- Fukudastepping 

- Oculartiltreaction 

- Hyperventilation-inducednystagmus 

- Fistulatest 

- Doll’seyetest 

- Head-trust test 

- Headshake 

- Dynamicvisualacuity 

 روش های ثبت حرکات چشم  -
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 آشنایی با پرسش نامه های تعادلی -

 ENG/VNGآشنایی مختصر با کاربرد بالینی  -

 ارزیابی های اکولوموتور، وضعیتی و کالریک  •

 ساعت( 34) رئوس مطالب بخش عملي:

 اریخچه گیری دقیق ت -

 و تفسیر آن ها  (Bedside)کسب مهارت در انجام آزمون های بالینی -

 ، قرار دادن گاگل بر روی چشم هاالکترود گذاری و طریقه پاک کردن پوستکسب مهارت نحوه  -

 و ...( کسب مهارت در مشاهده حرکات چشم )عینک فرنزل  -

 کسب مهارت عملی استفاده از پرسش نامه های تعادلی -

 )اکولوموتور، وضعیتی و کالریک(ENG/VNGهایمجموعه آزمون مشاهده انجام -

 توانایی ارجاع -

 

 منابع اصلي درس : 

1. Balance Function Assessment and Management. Gary P. Jacobson and Neil T. 

Shepard. Plural publishing. Last ed. 

2. Clinical Neurophysiology of the Vestibular System. W. Baloh and Vicente 

Honrubia, MD. Fourth Edition. Oxford University Press. Last ed. 

3. Handbook of Clinical Audiology.Katz J, 2015& 2008,Baltimore : Williams & 

Wilkins.  

 :شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس 

ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چند گزینه ای،  انواع روش هایدر بخش نظری استفاده از 

انواع چک و در بخش عملی استفاده از  ( در میان ترم و پایان ترم…و  fill in the blankتشریحی، مقایسه ای ، 

 ها لیست 

 

 32كد درس:                الكترونيک و كاليبراسيون تجهيزات شنوایينام درس: 

 68تعداد ساعات :                            اكوستيک -  2ابي پایه شنوایي پيش نياز : ارزی
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 عملي 1 -نظري  2نوع واحد:                                                                             3تعداد واحد: 

 

 هدف كلي درس: 

 هاشنوایی و آموزش نحوه کالیبراسیون آنهای ارزیابی و کمک  دستگاهو الکترونیک آشنایی با ساختار 

 شرح درس :

با توجه به اینکه در شنوایی شناسی از تجهیزات و وسایل مختلف الکترونیکی بهرای تشهخیص و درمهان توانبخشهی     

شود آشهنایی بها سهاختار تجهیهزات مربوطهه و کالیبراسهیون آنهها بهرای ههر          اختالالت شنوایی و تعادل استفاده می

 ی شناسی ضروری است. دانشجوی شنوای

 ساعت( 34):بخش نظري رئوس مطالب

 ای بر الکترونیکمقدمه -

 (…اسیلوسکوپ و، فیلترها، فرکانس متر، SLMگیری )کوپلرها، آشنایی با تجهیزات اندازه -

 وسایل ارزیابی شنوایی -

 ادیومتر  ❑

 بلوک دیاگرام و تشریح آن -

 هامبدل -

 تعاریف و استانداردها -

 (…و نویز و  speech, BC, ACری و کالیبراسیون  )گینحوه اندازه -

 تیمپانومتر ❑

 بلوک دیاگرام و تشریح -

 تعاریف و استانداردها -

 گیری و کالیبراسیوننحوه اندازه -

  (ABR , ENG , OAE ,…)آشنایی با سایر دستگاههای ارزیابی شنوایی  ❑

 وسایل کمک شنوایی -

 سمعک   ❑
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 ه بلوک دیاگرام وتشریح

 هاه مبدل        

 ه تعاریف و استانداردها            

 گیری مشخصات سمعکه نحوه اندازه            

 (Noise Reduction , AGC , …)ه مدارات تکمیلی             

 (Programable)ریزی های قابل برنامهه سمعک            

 (Cochlear Implant , Tact  Aid , …)سایر دستگاههای کمک شنوایی ❑

 اتاقک های اکوستیک  -

 مشخصات ❑

 گیریاستانداردها و نحوه اندازه ❑

 ساعت( 34):بخش عملي رئوس مطالب

 مباحث الکترونیک عملی

 مشاهده اجزاء دستگاه های شنوایی شناسی و نحوه کار آنها

 آشنایی با قطعات و مدارهای الکترونیکی مختلف تعبیه شده در داخل سمعک

 ی مختلفها دستگاهکالیبراسیون  انجام

 :   (references)منابع اصلي درس 

1. Katz J. Handbook of Clinical Audiology, Baltimore: Williams & wilkins. Last ed. 

2. Valente & et al ., Audiology Diagnosis, NewYork: Thieme. Last ed. 

3. Sandline R.E. Textbook of Hearing Aid Amplification. San Diego: Singular Publishing 

Group. Last ed. 

4. Gelfand S.A. Essentials of Audiology, NewYork: Thieme. Last ed. 

 شیوه پیشنهادی برای ارزشیابی دانشجو در این درس:

انواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی بر اساس نظر استاد )چندگزینه در بخش نظری با استفاده از 

استفاده  با در بخش عملی، و ( در میان ترم و پایان ترم…و  fill in the blankیسه ای، ای، تشریحی، مقا

 هاانواع چک لیست از 
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 33كد درس:                                  ي شناسي صنعتي                 نام درس: شنوای

 51تعداد ساعات :                       : تجهيزات شنوائي و اصول كاليبراسيون آنها پيش نياز

 عملي 1 -نظري 1نوع واحد:                                                                                 2تعداد واحد: 

 

 :هدف كلي درس 

 آشنائی با اصول برنامه های حفاظت شنوائی،  انواع آالینده های صنعتی و تأثیر آنها بر انسان 

 :شرح درس 

ضمن آشنائی با ویژگیهای انواع آالینده های صوتی و شیمیایی محیط صنعتی و تاثیر آنها  ین درس دانشجودر ا

 فهم و درک برای مبنایی درس بر سیستم شنوائی و تعادل، اصول برنامه حفاظت شنوائی را می آموزد. این

 فرصت درس این محتوای ینهمچن. دارد تناسب آینده ای حرفه و اهداف وظایف با و است دیگر تخصصی دروس

 .است شده گرفته یاد تئوریک مفاهیم عملی تمرین برای مناسبی

 ساعت(  17): بخش نظري رئوس مطالب

 تعریف و جایگاه شنوائی شناسی صنعتی در مباحث پیشگیری -

 مروری بر بیماریهای شغلی. -

 مروری بر بررسی خصوصیات فیزیکی امواج صوتی: -

عرفی انواع نویز(، طیف، دامنه و فرکانس، انواع محیط های واسط، * سطو  شدت دسی صوت و نویز ) م         

 بل و سطو  ترکیبی اصوات، 

 چگونگی تأثیر نویز بر سیستم شنوایی -

 تأثیر نویز و عوامل مؤثر آن بر انسان -

 (T.T.S , P.T.S)تأثیرات شنوایی  •

 تأثیرات غیر شنوایی •

 آکوستیک تروما -

 و غیر شنوایی ارتعاشچگونگی تأثیرات شنوایی  -

 تأثیر مواد شیمیایی بر سیستم شنوایی انسان -

 اثرات ترکیبی صدا،  مواد شیمیایی و ارتعاش بر سیستم شنوایی -

 معرفی تجهیزات اندازه گیری صدا و کاربرد آن در محیطهای صنعتی. -

 ادیومتری  در صنایع : -

o ادیومتری بدو ورود 
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o ادیومتری ساالنه 

o  ادیومتری خروج 

 ادیومتری در صنایع:انواع  -

o ادیومتری تشخیصی 

o ادیومتری پایشی 

o ادیومتری غربالگری 

 خود ارزیاب ها و نقش آنها در غربالگری شنوائی غربالگری مختلف پروتکل های با آشنایی -

 شنوایی و تعیین میزان آسیب شنوایی(Monitoring)پایش  -

 …و  dBC  ، dBAهای  گیریاندازه -

 ای مختلف هگیری صدا د رمحیطاندازه -

 (  Noise Mapنحوه تعیین نقشه صوتی )  -

 های حفاظت شنوایی و اجزاء آنهامعرفی برنامه -

 وسایل حفاظت شنوایی -

 نقش شنوایی شناس در برنامه حفاظت شنوایی -

 نحوه برآورد سودمندی یک برنامه حفاظت شنوایی -

 نویز باالروش های تعیین میزان معلولیت و ناتوانی ناشی از حضور در محیط های با  -

 تفاوت های فردی در تاثیر نویز بر شنوایی -

 رنگ عنبیه آبی -

 سیاه پوستان -

 افراد مسن کودکان و -

 مواجه با حلّال ها -

 و تعیین مدت مجاز مواجهه با نویز NIOSHو  OSHA  استاندارهای -

 NIOSHو  OSHA  تفاوت ها و شباهت های استاندارهای -

 معیارهای ارجاع -

  Threshold Shift Significantتعیین -

  Threshold Shift Standardتعیین -

 

 ِ و دوزیمتری. Dose Noiseمعرفی -

 Time Weighted Average(TWA)تعیین  -

 معرفی، مزایا و معایب انواع وسایل حفاظت شنوایی شخصی -

- Earplug  وEarmuff 

 وسایل حفاظت شنوایی صوتی غیر فعال -
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 وسایل حفاظت شنوایی الکترونیک  فعال -

 ل حفاظت شنواییوسای NRRمشخصه  -

 NRRو   TWAفیتینگ وسایل حفاظت شنوایی بر پایه دوزیمتری، -

 ساعت( 34: )بخش عملي

 ساعت(  34: )عمليبخش  رئوس مطالب -

 .گوناگون صنعتی محیطهای در صدا گیری اندازه -

 . نویز شدت کاهش بر شنوائی محافظهای تاثیر میزان تعیین و صدا گیری اندازه -

 .صوتی نقشه تهیه -

 .آن گیری اندازه و ارتعاش -

 .ها گیری اندازه از مدون گزارش ارائه -

 اندازه گیری شنوایی افراد شاغل در محیط های صنعتی مانند: تراشکاری، پرس کاری و ... -

 

 :  (references)منابع اصلي درس 

1. Behar A., chasin M. and Cheesman M. Noise Control, San Diego: Singular Publishing 

Group. Last ed. 

2. Katz J., 2001 , 2009 & 2015. Handbook of Clinical Audiology, Baltimore: Williams & 

Wilkins. 

3.   Gelfand S.A. Essentials of Audiology, NewYork: Thieme. Last ed. 

4. Decpack p. Advances in Noise Research , London : Whurr. Last ed. 

5. Prasher, D & Luxon , L. Biological Effects of Noise, London: Whurr publishers. Last ed. 

6. Axelsson, A., Borchgrevink, H., Hamernik, R.P., Hellstrom, P., Henderson, D. Salvi R.J., 

Scientfic Basis of Noise –Induced Hearing loss, New York: Thieme. Last ed. 

7. Berger E.H. Noise Manual. Last ed. 

 

 :شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس 

انواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی براساس نظر استاد )چند گزینه ای، در بخش نظری استفاده از 

انواع و در بخش عملی استفاده از  ( در میان ترم و پایان ترم…و  fill in the blankتشریحی، مقایسه ای ، 

 اهچک لیست 
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 34كد درس :  شنوایي شناسي كودكان ام درس : ن

  68 تعداد ساعات : بيماري هاي كودكانپيش نياز : 

 عملي 1 -نظري  2 نوع واحد :  3تعداد واحد : 

 

  هدف كلي درس :

 نوزادان و کودکان رفتاری  آشنایی دانشجو با روش های ارزیابی شنوایی

 شرح درس:

کودکهان و نحهوه   نهوزادان و  مناسب برای سهنین مختلهف   رفتاری آزمون های شنوایی دانشجو در این درس با انواع 

اجرای صحیح آنها آشنا شده، همچنین اساس تفسیر نتایج آزمون ها، تشخیص مشکالت شنوایی در کودکان را مهی  

 آموزد و نحوه ارجاع مناسب را یاد می گیرد. 

 

 ساعت( 34) رئوس مطالب بخش نظري:

 

 كودكانكاهش شنوائي در  -

 کاهش شنوائی یک معلولیت پنهان           -

 هنگام آسیبهای شنوائی در کودکان اهمیت تشخیص زود  -             

 کاهش شنوائی و وظایف شنوائی شناسمدیریت تیمی ارزیابی کودکان دچار  -             

 

 تكامل شنوائي ،گفتار و زبان -

 رشد و تکامل رفتارهای شنوایی  -         

 ساخت پذیری عصبی -         

 وائی در دوران قبل و بعد از تولدشن -         

 تکامل ارتباط کالمی -         

 دوره بحرانی زبان آموزی -         

 شنیدن و پردازش شنوائی در کودکان -         

 

 یيآزمونهاي رفتاري شنوا

 ورود بدو در والدین و کودک با شناس شنوایی ارتباط برقراری نحوه •

 کودکان در گیری تاریخچه •

 کودکان و نوزادان در اتوسکوپی نحوه •
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 عقلی و تقویمی سن برحسب های رفتاری شنوایی کودکان آزمون انواع بندی دسته •

 آنها کاربرد و استفاده نحوه و صداسازها انواع با آشنایی •

 (BOA) رفتاری مشاهده ادیومتری •

 تقویت تئوری •

 (VRA) بینایی تقویتگر اب ادیومتری •

 .    ادیومتری در میدان صوتی     

 بازی ادیومتری •

 گفتاری ادیومتری •

 آزمون سخت کودکان ارزیابی •

 کودکان در عملکردی شنوایی کاهش •

 چک کراس اصل •

 شنوایي فيزیولوژیک هاي آزمون

 شنوایی فیزیولوژیک های آزمون انجام در کودکان مدیریت •

 اکوستیک ایمیتانس یهایاندازه گیر •

 گوش صوتی گسیلهای -

 تعریف، انواع، مکانیسم، کاربرد، نحوه انجام و تفسیر                  

   ABR  ،ASSRآشنایی کلی با  -

 ی فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیکداروهای مورد استفاده در ارزیابی ها -

 شنوایي غربالگري     -

 آن تاریخچه و شنوایی غربالگری تعریف، اهداف و اصول •

 کم شنوایی در: (risk factors)انواع عوامل خطرزای              

 روزگی 28بدو تولد تا                       

 سالگی 2روزگی تا  28                     

 رشدی تأخیر                     

 های غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان  پروتکل •

 مختلف و میزان حساسیت و ویژگی آنها  سنین شنوایی در ی غربالگریها روش  .          

 متولدین تازه شنوایی جامع غربالگری •

 میانی گوش اختالالت غربالگری •

 رشدی تاخیر دچار کودکان شنوایی غربالگری •

 غربالگری شنوایی (follow up) ارجاع و پیگیری •

 كودكان سخت آزمون.   -
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 ییاوتیزم و عقب ماندگی ذهنی در کودکان و ارتباط ان با کم شنوا             
 کودکان چند معلولیتی            

 کودکان آن در آزمونهای و مرکزی شنوایی مروری بر آسیب  -            

 کودکان در وزوز و کلی با مباحث سرگیجه آشنایی  - 

 

 (ساعت 34) رئوس مطالب بخش عملي:

 

 شر  حال در نوزادان و کودکان  گرفتن هنحو مشاهده -

 مشاهده نحوه انجام اتوسکوپی در نوزادان و کودکان  -

 های شنوایی نوزادان و کودکانبا انواع صداسازهای مورد استفاده در آزمون تمرین -

 های رفتاری نوزادان و کودکان به اصواتمشاهده انواع پاسخ -

 فراگیری برقراری ارتباط مناسب با والدین کودک -

از طریهق   VRAیی با انواع آزمون های رفتاری شنوایی )ادیومتری بازی از طریق بلنهدگو وههدفون،   آشنا -

 ( در سنین مختلف.…بلندگو و هدفون و 

 

 (:References) درس اصلي منابع
 

1. Northern JL, Downs MP. Hearing in Children. Sixth edition, Plural publishing Inc. Last ed.  
2. Katz J, Chasin M, English K, Hood LJ, Tillery Kl. Handbook of clinical audiology. Wolters Kluwer 

Health.Last ed. 

3. Newton V. Paediatric Audiological Medicine. Wiley-Blackwell. Last ed. 

4. Gelfand SA. Essentials of Audiology. Thieme. Last ed. 

 

 نشجو در این درس :شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دا

 الف ( انواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی ) تشریحی ، چند گزینه ای ، حل مساله و ... (

 شناسی کودکان شنواییب ( انجام کار عملی و ارایه گزارش کار در آزمایشگاه 
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 افزارهااي  كماک  و سامعک  مبااني  و اصاول ام درس : ن

                             ارتباطي و شنوایي

 35كد درس :                

  51 تعداد ساعات :                الكترونيک و كاليبراسيون تجهيزات شنوایيپيش نياز : 

 عملي 1 -نظري  1 نوع واحد:                  2تعداد واحد : 

 

 : درس كلي هدف

 نیز و سمعک الکترونیکی اجزای از. بیاموزد را نا پیشرفت مراحل و سمعک تاریخچه باید درس این طی در دانشجو

 اندازه نیز و دقیق شناخت به قادر. بشناسد را سمعک مختلف های بندی طبقه, کند پیدا شناخت سمعک قالب

 به را انها عملکرد و سمعک در سیگنال پردازش های اوری فن. باشد سمعک اکوستیک الکترو های مشخصه گیری

 .باشد آموخته را کامپیوتر با آنها ارتباط نیز و انها سیم بی انواع بویژه و شنوایی افزارهای کمک انواع.بشناسد خوبی

 

 : درس شرح

 در توانایی و زمینه این در تحول و رشد روند ؛ آن الکترونیکی عناصر با آشنایی سمعک حیطه در فعالیت الزمه

 در سمعک در پردازشی مختلف های ورآ فن. باشد می سمعک اکوستیک الکترو های بررسی و نهاآ عملکرد شناخت

 درسی واحد این در نیز شنوایی افزارهای کمک انواع.شود می شناآ نهاآ عملکرد با دانشجو و شده معرفی درس این

 .گردد می معرفی دانشجو به

 

 (ساعت 17 بخش نظري: ) مطالب رئوس

 ارتباطی و شنوایی های افزار کمک و سمعک تاریخچه بر مروری -

 دیاگرام بلوک – سمعک الکترونیکی اجزای معرفی -

 :اساس بر سمعک انواع -

o   (…   و  گوشی پشت کانال، داخل گوشی، داخل) گیری قرار محل 

o   (…   و دیجیتال، ریزی،برنامه قابل آنالوگ،)  عملکرد 

o   (…  و گوشی دو گوشی، یک استخوانی، هوایی،) انتقال نحوه 

 و استانداردها ، ترمینولوژی و مفاهیم: آنها گیری اندازه نحوه و سمعک کوستیکالکتروا ویژگیهای معرفی   -

 کوپلرها

 کوستیکا تعدیل روشهای انواع و سمعک در قالب   -

 ...( و - تراکم – قله برش - خطی غیر و خطی پردازش مبانی)  سمعک خروجی و بهره ردازشپ -

 آن انواع و فیدبک نوسان شناخت -

 :سمعک در پردازشی های آوری فن تشریح و معرفی -

o سمعک با ادیومتری (in situ audiometry) 
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o نویز کاهش 

o فیدبک نوسان کنترل 

o داری جهت  

o گفتار دریافت بهبود 

o باد نویز کنترل  

o ای تکانه اصوات کنترل 

o وزوز پوشاننده فناوریهای 

o فرکانسی تنزل فناوری (Frequency Lowering) 

o پذیری داده و نگاری هداد  

 ارتباطی و شنوایی های افزار کمک -

 ارتباط مختلف روشهای, بلوتوث,  قرمز مادون,  کویل تله ام اف فنآوری) سیم بی های آوری فن انواع -

 ( رادیویی

 دهنده هشدار آوریهای فن -

 

 (ساعت 34 بخش عملي: ) مطالب رئوس

 رایانه با سمعک ارتباط نحوه    -

 ا استتوسکوپ و نحوه استفاده از آنآشنایی ب -

 آشنایی با دستگاه آناالیزر سمعک  -

 و کاربرد آن در ارزیابی و تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی  (F.F)آشنایی با ادیومتری میدان صوتی -

 و ابزار مناسب برای رفع عیوب سمعک ها آشنایی با تجهیزات مورد استفاده در تنظیم سمعک -

عکها، انواع قالبها و نحهوه اسهتفاده از کاتهالوگ بهرای بدسهت آوردن ویژگیههای الکتهرو        آشنایی با انواع سم -

 اکوستیکی

 مشاهده انجام روند ارزیابی مقدماتی جهت کاندیداتوری استفاده از سمعک -

 زاء درونی سمعک آشنایی با تاثیرات عیوب بخش های مختلف سمعک بر کارایی آنعیب یابی اج -

 

 (: references) درس اصلي منابع
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 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 

 fill in ای، مقایسه تشریحی، ای، گزینه چند) استاد نظر اساس بر شناختی حیطه در ارزشیابی های روش انواع

the blank در شده مطر  موارد در عملی امتحان نیز عملی های آموزش برای ترم پایان و ترم میان در( … و 

 ترم پایان
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هااي  افازار  كماک  و سمعک تنظيم و تجویز ام درس :ن

   ارتباطي و شنوایي

 36كد درس :    

 هااي  افازار  كماک  و سامعک  مباني و اصولپيش نياز : 

                             يارتباط و شنوایي

  51 تعداد ساعات :   

 عملي 1 -نظري  1 نوع واحد:     2تعداد واحد : 

 

 : درس كلي هدف

 

 مشاوره ارایه ضمن. دهد قرار استفاده مورد موقع به را تجویز از قبل های ارزیابی انواع باید درس این طی در دانشجو

 تجویز را بیمار برای الزم الگوریتمهای نیز و مناسب کوپلینک سیستم,  نآ مناسب نوع سمعک؛ کاندیدای به الزم

 سمعک سودمندی نهایی تایید همچنین و مختلف روشهای به آن زماییآ راستی نیز و سمعک تنظیم به قادر. نماید

 کم مختلف مقادیر و ها شنوایی کم انواع در باشد قادر.بداند را سمعک تجویز و ارائه در بالینی مدیریت اصول.  باشد

 .بشناسد را کاشت قابل های سمعک و گیرد کار به شرایط کنترل در را مناسب های استراتژی شنوایی

 

 :درس شرح

 

 با  نیاز پیش عنوان به ارتباطی و شنوایی های افزار کمک و سمعک مبانی و اصول درس در دانشجو که شناختی با 

 افزارها کمک این تجویز و عملکرد نحوه با درس این در است دهکر پیدا شنوایی کمک تجهیزات فیزیکی ساختار

 در ان زماییآ راستی و تایید, سمعک تجویز مختلف مراحل معرفی. شد خواهد آشنا شنوایی کم دارای افراد برای

 شد. خواهد مطر  شنوایی کم مختلف مقادیر نیز و ها شنوایی کم مختلف انواع

 

 : ) ساعت 17) بخش نظري  مطالب رئوس

 

 ارتباطی و شنوایی های افزار کمک و سمعک مبانی و اصول بر مروری -

 :تجویز از قبل های ارزیابی -

 ویژه و معمول های ارزیابی)  سمعک تجویز در شنوایی های ارزیابی نتایج از استفاده نحوه و بررسی  -

 (گفتار شنوایی پردازش نحوه های آزمون و نویز در گفتار درک های  ارزیابی همچون

 انتقالی، های شنوایی کاهش در اتولوژیک های بررسی)  سمعک تجویز از قبل پزشکی های ارزیابی لزوم -

 .....(و وزوز ، ناگهانی

 شناختی روان و شناختی های ارزیابی -

 ...(و گفتاری های آزمون ها، پرسشنامه انواع ارزیابی، خود) ارتباطی مشکالت ارزیابی -

 شنوایی افزارهای کمک سایر و سمعک تینگفی و تجویز مراحل -

  کاندیداتوری و مشاوره •
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 ویژگیهای ها، سوئیچ تعداد آرایش، سمعک، نوع مختلف، مدارات فیزیکی، ویژگیهای و نوع  انتخاب •

 ( بهره و خروجی) الکتروآکوستیکی

 ....(و تیوب ، سخت و نرم های قالب ونت، انواع)  وگوش سمعک( اتصال)  کوپلینگ انواع انتخاب •

 ....(و نویز کاهش داری، جهت)  شرایط اساس بر پردازش های الگوریتم انواع تنظیم و تجویز مالحظات •

 هاسمعک انواع در)  تقویتی و تنظیمی فرمولهای و ها الگوریتم اساس بر سمعک دقیق و اولیه تنظیم •

 (…و دیجیتال ، پذیر برنامه انالوگ، ازجمله

 از مختلف های روش به  سمعک  الکترواکوستیکی های ویژگی( Verification) زماییآ راستی و تایید -

 : جمله

 واقعی گوش گیری اندازه •

 عملکردی بهره •

 قشری برانگیخته های پتانسیل •

 صدا بلندی بندی رده •

 صدا کیفیت اساس بر قضاوت و گفتاری های آزمون •

  سمعک از مراقبت و استفاده در خانواده و فرد آموزش و هدایت -

 (گفتاری های آزمون و ها پرسشنامه)  سمعک از استفاده سودمندی نهایی تایید -

 شنوایی توانبخشی برنامه طراحی -

 سمعک تجویز و ارائه در بالینی مدیریت اصول -

  سمعک تجویز در ای حرفه اخالق اصول •

 مارکتینگ و ای حرفه تبلیغ اصول •

 اطالعات مدیریت •

   کشور سالمت سیستم در بیماران از حمایت نظام با آشنایی •

 . … و FM شامل آن انواع و ارتباطی کمک وسایل -

 : کاشت قابل پروتزهای -

 میانی گوش کاشت -

-  BAHA 

 حلزون کاشت -

 میانی مغز و مغز ساقه کاشت -

 ها شنوایی کم انواع در ارتباطی کمک وسایل و سمعک تجویز و ارزیابی -

  عصبی-حسی های ییشنوا کم •

 آمیخته و انتقالی  هایشنوایی کم •

 ( NIHL) نویز با مواجهه از ناشی های شنوایی کم •

 (CAPD) مرکزی های شنوایی کم •
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 نامتقارن طرفه دو یکطرفه، شنوایی کم •

 شنوایی نوروپاتی •

 سمعک تجویز بر شنوایی کم میزان تاثیر -

 (ساعت 34: )بخش عملي مطالب رئوس

 ...(و گفتاری های آزمون ها، پرسشنامه انواع ارزیابی، خود) ارتباطی مشکالت یابیارز -

 تعیین کاندیداتوری و نحوه مشاوره دادن -

 ازجمله هاسمعک انواع در)  تقویتی و تنظیمی فرمولهای و ها الگوریتم اساس بر سمعک دقیق و اولیه تنظیم -

 (…و دیجیتال ، پذیر برنامه نالوگ،آ

 گوش گیری ندازها های روش به  سمعک  الکترواکوستیکی های ویژگی( Verification) آزمایی راستی و تایید -

 گفتاری های آزمون و ها پرسشنامه با استفاده از سمعک از استفاده سودمندی ، تعیینعملکردی بهره، واقعی

 سمعک تجویز در ای حرفه اخالقرعایت  -
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 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 

 مقایسه تشریحی، ای، گزینه چند) استاد نظر اساس بر بالینی مهارت و شناختی حیطه در ارزشیابی های روش انواع

 .ترم پایان و ترم میان در... ( و داپس و اسکی همچون یبالین های ارزیابی و … و fill in the blank ای،
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 و سامعک  تنظايم  و تجاویز  در ویژه مالحظات س :نام در

 شايرخواران،  در ارتبااطي  و شانوایي  هااي  افازار  كمک

 خاص هاي گروه و سالمندان,  كودكان

 37كد درس :            

 هااي  افازار  كماک  و سامعک  تنظيم و تجویزپيش نياز : 

   ارتباطي و شنوایي

  34 تعداد ساعات :            

 نظري  نوع واحد:               2تعداد واحد : 

 

 : درس كلي هدف

 

 تفسیر خواران شیر و کودکان در را شنوایی مختلف های ارزیابی نتایج باشد قادر باید درس این طی در دانشجو

 چند افراد و سالمندان خواران؛ شیر مانند فمختل جمعیتهای در سمعک تنظیم و تجویز خاص مالحظات. نماید

 پردازشی اختالالت مالیم، و اندک های شنوایی کم شنوایی، نوروپاتی مانند خاص موارد در. بداند را معلولیتی

. بگیرد کمک ارزیاب خود های نامه پرسش از الزم مواقع در. نماید مدیریت را سمعک بر کار مشکالت... و شنوایی

 بشناسد. را سمعک تنظیم و تجویز زمینه در مختلف ینیبال های راهنما

 

 : درس شرح

 

 انها شنوایی های ارزیابی نتایج تفسیر نحوه ؛... و خواران شیر مانند خاص جمعیتهای با دانشجو درسی واحد این در

 یزن و مختلف های شیوه به سمعک عملکرد بررسی.شود می آشنا آنها در خاص مالحظات گرفتن نظر در نیز و

 مسیر یک عنوان به بالینی های راهنما استفاده. گیرد می قرار بررسی مورد ارزیاب خود های نامه پرسش از استفاده

 شد. خواهد مطر  کاربران شنوایی کم مدیریت فرایند در یاب

 

 (ساعت 34) : مطالب رئوس

 

 کودکان و شیرخواران •

   شنوایی الکتروفیزیولوژیک یآزمونها و رفتاری های ارزیابی با آشنایی و مقدمات -

 تنظیم و تجویز انتخاب، در شنوایی الکتروفیزیولوژیک آزمونهای و رفتاری های ارزیابی نتایج بالینی کاربرد -

 کودکان و شیرخواران در شنوایی افزارهای کمک و سمعک

 واقعی گوش گیری اندازه اصول و مبانی -

 سمعک تنظیم و تجویز در آن کاربرد و RECD مفهوم -
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 روشهای گفتاری، آزمونهای عملکردی، بهره) رفتاری های شیوه از استفاده با سمعک عملکرد ارزیابی -

 ...( و ای مقایسه

 قشری برانگیخته های پاسخ از استفاده با سمعک عملکرد تایید -

 کانکود و شیرخواران در سمعک تنظیم و تجویز انتخاب، زمینه در ویژه تفاوتهای و خاص مالحظات -

 ...( و سمعک نوع انتخاب سیگنال، پردازشی ویژگیهای انتخاب گیری، قالب ونحوه شرایط)

 بزرگساالن با مقایسه در کودکان و شیرخواران در اصوات تقویت نحوه به مربوط مفاهیم و اصول -

 کودکان و شیرخواران در( Frequency Lowering) فرکانسی تنزل روشهای انواع کاربرد -

 ،FM های سیستم مثل) آنها بالینی وتجویز عملکرد اصول و شنوایی افزارهای کمک انواع کاربرد -

 کودکان و شیرخواران در...(  و قرمز مادون لوپ، بلوتوث، وایرلس، سیستمهای

 کودکان و شیرخواران در...(  و ای المسه افزارهای کمک مثل) ارتباطی افزارهای کمک دیگر کاربرد -

 کودکان و شیرخواران در شنوایی انبخشیتو اهمیت تبیین -

 کودکان و شیرخواران در حلزون کاشت کاندیداتوری شرایط -

  ها پرسشنامه از استفاده اهمیت -

 اختالالت مالیم، و اندک های شنوایی کم شنوایی، نوروپاتی) خاص موارد در سمعک تجویز و مشاوره -

 ( … و LD ،  ADHDبه مبتال شنوایکم کودکان شنوایی، پردازشی

 سالمندان •

 سالمندی اپیدمیولوژی بر مروری.  سالمندی تعریف -

 پیرگوشی انواع بر مروری -

 پردازش نویز، در گفتار  دایکوتیک، شنوایی) سالمندان در مرکزی شنیداری پردازش های ارزیابی بر مروری -

 (زمانی

 (…,HHIE,SSQ, COSI) خودارزیاب های پرسشنامه از استفاده -

 سالمندان برای سمعک تنظیم و انتخاب در ویژه مالحظات -

 سالمندان در سمعک تجویز از پس شنوایی توانبخشی روشهای -

 معلولیتی چند بیماران در سمعک تجویز و مشاوره •

  سمعک تنظیم و تجویز انتخاب،( Guideline) بالینی راهنماهای معرفی •
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 هستی ستایش انتشارات تهران، سمعک، ،1395. میدح جلیلوند، .11

 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 

 fill in ای، مقایسه تشریحی، ای، گزینه چند) استاد نظر اساس بر شناختی حیطه در ارزشیابی های روش انواع

the blank ترم پایان و ترم میان در( … و. 
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 38كد درس :     قالب گيري گوش درس :ام ن

 و شانوایي  هاي افزار كمک و سمعک تنظيم و تجویزپيش نياز : 

   ارتباطي
  34 تعداد ساعات :   

 عملي  نوع واحد:      1تعداد واحد : 

 

 : درس كلي هدف

 

 مدیریت در و بیاموزد  را آن دقیق فیزیکی معاینه ؛و خارجی گوش کاربردی ناتومیآ باید درس این طی در دانشجو

 را ثانویه قالب ساخت و اولیه گیری قالب در الزم ابزارهای. بگیرد پیش را الزم اقدامات گوش از ترشح و سرومن

 ضمن.باشد عیب بی و کامل اولیه قالب تهیه به قادر دقیق صورت به. بیاموزد را آنها با کردن کار نحوه و بشناسد

 تعدیل اعمال به قادر. نماید آنها از نمونه چند ساخت به ؛اقدام ثانویه قالب ساخت مختلف روشهای یادگیری

 نیز و بسازد صوت ضد قالب بتواند.باشد ثانویه قالب در تیوب تعویض و تعمیرات انجام نیز و قالب در کوستیکیا

 .بداند را مختلف جمعیتهای در قالب خاص مالحظات

 

 :  درس شرح

 

 به,  صدا برابر در(  HPD)شخصی حفاظت وسیله عنوان به کوپلینگ سیستم عنوان به استفاده بر عالوه گوش قالب

 کار  ضروریات از سرومن مدیریت و گوش دقیق آناتومی از اطالع. شود می استفاده گوش به بآ ورود محافظ عنوان

 قالب تعمیر و اصال  و ساخت در نسبی مهارت و اولیه قالب تهیه در کافی مهارت کسب.  باشد می حیطه این در

 .گردد می مطر  خاص مالحظات نیز مختلف های جمعیت در.  باشد می واحد این اهداف از ثانویه

 

 (ساعت 34: )  مطالب رئوس

  خارجی گوش آناتومی بر کاربردی مروری -

 محل کانال، و الله نرمی به ویژه توجه) اولیه گیری قالب از بعد و قبل دقیق اتوسکوپی و فیزیکی معاینه -

 و تمپان پرده پرفوراسیون کانال، استخوانی بخش خلفی دیواره وجود عدم یا وجود شده، جراحی گوش ایستموس،

 )... 

 گوش کانال در خارجی وجسم ترشح سرومن، مدیریت -

 عفونت انتقال از وپیشگیری بهداشتی اصول رعایت -

 :اولیه گیری قالب •

 آن تهیه واهداف اولیه قالب معرفی -

 آنها کارگیری به در مهارت کسب و اولیه قالبگیری در نیاز مورد ابزار معرفی -
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  استاپ کانال از استفاده و انتخاب اصول -

 مناسب مواد انتخاب و اولیه قالبگیری مواد انواع شناخت -

 :استاندارد اولیه قالب تهیه نحوه •

 استاپ کانال دادن قرار صحیح نحوه -

 نآ نکات و گیری قالب خمیر ترکیب -

 گیری قالب مخصوص تفنگ از استفاده /سرنگ در خمیر کردن وارد صحیح نحوه -

 گوش کانال در خمیر تزریق صحیح نحوه -

 اولیه قالب نمودن خارج صحیح نحوه -

 (functional و آناتومیک) اولیه قالب تهیه بالینی های شیوه در مهارت کسب -

 مختلف های قسمت پرشدن کانال، دوم و اول خم انال،ک کافی طول نظر از) شده تهیه قالب کیفی بررسی -

 ...( و وکونکا کانال

 کانال عمق قالب  تهیه در خاص مالحظات -

 بخش هماتوم کانال، آسیب تمپان، پرده وضعیت گیری، قالب خمیر کامل خروج بررسی) اتوسکوپی انجام -

 ...(و کانال استخوانی

  معکس یا و ثانویه قالب سفارش جزئیات تعیین -

 قالب ساخت کارگاه به آن ارسال و اولیه قالب نگهداری اصول -

 اولیه قالب تهیه فرایند در نوین فناوریهای -

 اولیه قالب تهیه در قانونی و اخالقی مالحظات -

 :سمعک ثانویه قالب ساخت •

  استاندارد ثانویه قالب اجزاء شناخت -

 :ها قالب انواع بندی طبقه -

o سختی میزان و مواد جنس نظر از  

o عملکرد و ساختار نظر از 

 ثانویه قالب ساخت ابزارهای کارگیری به و آشنایی -

 ...( و معکوس هورن هورن، دمپر، ونت،) ها قالب اکوستیکی مفاهیم -

 :ثانویه قالب ساخت روشهای معرفی -

 گرماپخت .1

 UV روش .2

 فوری مواد از استفاده .3

 ...و منفی قالب تهیه گیری، موم اولیه، قالب اصال  ه،اولی قالب برش در مهارت کسب •

 ثانویه های قالب از نمونه چند تهیه •

  ثانویه قالب در اکوستیکی تعدیالت تعبیه •
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 ثانویه قالب تعمیر و بازسازی تیوب، تعویض و نصب •

 گوش روی بر سمعک همراه به ثانویه قالب فیتینگ انجام •

 گوشی داخل های سمعک پوسته ساخت نحوه با آشنایی •

 یکدیگر از چپ و راست گوشی داخل های سمعک و قالب تفکیک •

 سمعک همراه به قالب جایگذاری نحوه مورد در بیمار به آموزش •

  آب ضد و صوت ضد های قالب عنوان به ثانویه های قالب کاربرد •

 ... و کانال و لهال های آنومالی سالمندان، شیرخواران، جهت قالب ساخت در خاص مالحظات •

 
 :درس اصلي منابع

1. Katz, J 2009, & 2015, Handbook of Clinical Audiology, Baltimore: Williams & Wilkins. 

2. Metz M.J.Sandlin’s Textbook of Hearing Aid Amplification: technical and clinical 

considerations. SanDiego: Singular publishing Group. Last ed. 

3. Valente M. Hearing aids: Standards, options and Limitations, NewYork,: Thieme. Last ed. 

4. Valente M. Hearing aids: Strategies for selecting and verifying hearing aid fitting, 

NewYork,: Thieme. Last ed. 

5. Dillon H. Hearing Aids. Thieme Publishers. Austrailia. Last ed. 

 

 هستی ستایش انتشارات تهران، سمعک، ،1395. حمید جلیلوند، .6

 

 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي شما پيشنهادي شيوه

 

 و داپس یا آسکی آزمون مانند لیست چک شیوه به( مهارتی) حرکتی روانی حیطه در ارزشیابی روشهای انواع

 ثانویه قالب 2 ساخت و اولیه قالب 5 داقلح تهیه و ترم طول در دانشجو عملکرد مشاهده
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  هدف كلي درس : 

 تفسیر نتایج آنانجام و ، نحوه  OAEآزمون فیزیولوژیک آشنایی دانشجو با اصول و مبانی 

 شر  درس : 

 تشخیص اختالالت شنوایی و تعیین یکپارچگی سیستم شنوایی  برای OAEآشنایی، نحوه انجام و تفسیرآزمون 

 ساعت( 8):نظري رئوس مطالب

 OAEمروری بر کاربرد مفاهیم فیزیکی در  ❖

 OAEگیری اصول اندازه ❖

 و تعریف هر یک از آنها OAEطبقه بندی  ❖

 OAEر بر پاسخ عوامل مؤث ❖

 OAEتأثیر اختالالت گوش بر پاسخ  ❖

 در تشخیص افتراقی اختالالت شنوایی OAEکاربرد  ❖

 در غربالگری شنوایی در سنین مختلف OAEکاربرد  ❖

 درتجویز سمعک OAEکاربرد  ❖

 …اختالالت رشدی، نوروپاتی و  :OAEکاربردهای ویژه  ❖

 

 ساعت( 16):عملي رئوس مطالب

 نحوه کار با دستگاه -

 OAEهارت در انجام انواع آزمون های کسب م -

 

 39كد درس:  گسيل هاي صوتي گوشاندازه گيري نام درس: 

 24تعداد ساعات:  ---پيش نياز:   

  عملي 5/0-نظري 5/0نوع واحد:  1تعداد واحد: 
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 : ( referencesمنابع اصلي درس )

1. Katz J .Handbook of Clinical Audiology , Baltimore: Williams & Wilkins. Last ed. 

2.Gelfand, S.A. Essentials of  Audiology, NewYork : Thieme. Last ed. 

 این درس : شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در

 fill inانواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی بر اساس نظر استاد )چنهد گزینهه ای، تشهریحی، مقایسهه ای،     

the blank  چهک  شهیوه  بهه ( مههارتی ) حرکتی روانی حیطه در ارزشیابی روشهای انواع برای بخش نظری و (…و 

 م و پایان ترم در میان تر داپس برای بخش عملی یا آسکی آزمون مانند لیست
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 هدف كلي درس : 

هدف از این درس آشنایی دانشجو با انواع مدیریت، ابعاد مدیریت، نقش شنوایی شناس در مدیریت مراکز مختلف، 

 و مقررات مربوطه می باشد. آشنایی با قوانین

 شرح درس : 

محتوای این درس ضمن آشنایی دانشجو با مدیریت مراکز شنوایی شناسی و آشنایی با مجموعه قهوانین و مقهررات   

 مراکز بهداشتی درمانی، او را با محیط آینده آشنا می کند.

 ساعت( 17)رئوس مطالب:

 تعریف مدیریت  -

 انواع مدیریت  -

 قویژگی های مدیر موف -

 وظایف مدیر -

 سازمان -

 تشکیالت -

 سازمان دهی  -

 برنامه ریزی  -

 منابع سه گانه مدیریت  -

 ارتباط مدیر با باالدست، پایین دست و هم سطح -

 راهکارهای مدیریت -

 ارتقاء کیفیت مستمر -

 مدیریت در مراکز بهداشتی درمانی -

 40كد درس:  مدیریت در شنوایي شناسينام درس: 

 17تعداد ساعات:  ---پيش نياز:   

 نظرينوع واحد:  1تعداد واحد: 
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 نقش تکنولوژی در مدیریت -

 مدیریت در مراکز پژوهشی -

 R&D  (Research and Development   )مدیریت  -

 مدیریت در مرکز شنوایی شناسی  -

 نقش شنوایی شناس در تیم توانبخشی شنوایی -

 نقش شنوایی شناس در تیم کاشت حلزون -

 نقش شنوایی شناس در ارزیابی صدا در صنعت -

 نقش شنوایی شناس در ارزیابی کاهش آالینده ها در صنعت -

 های توانبخشینقش شنوایی شناس در تیم -

 شناس در توانبخشی ضایعات و ستیبولنقش شنوایی  -

 های  پزشکی و توانبخشینقش شنوایی شناس در تیم -

 آموزش ضمن خدمت -

 نحوه راه اندازی کلینیک شنوایی شناسی -

 نحوه ارجاع و مشاوره  -

 ها و تجهیزاتمکاتبات اداری جهت خرید دستگاه -

 آشنایی با مدیریت های نوین -

 نشگاهی دنیاآشنایی با مدیریت در مراکز آموزشی و دا -

 آشنایی با انجمن های بین المللی شنوایی شناسی -

 آشنایی با مراکز و مؤسسات مرتبط با کم شنوایی در ایران و دنیا -

 ASHAآشنایی با وظایف شنوایی شناس از دید انجمن های بین المللی از جمله  -

 آشنایی با قوانین و مقررات شنوایی شناسی -

 هاهای دارو و درمان دانشگاه ونتآشنایی با قوانین و مقررات معا -

و  شهنوایی ی کهم ماهیهت و درجهه   درزمینه اختالالت شنوایی از جمله تعیینپزشکی قانونی  بررسی جوانب -

 وزوز

 شناسیکار عملی : تهیه ساختار تجهیزاتی، امکانات و نیروی انسانی یک مرکز جامع شنوایی
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 :  (references)منابع اصلي درس 

. Valente M., Roeser J. & Hosford – Dunn H. Audiotory Management. NewYork : Thieme. Last ed. 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 fill in theای، تشریحی، مقایسه ای، انواع روش های ارزشیابی در حیطه شناختی بر اساس نظر استاد )چندگزینه

blank  م همراه با ارائه پروژه در پایان ترم( در میان ترم و پایان تر…و 
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  :درس كلي هدف

 حرفه اخالق کدهای مفاد از آگاهی ویژه به کشور درمانی و بهداشتی نظام در ای حرفه قوانین و مقررات با آشنایی

 فرصت از درمانی خدمات دریافت برای قوم و مذهب و نژاد هر از ها انسان که این به باور و شنوایی شناسی در ای

 ایی شناسیشنو خدمات ارائه در سالم ارتباط برقراری و اخالقی اصول به عملی پایبندی و برخوردارند برابر

 

  : درس شرح

 با و شده واقف جامعه افراد سالمت ارتقاء به نظر با شنوایی شناسی خدمات ارائه اهمیت به درس این در دانشجو

 و شود می آشنا کشور درمانی و بهداشتی نظام و جامعه بر حاکم ای حرفه اخالق و عمومی اخالق قانونی، اصول

 مراجعین، با رابطه در نیز و خود، با رابطه در را اخالق رعایت های شیوه و الگوها. گیرد می فرا را آنها رعایت به التزام

 .شود می مطلع جامعه و بیمار حقوق رعایت راهکارهای از و گیرد می فرا اجتماعی و قانونی مراجع و متخصصین

 (:ساعت 17) نظري مطالب رئوس

 اخالق" و ،"عرف و ای حرفه اخالق" ،"فضیلت و ای حرفه اخالق": نوین ای حرفه اخالق مفاهیم با آشنایی .1

 "قانون و ای حرفه

 و فرهنگی الگوهای با منطبق ASHA سوی از شده تعریف ای حرفه اخالقی کدهای و قوانین با آشنایی .2

 ایران اجتماعی

 ای حرفه غیر و ای حرفه رفتار های ویژگی تفاوت و اخالقی رفتار رتعیین د مختلف رویکردهای .3

I. گرا هفاید رویکرد 

II. گرا فضیلت رویکرد 

III. گرا مراقبت رویکرد 

IV. گرا اصول رویکرد 

V. غیرقانونی موارد 

VI. ای حرفه های گیری تصمیم در آنها نقش و مدیریت فرایندهای انواع با آشنایی 

 41كد درس:  اخالق حرفه اي در شنوایي شناسينام درس: 

 17تعداد ساعات:  1همزمان با كارآموزي باليني بزرگسال پيش نياز:   

 نظرينوع واحد:  1تعداد واحد: 
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VII. شنوایی شناسی در انگیزش و هدایت نقش 

VIII. رفتار کنترل و انگیزش سازماندهی، ریزی، برنامه 

IX. خشم مدیریت و سالم ارتباط ثر،مو ارتباط: ارتباط انواع با آشنایی 

X. اخالقی مشکالت حل در مدیریتی راهکارهای 

 ای حرفه اخالق های حوزه .1

I. رازداری بیمار، رضایت و ارتباط برابر، رفتار و بیمار،احترام با ارتباط های ویژگی :بیمار و درمانگر 

II. جهانی عمومی،بهداشت منابع،بهداشت تخصیص دوگانه، وفاداری: جامعه و درمانگر 

III. نامن عملکردهای گزارش استادان، و همتایان و شنوایی شناسان سایر با ارتباط: همکاران و درمانگر 

 آنها رفع های شیوه و تعارضات تیمی، کارهای و همکاری غیراخالقی، و

IV. محتوای و شود می آشنا موضوع این با خالصه طور به دانشجو بخش، این در: پژوهش در اخالق 

 .شد خواهد لحاظ پروژه درس در آن کامل

V. درمانگر حقوق 

 ای حرفه اخالق در عمومی اخالق نقش و اخالقی گیری تصمیم های پروتکل .2

VI. کردن فکر اخالقی 

VII. گرفتن تصمیم اخالقی 

VIII. کردن عمل اخالقی 

IX. خانوادگی، اختالفات روانی، های بیماری کشی، خود: خاص موارد در گیری تصمیم چگونگی 

 هپاتیت و ایدز جمله از واگیر ماریهایبی اعتیاد، جنسی، انحرافات پرخاشگری،

 :ها داده ثبت در اخالق .3

I. حق رعایت اخالقی، تعهدات اخذ رسانی، اطالع های برگه تهیه ها، ارجاع در اخالقی نگارش شیوه 

 معنوی مالکیت حق و رایت کپی

II. به اطالعات انتقال دیگر، مجامع در کیس گزارش مراجعان، از تصویر و فیلم تهیه در اخالق رعایت 

 ... و مراجع سایر

 آنها با قضایی و ای حرفه رویکردهای و تخلف های گزارش انواع با آشنایی .4

 :درس اصلي منابع

1. American Speech-Language-Hearing Association. Code of Ethics [Ethics]. Available from 

http://www.asha.org/policy. 2010 

2. American Speech-Language-Hearing Association. Practices and Procedures of the Board of 

Ethics [Ethics]. Available from http://www.asha.org/policy. 2012  

فرین قاسم زاده و نریمان سپهروند. دانشگاه علوم . ترجمه نازآدست نامه اخالق پزشکیانجمن جهانی پزشکی.  .3

 2005پزشکی ارومیه. 

 1383الریجانی، ب. پزشک و مالحظات اخالقی، جلد اول: مروری بر مبانی اخالق پزشکی. تهران: برای فردا.  .4

http://www.asha.org/policy
http://www.asha.org/policy
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: پزشک و مالحظات اخالقی، جلد دوم: تصمیم گیری اخالقی در موارد واقعی. تهران و همکاران.الریجانی، ب.  .5

 1383برای فردا. 

 :ارزشيابي نحوه

ای و در حیطه ارزشیابی دانشجویان در حیطه شناختی در اواسط و پایان دوره بصورت تشریحی و چهار گزینه

 انجام می شود چک لیست، مهارتی با استفاده از گزارش کتبی 
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 :درس كلي هدف

 شنوایی شناسی حوزه در کاربردی های پژوهش اجرای در مشارکت یا اجرا 

  :درس شرح

 جمع در یا دهد؛ انجام آزمایشی مطالعۀ صورت به را پژوهشی طر  یک از بخشی یا بتواند باید دانشجو درس این در

 انجام اجرا حال در پژوهشی طر  برای را منابع مرور انواع یا نماید؛ مشارکت اجرا حال در پروژة یک های داده آوری

 به و داده پیشنهاد را کامل پژوهشی طر  یک تواند می همچنین دانشجو. و نهایتاً به صورت سمینار ارائه نماید دهد

 . شود می انجام راهنما استاد نظر زیر مراحل این تمام که نماید گزارش و درآورد اجرا

 (:ساعت 68) مطالب رئوس

در هر مرحله  شده ینیب شیپ یتهایو فعال یشامل برنامه زمان بند شده انتخاب پژوهشی فعالیت فلوچارت تهیه .1

 نقشه پژوهش هیو ته

  شده تعیین پژوهشی فعالیت عملی اجرای .2

 راهنما استاد به کتبی و شفاهی گزارش ارائه .3

 :درس اصلي منابع

راهنمای تهیه پیشنهاد طر  تحقیقاتی در علوم پزشکی. تهران: موسسه  –یق کاربردی المعی، ا. روش تحق .1

 .1379فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده. نشر طبیب. 

 .1381سرمد، ز و همکاران. روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ ششم. تهران: انتشارات آگاه.  .2

 .1394اجتماعی. چاپ سیزدهم. تهران: رشد. دالور، ع. مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و  .3

 

 

 42كد درس:  سمينارپروژه یا نام درس: 

 34اعات: تعداد س -پيش نياز:   

  عملينوع واحد:  2تعداد واحد: 
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 : ارزشيابي شيوه

مهارتی با ای و در حیطه پایان دوره بصورت تشریحی و چهار گزینه ابی دانشجویان در حیطه شناختی درارزشی

 . انجام می شود از نحوه ارائه سمینار چک لیستاستفاده از گزارش کتبی و 
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 هدف كلي درس:

 و بیمار بزرگسال هنجارآموزش جهت کسب مهارتهای الزم در انجام آزمایشات پایه شنوایی در افراد 

 

 شرح درس: 

 

نحوه برقراری ارتباط صحیح با بیمار و انجام تاریخچه گیری دقیهق، آزمونههای دیاپهازونی، اتوسهکپی و      یدبا دانشجو

آزمونهای صوت خالص و گفتاری را بیاموزد و بتواند نتایج حاصله را ثبت نماید. مطالب این درس بها اههداف تعیهین    

همچنین محتوای این درس فرصهت مناسهبی     دارد. تای( دانشجو مطابقشده مرتبط بوده و با وظایف شغلی )حرفه

 برای تمرین عملی مفاهیم تئوریک یاد گرفته شده قبلی است.

 

 ساعت( 51)رئوس مطالب: 

 

 رعایت اصول اخالق حرفه ای و بهداشتی در محیطهای بالینی -

 چک روزانه دستگاهها -

 انجام دقیق تاریخچه گیری و توجه به نکات برجسته   -

 های زیر:آموزش در جهت کسب مهارت -

 انجام اتوسکوپی -

 های دیاپازونیانجام آزمون -

 BCو   ACانجام ادیومتری و تعیین آستانه های   -

 و ثبت نتایج آن  (SDS ,SRT , SAT,…)انجام آزمونهای گفتاری  -

 تشخیص ضرورت انجام ماسکینگ در آزمونهای پایه شنوایی -

 (…انجام روش های مختلف ماسکنیگ )هود ، کارهارت و  -

 و توجه به موارد خاص مداخله گر در آزمایش شنوایی نظیر ایجاد کالپس و امواج  ایستا در گوش آشنایی -

 آشنایی با تفسیر نتایج آزمونهای پایه شنوایی -

 آشنایی با شیوه های راهنمایی بیمار و ارجاع مناسب -

 
 

 43كد درس:  1ارزیابي شنوایي بزرگساالن نام درس: كارآموزي

 51تعداد ساعات:  1 پيش نياز:   ارزیابي پایه شنوایي

 در عرصهنوع واحد: كارآموزي  1تعداد واحد: 
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 :(References)منابع اصلي درس 

  
1. Martin , F. Introduction to Audiology  , Baltimore: Williams & Wilkins.Last ed. 

2. Hepfner, S.T. The Audiogram Workbook, NewYork: Thieme. Last ed. 

3. Gelfand , S.A. Essentials of Audiology, NewYork : Thieme. Last ed. 

4. Ballantyne D. Handbook of Audiological Techniques, London: Butterworth – Eeineman. Last ed. 
 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

   ، داپس، کارنما و کارپوشهانواع روشهای ارزشیابی در حیطه روانی حرکتی )مهارتی( مانند آسکی
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 44كد درس : 2نام درس : كارآموزي ارزیابي شنوایي بزرگساالن 

 102تعداد ساعات :  1شنوایي ه پایارزیابي پيش نياز : 

 در عرصهنوع واحد : كارآموزي  2تعداد واحد : 

 

 هدف كلي درس: 

 

رفتاری تعیهین  های مهارت عملی در انجام آزمون های پایه شنوایی بزرگساالن و آشنایی با نحوه انجام آزمونکسب 

 آکوستیک ایمیتانس اندازه گیریهایو  محل ضایعه

 

 شرح درس :

 

شنوایی و  رفتاری تعیین محل ضایعهیابد و آزمونهای آزمونهای پایه شنوایی تسلط میانجام ر این درس بر دانشجو د

را انجام دهد. مطالب این درس با اهداف تعیین شده مرتبط بهوده و بها وظهایف     آکوستیک ایمیتانس اندازه گیریهای

صت مناسهبی بهرای تمهرین عملهی مفهاهیم      ای( دانشجو مطابقت دارد. همچنین محتوای این درس فرشغلی )حرفه

 تئوریک یادگرفته شده قبلی است.

 

 ساعت( 102)رئوس مطالب: 

 

 رعایت اصول اخالق حرفه ای و بهداشتی در محیطهای بالینی -

 چک روزانه دستگاهها -

 انجام تاریخچه گیری دقیق -

 کسب مهارت در اتوسکوپی -

 UCL,(WRS)SDS,…)ری ههای گفتها  و آزمهون  LDL,BC,ACکسب مهارت و  انجام دقیهق   -

,SRT,SAT) 
 های پایه شنواییانجام دقیق ماسکینگ در آزمون -

ههای  ، روشTDTتعیین محل ضهایعه شهنوایی )نظیهر : روشههای مختلهف        رفتاری های انجام آزمون -

 (…و  ABLBهای مختلف   ، روش SISIمختلف   

 آکوستیک ایمیتانس اندازه گیریهایانجام  -

 (…غیر عضوی مثل )داستان خوانی، لومبارد، استنجر و  کم شنواییهای مربوط به نآشنایی و مشاهده آزمو -

 تعیین محل ضایعه شنوایی و ارجاع مناسبرفتاری  های پایه وتوانایی تفسیر نتایج حاصل از آزمون -
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 :  (References)منابع اصلي درس 

 
1. Hepfner, S.T. The Audiogram Workbook, NewYork: Thieme. Last ed. 
2. Gelfand , S.A. Essentials of Audiology, NewYork : Thieme. Last ed. 
3. Katz, J. Handbook of Clinical Audiology, Baltimore : Williams & Wilkins. Last ed. 

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

   ، داپس، کارنما و کارپوهارتی( مانند آسکیانواع روشهای ارزشیابی در حیطه روانی حرکتی )م
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 3نام درس : كارآموزي ارزیابي شنوایي بزرگساالن  45كد درس : 

 2پيش نياز : كارآموزي ارزیابي شنوایي بزرگساالن  102تعداد ساعات : 

 در عرصه نوع واحد : كارآموزي

  

 2تعداد واحد : 

 هدف كلي درس: 

 

و  کوسهتیک ایمیتهانس  ا انهدازه گیریههای  تعیهین محهل ضهایعه شهنوایی،      رفتاری مهارت در انجام  آزمونهایکسب 

 آزمونهای مربوط به ارزیابی کم شنوایی غیر عضوی

 

 شرح درس:

 

 انهدازه گیریههای  تعیین محل ضایعه شنوایی مناسب و انجام آن، انجام  رفتاری بایست در انتخاب آزموندانشجو می

آشهنا   ارجهاع مناسهب بیمهار     و با تفسهیر و  شنوایی غیرعضوی مهارت کسب کند.ارزیابی کم و یمیتانسکوستیک اا

ای( دانشهجو مطابقهت دارد.   مطالب این درس با اهداف تعیین شده مرتبط بهوده و بها وظهایف شهغلی )حرفهه      گردد.

 شده قبلی است. همچنین محتوای این درس فرصت مناسبی برای تمرین عملی مفاهیم تئوریک یادگرفته

 

 ساعت( 102)رئوس مطالب: 

 رعایت اصول اخالق حرفه ای و بهداشتی در محیطهای بالینی -

 تعیین محل ضایعه رفتاریانجام و کسب مهارت در آزمون های  -

 آکوستیک ایمیتانس اندازه گیریهای انجام و کسب مهارت در -

 ETFبه کارگیری و انجام آزمایش های ارزیابی شیپوراستاش  -

 (…لومبارد، استوارت و  Stenger,  مهارت در انجام آزمایش های ضایعات غیر عضوی )نظیر کسب  -

 تفسیر نتایج آزمونهای پایه و اختصاصی شنوایی تحت نظارت مربی -

 
 :  (References)منابع اصلي درس 

 
1. Gelfand , S.A. Essentials of Audiology, NewYork : Thieme. Last ed. 
2. Katz, J. Handbook of Clinical Audiology, Baltimore : Williams & Wilkins. Last ed. 

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس :
 

   ، داپس، کارنما و کارپوشهانواع روشهای ارزشیابی در حیطه روانی حرکتی )مهارتی( مانند آسکی
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 و بيني گلو ،نام درس : كارآموزي گوش  46: كد درس      

 -و بيناي  گلاو هااي گاوش و    بيماريپيش نياز :  51تعداد ساعات :       

 1كارآموزي ارزیابي شنوایي بزرگساالن

 عرصه ارآموزي دركنوع واحد:      

 

 1تعداد واحد : 

 : هدف كلي درس

 

حضور در درمانگاه با  و مشاهده درمان بیماریهای گوش و بینی گلوکسب اطالعات الزم برای انجام معاینات گوش و 

 و بینی به منظور ارجاع صحیح تر بیمار به پزشک و انجام بهتر آزمایش های شنوایی و تعادل. گلوگوش و 

 

 :شرح درس

 

بیماران مناسب ارجاع   آنها، درمان و نحوهو بینی  گلودانشجو در این کارآموزی،  بطور عملی با بیماریهای  گوش و 

ای( . مطالب این درس با اهداف تعیین شده مرتبط بوده و با وظهایف شهغلی )حرفهه   آشنا خواهد شد آنهاگیری پیو 

آینده دانشجو مطابقت دارد. همچنین محتوای این درس فرصهت مناسهبی بهرای تمهرین عملهی مفهاهیم تئوریهک        

 یادگرفته شده قبلی است.

 

 ساعت( 51) : رئوس مطالب

 

 بالینیرعایت اصول اخالق حرفه ای و بهداشتی در محیطهای  -

 و بینی و کاربرد آنها گلوابزارهای معاینه گوش و آشنایی با  -

 شنوایی شناسی و بینی از گلوهای گوش، و نیازهای متخصصان گوش و شناخت عملی بیماری  -

 در درمانهای اتولوژیک گزارش های شنوایی شناسی مهمآشنایی با نکات  -

 های گوش و روند آنبیماری (follow up)ضرورت پی گیری  -

 و بینی و شکایات بیماران گلوهای گوش و نشانه های بیماری -

 و شکایات بیماران نظیر نئوبالسم ها های سر و گردننشانه های بیماری -

 تراکئوتومی و دالیل انجام آن -

 و بینی گلوکاربرد رادیوگرافی در تشخیص بیماریهای گوش و  -

 ردن، در تشخیص بیماری هانیازهای پاراکلینیکی متخصصان گوش و حلق و بینی و سر و گ -

 

-  
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 :(References)منابع اصلي درس 

 
1.  Paparella M.M. Otolaryngology: Principles & Practice. Jaypee Brothers, Medical Publishers Pvt. 

Ltd. Last ed. 
2. Ballenger J., Snow J.r. and Wackym P.A. Ballenger's Otorhinolaryngology Head and Neck 

Surgery, Pmph USA. Last ed. 

3. Scott- Brown’s Otolaryngology. CRC Press. Last ed. 

 

، دانشهگاه علهوم پزشهکی اصهفهان    ، کنکهاش ن. ، گلو، بینی و جراحی سر و گرددرسنامه بیماریهای گوش،  و همکاران م، رقاع .4

1385. 

 

 این درس: شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در

 با استفاده از چک لیستانواع روشهای ارزشیابی در حیطه روانی حرکتی )مهارتی( 
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 نام درس: كارآموزي ارزیابي رفتاري سيستم شنوایي مركزي 47كد درس:        

 مركزي پيش نياز: آزمون هاي رفتاري سيستم شنوایي 51تعداد ساعات :        

 1تعداد واحد :  در عرصهنوع واحد : كارآموزي        
 

 هدف كلي درس: 

 

 تاری شنوایی مرکزی کسب مهارت در انجام آزمونهای رف

 

 شرح درس: 

 

بایست بتواند با استفاده از آزمایش های رفتاری سیستم شنوایی مرکهزی ، وضهعیت اخهتالالت شهنوایی     دانشجو می

های الزم را ارائه و بیمار را ارجاع مناسب نماید. مطالهب ایهن   مرکزی را تشخیص داده و نتیجه را تفسیر و راهنمایی

ه مرتبط بوده و با وظایف حرفه ای آینده دانشجو مطابقهت دارد. همچنهین محتهوای ایهن     درس با اهداف تعیین شد

 درس فرصت مناسبی برای تمرین عملی مفاهیم تئوریک یاد گرفته شده قبلی است.

 

 ساعت( 51)رئوس مطالب: 

 

 های بالینی رعایت اصول اخالق حرفه ای و بهداشتی در محیط -

 نظر توانایی های پردازش شنوایی تاریخچه گیری مناسب و دقیق از   -

 های مناسب بررسی پردازش شنواییتوانایی الزم برای انتخاب و انجام آزمون -

 توانایی استفاده از شیوه های غربالگری پردازش شنوایی -

 موارد مشابه با اختالالت پردازش شنوایی مرکزی افتراق توانایی  -

 مشاوره و ارائه راهنمایی های الزم -

 پردازش شنواییاختالل انایی ارجاع مناسب برای افراد دچار تو -

 

 : (Referencesمنابع اصلي درس )

 
1. Musiek, F.E.,Chermark, G.D. Handbook of Assessment of Central Auditory Processing 

Disorders San Diego: Singular Publishing Group. Last ed. 

2. Bellis T.J. Assessment & Management of Central Auditory Processing Disorders in the 

Educational Setting from Science to Practice, San Diego: Singular Publishing Group. 

Last ed. 
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3. Valente, M., Roeser, R.J. & Hosford Dunn,H. Audiology Diagnosis, NewYork: Thieme. 

Last ed. 

4. Katz, J , , 2002, 2009 & 2015, Handbook of Clinical Audiology, Baltimore: Williams & 

Wilkins. 
 

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

   ، داپس، کارنما و کارپوشهانواع روشهای ارزشیابی در حیطه روانی حرکتی )مهارتی( مانند آسکی
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 نام درس: كارآموزي ارزیابي وزوز  48 كد درس:

 2ارزیابي پایه شنوایي پيش نياز:  51تعداد ساعات: 

 1تعداد واحد:  در عرصهنوع واحد: كارآموزي 

 

 هدف كلي درس: 

 

 کسب مهارت در ارزیابی وزوز گوش

 

 شرح درس: 

 

یت وزوز گهوش را تشهخیص داده و   بایست بتواند با استفاده از آزمایش های اختصاصی ادیولوژیک، وضهع دانشجو می

های الزم را ارائه و بیمار را ارجاع مناسب نماید. مطالب این درس با اهداف تعیهین شهده   نتیجه را تفسیر و راهنمایی

مرتبط بوده و با وظایف حرفه ای آینده دانشجو مطابقت دارد. همچنین محتوای ایهن درس فرصهت مناسهبی بهرای     

 اد گرفته شده قبلی است.تمرین عملی مفاهیم تئوریک ی

 

 ساعت( 51)رئوس مطالب: 

 رعایت اصول اخالق حرفه ای و بهداشتی در محیطهای بالینی -

 تاریخچه گیری مناسب و دقیق از  نظر ابتالء به وزوز گوش -

 وزوزانواع کسب مهارت در افتراق  -

 وزوزسایکومتریک توانایی ارزیابی  -

 وزوز سایکواکوستیکتوانایی ارزیابی  -

 مشاوره و ارائه راهنمایی های الزمآشنایی با نحوه ی انجام  -

 ارجاع مناسب افراد دچار وزوز آشنایی با  -

 
 : (Referencesمنابع اصلي درس )

 
1. Tyler R. Tinnitus Handbook, Africa: Singular – Thomson Learning. Last ed. 

2. James A. Henry, Dennis R. Trune, Michael J.A. Robb, and Pawel J. Jastreboff. Tinnitus 

Retraining Therapy: Clinical Guidelines. Last ed. 
 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

   ، داپس، کارنما و کارپوشهانواع روشهای ارزشیابی در حیطه روانی حرکتی )مهارتی( مانند آسکی
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 1ارزیابي شنوایي بزرگساالن  كارورزيرس: نام د 49كد درس:                   

پيش نياز: كارآموزي ارزیابي شنوایي بزرگسااالن   136تعداد ساعات:                  
3 

 كارورزينوع واحد:                 

 

 2تعداد واحد: 

 هدف كلي درس: 

 

 آنها و تلفیق نتایجتفسیر و  رفتاری ادیولوژیکهای توانایی انجام آزمون

 

 درس: شرح

 

نوع  اندازه گیریهای اکوستیک ایمیتانس، تعیین محل ضایعه و ،های پایهبایست بتواند با استفاده از آزموندانشجو می

و محل ضایعه را تشخیص داده و بیمار را ارجاع مناسب دهد. مطالب این درس با اهداف تعیین شده مرتبط بوده و با 

د. همچنین این درس فرصهت مناسهبی بهرای تمهرین عملهی مفهاهیم       ای( دانشجو مطابقت داروظایف شغلی )حرفه

 تئوریک یادگرفته شده قبلی است.

 

 ساعت( 136) :رئوس مطالب

 رعایت اصول اخالق حرفه ای و بهداشتی در محیطهای بالینی -

  آنها و تلفیق نتایجتفسیر و  رفتاری ادیولوژیکهای توانایی انجام آزمون -

  در شنوایی شناسی ش نویسیگزارنحوه ی آشنایی با  -

 تفسیر، راهنمایی و ارجاع مناسب -

 
 :  (References)منابع اصلي درس 

 
1. Hall, W. & Mueller, H.G. Audiologists’ Desk Reference, San Diego: SingularPublishing 

Group. Lasdt ed. 

2. Katz. J. Handbook  of Clinical Audiology, Baltimore : Williams & Wilkins. Last ed. 

3. Volente , M., Roeser, R.J. & Hasford – Dunn, H. Audiology Diagnosis, NewYork: Thieme. 

Last ed. 

4. Report writing in audiology. Last ed. 
 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

   ، داپس، کارنما و کارپوشهآسکیانواع روشهای ارزشیابی در حیطه روانی حرکتی )مهارتی( مانند 
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 2ابي شنوایي بزرگساالن یارز كارورزينام درس:  50كد درس:           

 3ارزیابي شنوایي بزرگساالن  كارآموزيپيش نياز:  136: تعداد ساعات          

 كارورزينوع واحد:           

 

 2تعداد واحد: 

 هدف كلي درس:

  

 رفتاری شنوایی شناسیهای آزموناز  با استفادهالت شنوایی در بزرگساالن توانایی افتراق انواع  اختال

 

 شرح درس:

 

، بتواند اختالالت شنوایی )حلزونهی، وراءحلزونهی و ...( را از یکهدیگر    یبایست با تکیه بر دانسته های قبلدانشجو می

ای( رتبط بوده و با وظایف شغلی )حرفه. مطالب این درس با اهداف تعیین شده ماده و بیمار را مدیریت کندافتراق د

دانشجو مطابقت دارد. همچنین محتوای این درس فرصت مناسبی برای تمرین عملهی مفهاهیم تئوریهک یادگرفتهه     

 شده قبلی است.

 

 ساعت( 136) :رئوس مطالب

 رعایت اصول اخالق حرفه ای و بهداشتی در محیطهای بالینی -

 های تشخیصی شنوایی شناسی توانایی به کارگیری صحیح انواع پروتکل -

 تفسیر نتایج و نگارش گزارش نهایی -

 ارجاع مناسب و پی گیری -
 

 :  (References)منابع اصلي درس 

 
1. Hall, W. & Mueller, H.G. Audiologists’ Desk Reference, San Diego: SingularPublishing 

Group. Last ed. 

2. Katz. J. Handbook  of Clinical Audiology, Baltimore : Williams & Wilkins. Last ed. 

3. Volente , M., Roeser, R.J. & Hasford – Dunn, H. Audiology Diagnosis, NewYork: Thieme. 

Last ed. 

4. Report writing in audiology. Last ed. 
 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

   ، داپس، کارنما و کارپوشهحرکتی )مهارتی( مانند آسکیانواع روشهای ارزشیابی در حیطه روانی 
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 كماک  وسایل  تنظيم و تجویز ارزیابي، كارآموزينام درس:  51كد درس:    

   1ارتباطي و شنوایي

 و شنوایي هاي افزار كمک و سمعک مباني و اصولپيش نياز:  51: تعداد ساعات   

                                  ارتباطي

 زي در عرصهآموكارنوع واحد:    

 

 1تعداد واحد: 

 : درس كلي هدف

 

 نموده ارتباطی و شنوایی کمک وسایل تنظیم و تجویز ارزیابی، مشاهده به اقدام اموزی کار واحد این طی در دانشجو

 تنظیمی های گزینه انواع با عملی کار سمعک، الکتروآکوستیکی های ویژگی گیری اندازه عملی انجام به باید،قادر و

 .نماید بررسی را سمعک بتواند و بشناسد را قالب انواع. باشد ها آن عملکرد بررسی نحوه و سمعک

 

 :درس شرح

 

 بالینی کاربردهای و  میگیرد کار به را نیاز پیش واحد در شده آموخته دانش دانشجو، کارآموزی واحد این جریان در

 از یکی ارتباطی و شنوایی افزارهای کمک تنظیم و تجویز و یابیارز.  کند می تمرین استاد حضور در را انها

 ، وسایل اینگونه با کارآموزی این در دانشجو است، شنوایی توانبخشی حیطه در شناسشنوایی وظایف مهمترین

 ظایفو با و بوده مرتبط شده تعیین اهداف با درس این مطالب. گرددمی آشنا آنها کاربرد موارد و یابی عیب و اجزاء

 عملی تمرین برای مناسبی فرصت درس این محتوای همچنین. دارد مطابقت دانشجو آینده( ایحرفه) شغلی

 .است قبلی شده یادگرفته نظری مفاهیم

 

  ساعت( 51) :مطالب رئوس

 

 سمعک مختلف افزارهای سخت و قطعات با آشنایی -  

 و ها آوری فن از استفاده چگونگی و گاهیآ کسب نحوه و جانبی لوازم و سمعک انواع با کار و شناخت -

 اکوستیکی الکترو ویژگیهای

 قالب انواع شناخت -

 آن رفع و یابی عیب و استتوکلیپ با کار و سمعک صدای کیفیت بررسی -

  کوستیکاالکترو مختلف های گیری اندازه و سمعک آناالیزر دستگاه با کار -

 شنوایی کمک وسایل تنظیم و تجویز و ارزیابی در آن کاربرد و(  F.F)صوتی میدان ادیومتری انجام -
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 سمعک، تنظیم افزارهای نرم و NOAH افزار نرم) سمعک تنظیم افزارهای سخت و افزارها نرم انواع با کار -

Hipro، NOAHlink، و سیم بی ارتباط و ها کفشک و ها کابل  )... 

 (in situ audiometry) سمعک توسط ادیومتری انجام -

 شنوا کم فرد...  و اقتصادی اجتماعی، ادیولوژیک، شرایط براساس مناسب سمعک یزتجو -

 
 : (References) درس اصلي منابع

1. Katz, J. 2009, & 2015, Handbook of Clinical Audiology, Baltimore: Williams & Wilkins 

Metz M.J. Sandlin’s Textbook of Hearing Aid Amplification: technical and clinical 

considerations. SanDiego: Singular publishing Group. Last ed. 

2. Valente M. Hearing aids: Standards, options and Limitations, NewYork,: Thieme. Last ed. 

3. Valente M. Hearing aids: Strategies for selecting and verifying hearing aid fitting, 

NewYork,: Thieme. Last ed. 

4. Dillon H. Hearing Aids. Thieme Publishers. Austrailia. Last ed. 

 

 هستی ستایش انتشارات تهران، سمعک، ،1395. حمید جلیلوند، .5

 

 

 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 …و فولیو پورت یا سکیآ آزمون مانند لیست چک شیوة به مهارتی حیطه در ارزشیابی های روش انواع
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 افزارهااي  كمک تنظيم و تجویز ارزیابي، كارآموزينام درس:  52كد درس:      

    2ارتباطي و شنوایي

 و شنوایي افزارهاي كمک تنظيم و تجویز كارآموزيپيش نياز:  51: تعداد ساعات     

     1ارتباطي

 زي در عرصهآموكارنوع واحد:    

 

 1اد واحد: تعد

 : درس كلي هدف

   سمعک فیتینگ و تجویز مختلف مراحل و شنوایی های ارزیابی گیری کار به و نتایج تفسیر در بالینی مهارت کسب

 .باشد می شنوایی افزارهای کمک سایر و

 

 :درس شرح

 مراحل,  شناسی اییشنو های ارزیابی نتایج کارگیری به و اجرا در بالینی مهارتهای کسب کارآموزی واحد این در

 الکترو های مشخصه تجویز آزمایی راستی و تایید شنوایی؛ افزارهای کمک سایر و سمعک فیتینگ و تجویز مختلف

 . گیرد می صورت استاد نظر تحت..  وFM شامل آن انواع و ارتباطی افزارهای کمک با کار کوستیک؛ا

 

 (ساعت 51: ) مطالب رئوس

 :تجویز از قبل های ارزیابی انجام -

 نویز، و سکوت در گفتار درک آزمونهای بویژه و شناسی شنوایی های ارزیابی نتایج کارگیری به و اجرا  -

ANL مشکالت ارزیابی شناختی، روان و شناختی های ارزیابی ،...  و شنوایی مرکزی پردازش های آزمون و 

 ...( و ها پرسشنامه انواع ارزیابی، خود) ارتباطی

 شنوایی افزارهای کمک سایر و سمعک فیتینگ و تجویز مراحل -

o سمعک کاندیداتوری ارزیابی و مشاوره انجام 

o ویژگیهای ها، سوئیچ تعداد آرایش، سمعک، نوع مختلف، مدارات فیزیکی، ویژگیهای و نوع انتخاب 

 ( بهره و خروجی) الکتروآکوستیکی

o (و تیوب ، سخت و نرم های قالب ونت، انواع)  وگوش سمعک( اتصال)  کوپلینگ انواع کارگیری به.... 

o (و نویز کاهش داری، جهت)  شرایط اساس بر پردازش های الگوریتم انواع تنظیم و تجویز.... 

o هاسمعک انواع در)  تقویتی و تنظیمی فرمولهای و ها الگوریتم اساس بر سمعک دقیق و اولیه تنظیم 

 (…و دیجیتال ، پذیر برنامه انالوگ، ازجمله

o آزمایی راستی و تایید (Verification )گیری اندازه:از استفاده با سمعک  الکترواکوستیکی های ویژگی 

 قصاوت و گفتاری های آزمون صدا، بلندی بندی رده قشری، برانگیخته های پتانسیل عملکردی، بهره واقعی، گوش

 ...و صدا کیفیت اساس بر
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o سمعک از مراقبت و استفاده در خانواده و فرد آموزش و هدایت  

o (گفتاری های آزمون و ها پرسشنامه)  سمعک از استفاده سودمندی نهایی تایید 

 . … و FM شامل آن انواع و ارتباطی افزارهای کمک با کار -

 مغز و مغز ساقه کاشت حلزون، کاشت ،BAHA میانی، گوش کاشت:  کاشت قابل پروتز انواع شناخت -

 میانی
 
 

 (: References) درس اصلي منابع
1. Katz, J 2009, & 2015, Handbook of Clinical Audiology, Baltimore: Williams & Wilkins. 

2. Metz M.J, Sandlin’s Textbook of Hearing Aid Amplification: technical and clinical 

considerations. SanDiego: Singular publishing Group. Last ed. 

3. Valente M. Hearing aids: Standards, options and Limitations, NewYork,: Thieme. Last ed. 

4. Valente M. Hearing aids: Strategies for selecting and verifying hearing aid fitting, 

NewYork,: Thieme. Last ed. 

5. Dillon H. Hearing Aids. Thieme Publishers. Austrailia. Last ed. 

 

 هستی ستایش انتشارات تهران، سمعک، ،1395. حمید وند،جلیل .6

 

 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 … و فولیو پورت و آسکی آزمونهای مانند لیست چک شیوه به مهارتی حیطه در ارزشیابی های روش انواع
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 53: درس كد                         توانبخشي شنوایي             كارآموزي: درس نام

  51: ساعات تعداد   تربيت شنوایي                                                      :  نياز پيش

 در عرصه                        كارآموزي: واحد نوع                                                            1: واحد تعداد

 

 : درس كلي هدف

 شنوایی توانبخشی کلیه خدمات نحوه ارائه شنوایی، با تربیت تمرینات در انجام مقدماتی مهارت دانشجو ضمن کسب

 به کودکان و بزرگساالن کم شنوا جهت رفع نیازهای آنها و همچنین نحوه مدیریت این خدمات آشنا می شود. 

 

 :درس شرح

 مهم وظایف از یکی آنکه به توجه توانبخشی شنوایی است. بنابراین با یکی از حیطه های اصلی شنوایی شناسی،

 این در الزم مهارت کسب و آشنایی است، شنوایی توانبخشی بویژه تربیت های برنامه اجرای و نظارت شناسشنوایی

 وظایف با و بوده مرتبط شده تعیین اهداف با درس این مطالب. است ضروری شناسی شنوایی کارشناس برای حیطه

 مفاهیم عملی تمرین برای مناسبی فرصت درس این محتوای همچنین. دارد مطابقت دانشجو آینده ای حرفه

 .است قبلی شده گرفته یاد تئوریک

 

 ساعت( 51): مطالب رئوس

 

 مروری بر رشد طبیعی جسمی و ذهنی کودک از بدو تولد تا ورود به مدرسه     -

 تار مروری بر رشد طبیعی زبان و گف    -

 ناشنوایان ارتباطی های روش با کامل آشنایی    -

 نحوه برقراری ارتباط با کودکان کم شنوا    -

 شنوا کم کودک با شفاهی ارتباط برقراری اصول رعایت    -

 گیری تاریخچه انجام در مهارت کسب    -

 از چک لیست ها کسب مهارت در انجام غربالگری مهارت شنوایی، گفتاری و زبانی با استفاده    -

 کسب مهارت در اجرای تمرینات گفتارخوانی    -

 شنوایی برای کودکان کم شنوا تربیت هایبرنامه از یکی با عملی آشنایی    -

 آشنایی کلی با انجام زبان آموزی برای کودک کم شنوا    -

 برای بزرگساالن کم شنوا شنوایی تربیت هایبرنامه از یکی با عملی آشنایی    -

 انواع روش ها با کمک استاد از انجام تمرینات تربیت شنوایی به یکی    -

 انجام و تفسیر آزمون های لب خوانی    -

 انجام و تفسیر آزمون های تربیت شنوایی با کمک استاد    -
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 یبررسی وضعیت ارتباطی کودک کم شنوا با مقایسه پیشرفت کودک در مهارت های شنوایی، زبانی و گفتار    -

 مشاهده ارائه مشاوره به افراد کم شنوا، کودکان و خانواده های آنها    -

 
 

 (: References) درس اصلي منابع
 

1. Tye-Murray N. Foundations of Aural   Rehabilitation. Singular Publishing Group. San 

Diago, California. Last ed. 

2. Hull R.H. Introduction to Aural Rehabilitation. Last ed. 

3.  Erber  N.P. Auditory Training, Washington DC: AGB Association for the Deaf. Last ed. 

4. Show R.L & Nerbonne M.A. Introduction to Audiologic Rehabilitation. Allyn and 
Bacon, Boston. Last ed. 
 

 .توانبخشي و بهزیاتي  علوم دانشگاه انتشارات: تهران كودكان، شنوایي تربمت ،1372 منلور، غالمي،  و  ایران بهادري، .5

 
 

 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 … و فولیو پورت یا آسکی آزمون مانند لیست چک شیوة به مهارتی حیطه در ارزشیابی های روش انواع
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  54: درس كد                                   شنوایي تربيت كارآموزي:  درس نام

  51: ساعات تعداد                          توانبخشي شنوایي       كارآموزي: نياز پيش

 در عرصه كارآموزي: واحد نوع                                                             1: واحد تعداد

 

  :درس كلي هدف

 با کمک رایج شنوایی تربیت های روش از یکی حداقل انجام کسب توانایی

 

 :درس شرح

 مهم وظایف از یکی آنکه به توجه با. است شنوایی تربیت شنوایی، توانبخشی خدمات مجموعه اصلی اجزاء از یکی

 حداقل انجام در مستقل طور به عملی مهارت کسب است، شنوایی تربیت های برنامه راهبری و اجرا شناس شنوایی

 برای شده تعیین اهداف با درس این مطالب. باشد می ضرورت کارشناسی دوره در شنوایی تربیت های روش از ییک

 مناسبی فرصت درس این محتوای همچنین. دارد مطابقت دانشجو آینده شغلی وظایف با و بوده مرتبط دوره این

 .است قبلی شده گرفته یاد تئوریک مفاهیم عملی تمرین برای

 

 ساعت( 51) :بمطال رئوس

 

  مناسب شنیداری - درکی آزمونهای از استفاده با شنوا کم کودک شنوایی مهارت سطح تعیین    -

 شنوایی تربیت تمرینات مجموعه از کافی شناخت    -

 رایج و موجود شنوایی تربیت های برنامه از یکی حداقل انجام کسب مهارت اولیه در    -

 شنوایی توانبخشی های برنامه مدیریت و اجرا در نسبی مهارت کسب    -

 شنوایی شناسی مشاوره اولیه جهت اجرای مهارت کسب    -

 نقش ایفای در الزم مهارت کسب و مراکز و متخصصین دیگر به شنوا کم کودک موقع به و صحیح ارجاع    -

 شنوایی توانبخشی تیم در شناس شنوایی

 شنوایی تربیت برنامه در نواشکم کودک پیشرفت میزان  تفسیر و بررسی    -

 کسب مهارت در اجرای تمرینات تربیت شنوایی برای بزرگساالن کم شنوا    -

 نویسی گزارش کسب توانایی    -

 والدین سواالت به پاسخدهی تواناییکسب     -

 
 (: references) درس اصلي منابع

 

1. Tye-Murray N. Foundations of Aural   Rehabilitation. Singular Publishing Group. San Diago, 

California. Last ed. 
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2. Hull R.H. Introduction to Aural Rehabilitation. Last ed. 

Erber  N.P. Auditory Training, Washington DC: AGB Association for the Deaf. Last ed. 

3. Show R.L. & Nerbonne M.A. Introduction to Audiologic Rehabilitation. Allyn and Bacon, 

Boston. Last ed. 

 

  علوم دانشگاه انتشارات: تهران کودکان، شنوایی تربیت ،1372 منصور، ، غالمی  و  ایران ، بهادری .4

 .توانبخشی و بهزیستی

 

 

 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 .فولیو پورت یا آسکی آزمون مانند لیست چک شیوه به مهارتی حیطه در ارزشیابی های روش از یکی
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 55كد درس:                                   1نام درس: كارآموزي ارزیابي شنوایي كودكان 

 51تعداد ساعات:                                  شنوائي شناسي كودكان              پيش نياز : 

  نوع واحد: كارآموزي در عرصه                                                                          1حد :تعداد وا

 

 هدف كلي درس:

 آشنائی با انواع آزمونهای رفتاری شنوائی و نحوه ِ انجام آزمونهای فیزیولوژیک پایه در نوزادان و کودکان. 

 

 شرح درس: 

شر  حال گیری، انجام اتوسکوپی،  برخورد با والدین و کودک و توجه به جایگاه بیمار، نحوه دانشجو ضمن فراگیری

سال  3شرطی سازی در آزمون های رفتاری  و مشاهده انواع پاسخ های رفتاری و فیزیولوژیک در کودکان بزرگتر از 

 تشخیصی را فرا می گیرد. TEOAEsو آموزش نحوه انجام 

 

 ساعت( 51) رئوس مطالب:

یی با شرایط کلینیک اطفال ،آموزش نحوه برخورد با والدین و کودک و توجه به جایگاه بیمار مشاهده آشنا -

شر  حال گیری، انجام اتوسکوپی، شرطی سازی در آزمون های رفتاری  و مشاهده انواع پاسخ های رفتاری و 

 بزرگسال   caseا تشخیصی ب TEOAEsسال و آموزش نحوه انجام  3فیزیولوژیک در کودکان بزرگتر از 

و مشاهده انواع  با کمک مربی، شرطی سازی در آزمون های رفتاری شر  حال گیری، انجام اتوسکوپی و -

 سال  3پاسخ های رفتاری و فیزیولوژیک در کودکان بزرگتر از 

 بزرگسال . caseتشخیصی با  DPOAEsنحوه انجام  فراگیری -

ازی در آزمون های رفتاری  و مشاهده انواع پاسخ مشاهده شر  حال گیری، انجام اتوسکوپی، شرطی س -

 سال   1-3های رفتاری و فیزیولوژیک در کودکان 

مشاهده شر  حال گیری، انجام اتوسکوپی ،شرطی سازی در آزمون های رفتاری  و مشاهده انواع پاسخ  -

در شیرخواران کوچکتر از های رفتاری و فیزیولوژیک )با تاکید بر ایمیتانس اکوستیک با پروب تون فرکانس باال( 

   .سال، آشنایی با انواع صداسازهای مورد استفاده در آزمون های رفتاری شنوایی نوزادان و کودکان 1

حاضر و آشنایی با گزارش نویسی و ارجاع مناسب کودک و نحوه ترسیم  caseتمام موارد فوق با توجه به  -

 ادیوگرام  
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 زمون  مشاهده تمام موارد فوق در کودکان سخت آ -

دستیاری در انجام آزمون های مختلف در همه جمعیت های مختلف ضمن فراگیری ارتباط مناسب با  -

 والدین و کودک

 

 (: References) درس اصلي منابع

 
1-Gelfand S.A. Essentials of Audiology, New York:Thieme. Last ed. 

2-Northern J.L. & Downs M.P. Hearing in children, Baltimore : Williams & wilkins. Last ed. 
 

 

 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 .فولیو پورت یا آسکی آزمون مانند لیست چک شیوه به مهارتی حیطه در ارزشیابی های روش از یکی
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 56  كد درس:                                      2ام درس: كارآموزي ارزیابي شنوایي كودكان ن

 ساعت 51تعداد ساعات :                                      1پيش نياز : كارآموزي ارزیابي شنوایي كودكان 

                                                    موزي در عرصه وع واحد : كارآن                                                                                        1تعداد واحد :

                                                     

 هدف كلي درس:

  ن.آشنائی با انواع آزمونهای رفتاری شنوائی و نحوه ِ انجام آزمونهای فیزیولوژیک پایه در نوزادان و کودکا

 شرح درس: 

گیری نحوه برخورد با والدین و کودک و توجه به جایگاه بیمار، شر  حال گیری، انجام اتوسکوپی، دانشجو ضمن فرا

سال  3شرطی سازی در آزمون های رفتاری  و مشاهده انواع پاسخ های رفتاری و فیزیولوژیک در کودکان بزرگتر از 

 .تشخیصی را فرا می گیرد TEOAEs و آموزش نحوه انجام

 اعت(س 51) رئوس مطالب: 

 مرور عملی بر نحوه شر  حال گیری در نوزادان وکودکان  و نیز آزمون های رفتاری و فیزیولوژیک   -

پی، شرطی سازی در آزمون ههای رفتهاری  و انهواع پاسهخ     وکسب مهارت در شر  حال گیری، انجام اتوسک -

   سال                           3های رفتاری و فیزیولوژیک در کودکان بزرگتر از 

پی، شرطی سازی در آزمون ههای رفتهاری  و انهواع پاسهخ     وکسب مهارت در شر  حال گیری، انجام اتوسک -

 سال   1-3های رفتاری و فیزیولوژیک در کودکان بزرگتر از 

پی، شرطی سازی در آزمون ههای رفتهاری  و انهواع پاسهخ     وکسب مهارت در شر  حال گیری، انجام اتوسک -

 سال  1ر کودکان کوچکتر از های رفتاری و فیزیولوژیک د

حاضر و کسب مهارت در تفسیر نتایج، گهزارش نویسهی و ارجهاع مناسهب      caseتمام موارد فوق با توجه به  -

 کودک در جمعیت های مختلف  

 

 (: References) درس اصلي منابع

1. Gelfand S.A .Essentials of Audiology, New York:Thieme . Last ed. 

2. Northern J.L. & Downs M.P. Hearing in children, Baltimore : Williams & wilkins. Last ed. 

 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 داپس یاو  آسکی آزمون مانند لیست چک شیوه به مهارتی حیطه در ارزشیابی های روش از یکی
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. 

 

 57كد درس:                           زي ارزیابي شنوایي كودكانردرس:كارو نام 

   اعتس 68: تعداد ساعات                     2پيش نياز : كارآموزي ارزیابي شنوایي كودكان 

           كارورزينوع واحد :                                                                         1تعداد واحد: 

                                 

 هدف كلي درس: 

توانایی انجام آزمونهای شنوائی نوزادان و کودکان در سنین مختلف و نیز کودکان سخت آزمون، تشخیص نهایی، 

 ارائه گزارش  مناسب ، پیگیری و ارجاع صحیح.
 

 :شرح درس

ی کودک انتخاب دانشجو باید بتواند با بکارگیری اطالعات نظری و بالینی مبتنی بر مراحل رشد ازمون مناسب را برا

 کرده و ازمون مناسب برای کودک را انجام دهد.

 

 ساعت( 68) رئوس مطالب:

کسب توانایی در انجام آزمون های فیزیولوژیک، انجام آزمون های گفتاری و بکارگیری ماسکینگ در مواقع  -

 نیاز  

 انجام مراحل فوق و کسب مهارت در افراد سخت آزمون   -

باط مطلوب با کودک و والدین، جلب همکاری آنها، تلفیق نتایج آزمون های کسب توانایی در برقراری ارت -

 او.مختلف، تشخیص نهایی وضعیت شنوایی کودک و ارجاع مناسب 

کسب مهارت در ارائه مشاوره های الزم در مورد کودکان کم شنوای یکطرفه و ارائه توصیه های الزم جهت  -

 یابی آنها در کالسهای درس. مکان

شر  حال گیری، انجام اتوسکوپی، شرطی سازی در آزمون های رفتاری  و مشاهده انواع در کسب مهارت  -

 در کودکان سخت آزمون پاسخ های رفتاری و فیزیولوژیک

فوق به تناسب بیماران  های استفاده از تمامی مهارتکسب مهارت در ارزیابی کودکان در سنین مختلف و  -

 .مراجعه کننده 

 
 (:References) درس اصلي منابع

 

1. Gelfand S.A. Essentials of Audiology, New york :Thieme. Last ed. 

2. Northern J.L. & Downs M.P. Hearing in children, Baltimore : Williams & Wilkins. Last ed. 
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 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 .و یا داپس آسکی آزمون مانند لیست چک وهشی به مهارتی حیطه در ارزشیابی های روش از یکی

غرباالگري شانوایي ناوزادان و    نام درس : كارآموزي  58كد درس :               

 كودكان

 1كارآموزي ارزیابي شنوایي كودكان پيش نياز :  51تعداد ساعات :              

 1تعداد واحد :   در عرصه نوع واحد : كارآموزي             

 

 درس :  هدف كلي

 ها و پروتوکل های غربالگری در جمعیت نوزادان و کودکانکسب مهارت برای انجام آزمون

 شرح درس:

در جمعیهت   فیزیولوژیک شنوایی بتواند اقدام به غربهالگری شهنوایی   و های رفتاری دانشجو باید با استفاده از آزمون

  نوزادان و کودکان نماید.های 

 ساعت( 51)  رئوس مطالب:

 ه برنامه غربالگری شنوایی در جمعیت نوزادان با استفاده از تهی -

 OAEآزمون   ❖

 ABRآزمون   ❖

 های رفتاریآزمون ❖

 پرسشنامه  ❖

 اجرای هر یک از برنامه های غربالگری شنوایی، استخراج نتایج و ارجاع مناسب -

 تهیه برنامه غربالگری در کودکان با استفاده از   -

 OAEآزمون   ❖

 ادیومتری اصوات خالص  ❖

 ادیومتری بازی  ❖

 ABRآزمون   ❖
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 استفاده از پرسشنامه برای غربالگری اختالالت شنوایی محیطی -

 استفاده از پرسشنامه برای غربالگری اختالالت شنوایی مرکزی  -

 جمع آوری اطالعات  -

 آنالیز اطالعات  -

 ارجاع و پیگیری و ارائه نتایج غربالگری  -

 

 :( referencesمنابع اصلي درس )

1. Spivak, L. G. Universal Newborn Hearing Screening, NewYork: Thieme. Last ed. 

2. Northern J.L. & Downs M.P. Hearing in Children, Baltimore:  Williams & Wilkins. Last ed. 

3. Jacqueline S. Hearing Impaired Infact : Support in First Eighteen Months, London: Whurr. 

Last ed. 

 پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:شيوه 

 …و  ، داپسانواع روشهاي ارزشيابي در حيطه مهارتي به شيوه چک ليست مانند آسكي
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 كماک  تنظايم  و تجاویز  ارزیابي، كارورزينام درس:  59درس: كد   

                              ارتباطي و شنوایي افزارهاي

 كماک  تنظايم  و تجویز ارزیابي، كارآموزيپيش نياز:  68ات: تعداد ساع   

                            2ارتباطي و شنوایي افزارهاي

 1تعداد واحد:  زي ورنوع واحد: كار   

 

 : درس كلي هدف

 اطیارتب و شنوایی افزارهای کمک تنظیم و تجویز ، ارزیابی مختلف های روش گیری بکار در  مهارت کسب و انجام

 سالمندان و شیرخواران خاص، های جمعیت بر تاکید با

 

 :درس شرح

 ابزارهای گیری کار به ؛ خاص جمعیتهای در پیشرفته و دقیق نکات به پرداختن با دانشجو کارورزی واحد این در

 نماید. می مهارت کسب آنها در و نموده تمرین را مختلف

 

 ساعت( 68): مطالب رئوس

 کودکان و شیرخواران در سمعک ویزتج و ارزیابی انجام •

 سمعک تجویز در شنوایی الکتروفیزیولوژی آزمونهای و رفتاری های ارزیابی نتایج کارگیری به و تفسیر -

 شنوایی افزارهای وکمک

 واقعی گوش های گیری اندازه انجام -

 سمعک تنظیم و تجویز در آن کارگیری به و RECD گیری اندازه -

 روشهای گفتاری، آزمونهای عملکردی، بهره) رفتاری های شیوه از استفاده با عکسم عملکرد ارزیابی -

 ...( و ای مقایسه

 قشری برانگیخته های پاسخ از استفاده با سمعک عملکرد تایید -

 کودکان و شیرخواران در( Frequency Lowering) فرکانسی تنزل روشهای انواع کارگیری به -

 ،FM های سیستم مثل) آنها بالینی وتجویز عملکرد اصول و شنوایی رهایافزا کمک انواع از استفاده -

 کودکان و شیرخواران در...(  و قرمز مادون لوپ، بلوتوث، وایرلس، سیستمهای

 کودکان و شیرخواران در...(  و ای المسه افزارهای کمک مثل) ارتباطی افزارهای کمک دیگر کارگیری به -

  ها پرسشنامه کارگیری به -
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 اختالالت مالیم، و اندک های شنوایی کم شنوایی، نوروپاتی) خاص موارد در سمعک تجویز و مشاوره ارائه -

 ( … وLD ،  ADHD  به مبتال شنوایکم کودکان شنوایی، پردازشی

 سالمندان •

 تارگف  دایکوتیک، شنوایی) سالمندان در مرکزی شنیداری پردازش های ارزیابی نتایج وتفسیر کارگیری به -

 (زمانی پردازش نویز، در

 (…,HHIE,SSQ, COSI) خودارزیاب های پرسشنامه نتایج کارگیری به -

 سالمندان برای سمعک تنظیم و انتخاب در ویژه مالحظات کارگیری به -

 معلولیتی چند بیماران در سمعک تجویز و مشاوره ارائه -
 

 (:References) درس اصلي منابع

 
1. Katz, J 2009, & 2015, Handbook of Clinical Audiology, Baltimore: Williams & Wilkins. 

2. Metz M.J. Sandlin’s Textbook of Hearing Aid Amplification: technical and clinical 

considerations. SanDiego: Singular publishing Group. Last ed. 

3. Valente M. Hearing aids: Standards, options and Limitations, NewYork,: Thieme. Last ed. 

4.  Valente M. Hearing aids: Strategies for selecting and verifying hearing aid fitting, 

NewYork,: Thieme. Last ed. 

5. Dillon H. Hearing Aids. Thieme Publishers. Austrailia. Last ed. 

 

 هستی ستایش راتانتشا تهران، سمعک، ،1395. حمید جلیلوند، .6

 

 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 … و فولیو پورت یا و آسکی آزمونهای مانند لیست چک شیوه به مهارتی حیطه در ارزشیابی روشهای انواع
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 60: درس كد                                       شنوایي تربيت كارورزي: درس امن

  68: ساعات تعداد                                     شنوایي تربيت كارآموزي: نياز پيش

  كارورزي: واحد نوع                                                               1: واحد تعداد

 

 :درس كلي هدف

 جرای شنوایی تربیت های روش از یکی کسب مهارت در انجام تمرینات به 

  

 :درس شرح

 مهارت کسب است، شنوایی تربیت های برنامه راهبری و اجرا شناس شنوایی مهم وظایف از یکی آنکه به توجه با

و همچنین توانایی مدیریت برنامه های  شنوایی تربیت های روش از یکی حداقل انجام در مستقل طور به عملی

 شده تعیین اهداف با درس این مطالب. باشد می ورتضر کارشناسی دوره توانبخشی شنوایی و ارجاع مناسب در

 . دارد مطابقت دانشجو آینده شغلی وظایف با و بوده مرتبط دوره این برای

 

 ساعت( 68) :مطالب رئوس

 کلینیک محیط در کودک اداره توانایی    -

و  شنیداری - درکی نهایآزمو از استفاده با شنوا کم کودک های شنوایی و بینایی مهارت سطح توانایی تعیین    -

  بینایی مناسب -درکی

 رایج و موجود شنوایی تربیت های برنامه از یکی حداقل انجام کسب مهارت الزم در    -

 شنوایی توانبخشی های برنامه مدیریت و اجرا در مهارت کسب    -

 شنوایی شناسی مشاوره ارائه مهارت کسب    -

 نقش ایفای در الزم مهارت کسب و مراکز و متخصصین دیگر به نواش کم کودک موقع به و صحیح ارجاع    -

 شنوایی توانبخشی تیم در شناس شنوایی

 تربیت ویژه به توانبخشی های آموزش در کودک توسط شده کسب های مهارت تحلیل و تجزیه در الزم توانایی    -

 شنوایی

 بزرگتر یا بزرگساالنکسب مهارت در اجرای استراتژی های ارتباطی برای کودکان     -

 
 

 (: References) درس اصلي منابع
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1. Tye-Murray N. Foundations of Aural   Rehabilitation. Singular Publishing Group. San 

Diago, California. Last ed. 

2. Hull RH. Introduction to Aural Rehabilitation. Last ed.  

3. Erber  N.P. Auditory Training, Washington DC: AGB Association for the Deaf. Last ed. 

4. Show R.L. & Nerbonne M.A. Introduction to Audiologic Rehabilitation. Allyn and Bacon, 

Boston. Last ed. 

 

  علوم دانشگاه انتشارات: تهران کودکان، شنوایی تربیت ،1372 منصور، ، غالمی  و  ایران ، بهادری .5

 .توانبخشی و بهزیستی

 

 :درس این در دانشجو ارزشيابي براي پيشنهادي شيوه

 .فولیو پورت یا آسکی آزمون مانند لیست چک شیوه به مهارتی حیطه در ارزشیابی های روش از یکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شوراي عالي برنامه

 

   برنامه آموزشي رشته شنوایي شناسي در مقطع كارشناسي پيوسته 159

 

 

 

 
 
 
 

 ERAنام درس: كارآموزي  61كد درس:                

آزمون هاي الكتروفيزیولوژیاک شانوایي   ز : پيش نيا 51تعداد ساعات :                 

 3كارآموزي ارزیابي شنوایي بزرگساالن    -اوليه 

 1تعداد واحد :  در عرصهنوع واحد : كارآموزي              

 

 هدف كلي درس: 

 آزمونهای الکتروفیزیولوژیک اولیهتوانایی انجام 

 

 شرح درس:

مهارت کسب کند. مطالب این درس با اهداف تعیهین  ولوژیک اولیه آزمونهای الکتروفیزی انجام بایست دردانشجو می

ای( دانشجو مطابقت دارد. همچنین محتوای ایهن درس فرصهت مناسهبی    شده مرتبط بوده و با وظایف شغلی )حرفه

 برای تمرین عملی مفاهیم تئوریک یادگرفته شده قبلی است.

 

 ساعت( 51)رئوس مطالب: 

 هداشتی در محیطهای بالینیرعایت اصول اخالق حرفه ای و ب -

 آماده سازی بیمار

 مناسب  پارامترهای تحریکیانتخاب 

 مناسب پارامترهای ثبت انتخاب

 الکتروککلئوگرافی توانایی انجام و تفسیر

 پاسخهای برانگیخته شنوایی ساقه مغزی توانایی انجام و تفسیر
 

 :(References)منابع اصلي درس 

 
2. Katz J. Handbook of Clinical Audiology, Baltimore : Williams & Wilkins. Last ed. 
3. Roeser, R.J ,Valente, M.& Hosford – Dunn, H, 2000 & Last ed. Audiology Diagnosis, NewYork: 

Thieme. 

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 ، داپس، کارنما و کارپوشه( مانند آسکیانواع روشهای ارزشیابی در حیطه روانی حرکتی )مهارتی
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 ERAزي رنام درس: كارو 62كد درس:   

 ERAكارآموزي پيش نياز :  68تعداد ساعات :   

 1تعداد واحد :  كارورزينوع واحد :   

 

 هدف كلي درس: 

 های الکتروفیزیولوژیک اولیه آزمونانجام  کسب مهارت در

 

 شرح درس:

الزم را مههارت   الکترو کوکلئوگرافی و پاسخ های برانگیخته شنوایی زودرسهای  آزمون مانجا بایست دردانشجو می

 . نمایدکسب 

 

 ساعت( 68)رئوس مطالب: 

 رعایت اصول اخالق حرفه ای و بهداشتی در محیطهای بالینی ▪

 مناسب  پارامترهای تحریکیانتخاب  ▪

 مناسب پارامترهای ثبت انتخاب ▪

 کلئوگرافیوالکتروکنویسی و گزارش  تفسیر توانایی انجام، ▪

 پاسخهای برانگیخته شنوایی ساقه مغزیو گزارش نویسی  تفسیر ایی انجام،توان ▪

 
 

 :(References)منابع اصلي درس 

 
2. Katz J. Handbook of Clinical Audiology, Baltimore : Williams & Wilkins.  Last ed. 
3. Roeser, R.J. ,Valente, M. & Hosford – Dunn, H. Audiology Diagnosis, NewYork: Thieme. Last 

ed. 

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 و داپس انواع روشهای ارزشیابی در حیطه روانی حرکتی )مهارتی( مانند آسکی
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 63كد درس:       زبان اشارهنام درس: 

 40 تعداد ساعات:      -پيش نياز: 

  كارگاهينوع واحد:      2معادل : تعداد واحد

 

 هدف كلي درس:

 آشنایی دانشجو با زبان اشاره فارسی بمنظور امکان تعامل باافراد  ناشنوا

 شرح درس:

در این درس دانشجویان ضمن آشنایی با انواع، اصول و قواعد گرامری زبان اشاره؛ یاد می گیرند از این وسیله 

وا استفاده نموده تا در جهت رفع مشکالت این قشر از جامعه بتوانند به آنها یاری ارتباطی در تعامل با افراد ناشن

 رسانند.

 رئوس مطالب:

 تعریف زبان اشاره ✓

 انواع زبان اشاره و ویژگی های آنها ✓

 زبان های اشاره ای مبتنی بر نوشتار یا گفتار -

 زبان های اشاره ای مستقل -

 نحو زبان اشاره ✓

 ط با ناشنوایانانواع روش های برقراری ارتبا ✓

 جایگاه زبان اشاره در اموزش ناشنوایان ✓

 چشم اندازی تاریخی به زبان اشاره ✓

 تمرین عملی الفبای دستی فارسی ✓

 تمرین عملی واژگان زبان اشاره فارسی ✓

 

 :(References)منابع اصلي درس 

 زبان اشاره فارسی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. آخرین ویرایش. .1

 . انتشارات سمت. آخرین ویرایش.ینبرگ د )ترجمه دکتر ارسالن گلفام(. درآمدی بر روانشناسی زباناستا .2
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 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:

 

ای و در حیطه مهارتی با پایان دوره بصورت تشریحی و چهار گزینهدر ارزشیابی دانشجویان در حیطه شناختی 

 انجام می شود.  استفاده از چک لیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شوراي عالي برنامه

 

   برنامه آموزشي رشته شنوایي شناسي در مقطع كارشناسي پيوسته 163

 

 

 

 64نام درس: روش پژوهش                                                    كد درس: 

 40تعداد ساعات:                                                                   -پيش نياز: 

  كارگاهينوع واحد:                                                             2معادل تعداد واحد: 

 

  هدف كلي درس:

 آشنایی مقدماتی با روش های پژوهش با تاکید بر علوم توانبخشی

 

 شرح درس: 

در این درس ضمن آشنایی دانشجویان با مبانی پژوهش در سیستم های بهداشتی، روش نگارش یک طر  پژوهشی 

 آموزد و با کمک استاد مربوطه، یک طر  پژوهشی را تکمیل می کند. را به صورت اصولی و علمی می

 

 رئوس مطالب:

 مالک های انتخاب موضوع -

 طریقه نگارش بیان مساله -

 "بررسی متون"طریقه جمع آوری و نگارش  -

 اهداف، فرضیات و سواالت -

 روش اجرا -

 متغیرها-

 نوع مطالعه -

 فنون جمع آوری داده ها -

 نه گیریروش های نمو -

 حجم نمونه -

 مالحظات اخالقی -

 جداول زمان بندی و هزینه  -
 

 :(References)بع اصلي درس امن

 تهیه شیوه: بهداشتی سیستمهای در . تحقیق1376لی،  براون آن پاتماناتان، ایندرا ویسر، وارکه. م کورلین

زعیم،  مرتضی دژکام، محمود ام،مر ستوده درمانی. اسفندیار بهداشتی معضالت حل برای تحقیقاتی هایطر 

 پژوهشی. معاونت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 

 شيوه پيشنهادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:
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ارزشیابی دانشجویان در حیطه شناختی از اصول نگارش یک پروپوزال در اواسط و پایان دوره بصورت تشریحی و 

 با تکمیل پروپوزال یک طر  پژوهشی توسط دانشجو، انجام می شود. ای و در حیطه مهارتی چهار گزینه
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 65كد درس:       آمار زیستي مقدماتينام درس: 

 40 تعداد ساعات:      -پيش نياز: 

  كارگاهينوع واحد:      2معادل تعداد واحد: 

 

 هدف كلي درس:

یع احتماالت، حدود اطمینان، آزمون های آماری مقدماتی و تقویت دیدگاه های آمهاری  آشنایی با آمار توصیفی، توز

 و شکل دادن نگرش های آماری و پژوهشی دانشجویان

 شرح درس: 

از آنجایی که استفاده از آمار در توصیف، تحلیل و تفسیر یافته های پژوهشی الزم بوده و آشنایی دانشجویان با روش 

زارهای آماری می تواند تسهیل کننده تهیه گزارشات آنان باشد، لذا ضهرورت دارد دانشهجویان   های مبتنی بر نرم اف

که به دلیل وسهعت و در دسهترس بهودن     SPSSاین مقطع بتوانند از یک نرم افزار آماری )از جمله نرم افزار آماری 

آماری مقدماتی و ساده استفاده  توصیه می گردد( جهت رسم نمودار ها، تهیه گزارشات توصیفی، و انجام آزمون های

 د. در پایان دوره تحصیلی از دانشجو انتظار می رود بتواند مطالب گفته شده در کنن

 رئوس مطالب 

انجام داده، تفسیر کرده و بر اسهاس آنهها گهزارش تهیهه      (SPSS)های ذیل را با استفاده از نرم افزار آماری  سرفصل

 کند:

 ات )آمار توصیفی(سازمان دهی و خالصه کردن اطالع

 معرفی شاخص ها ▪

 جداول توزیع فراوانی ▪

 انواع گراف ها ▪

 معرفی انواعی از توزیع احتماالت  ➢

 توزیع های پیوسته )توزیع طبیعی( ▪

 توزیع های گسسته )توزیع دو جمله ای( ▪

 برآورد آماری حدوداطمینان ها ➢

 حدود اطمینان میانگین جمعیت ▪

 حدوداطمینان تفاوت میانگین های دوجمعیت ▪

 حدود اطمینان نسبت جامعه ▪

 حدود اطمینان تفاوت نسبت دو جمعیت ▪



 ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شوراي عالي برنامه

 

   برنامه آموزشي رشته شنوایي شناسي در مقطع كارشناسي پيوسته 166

 

 

 

 حدود اطمینان پراش یک جمعیت ▪

 آزمون های آماری مقدماتی ➢

 (K-S)آزمون آماری جهت نیکویی برازش توزیع نرمال  ▪

 جهت میانگین یک جمعیت آماری آزمون ▪

 آزمون آماری جهت مقایسه میانگین دو جمعیت مستقل ▪

 میانگین دو جمعیت وابسته )مقایسه زوج ها( آزمون آماری جهت مقایسه ▪

 آزمون آماری جهت مقایسه نسبت چمعیت ▪

 آزمون آماری جهت مقایسه بین نسبت های دو جمعیت ▪

 آزمون آماری جهت مقایسه میانگین بیش از دو جمعیت مستقل )آنالیز واریانس یک طرفه( ▪

 دو( -آزمون آماری جهت بررسی ارتباط بین دو متغیر کیفی )آزمون کای ▪

 اسپیرمن( -آزمون آماری جهت تعیین همبستگی بین دو مقدار عددی )آزمون پیرسون ▪

 آزمون های ساده غیر پارامتری ➢

 آزمون من ویتنی ▪

 آزمون ویل کوکسان ▪

 آزمون کروس کالوالیس ▪

 آزمون فرید من ▪

 

 :(References)منابع اصلي درس 

دکتر سید محمد تقی آیت اللهی، چاپ دهم، . اصول و روشهای آمار زیستی. ترجمه 1392دکتر واین دانیل،  -1

 انتشارات امیرکبیر تهران. 

. تفسیر و استفاده از آمار پزشکی، ترجمه دکتر 1376گیلوری، مک جیمز دالی،. ایلسلی بورک، جوزفجفری -2

 سقراط فقیه زاده، جاوید بامداد سقین سرا، بابک رفیع زاده. چاپ اول، انتشارات دانشگاه شاهد.

 هادي براي ارزشيابي دانشجو در این درس:شيوه پيشن

در تهیه  SPSSشیوه ارزشیابی بر اساس روش های عملی باتوجه به قابلیت دانشجو در به کارگیری درست نرم افزار 

یک گزارش توصیفی کامل شامل شاخص ها و جداول مناسب و گراف های زیبا و مربوط به متن، همچنین بررسهی  

نش و به کارگیری آزمون آماری مناسب جهت تحلیل داده ها و تفسیر مناسب آزمون و قابلیت درک دانشجو در گزی

 در نهایت قابلیت نگارش یک گزارش کامل توصیفی تحلیلی جهت توصیف و تفسیر اطالعات است. 
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اصول و روش هااي فعاليات هااي    نام درس: 

 گروهي

 66كد درس:      

 30 تعداد ساعات:      -پيش نياز: 

  كارگاهينوع واحد:      2معادل واحد: تعداد 

 

 هدف درس: 

با انواع و ماهیت فعالیت های گروهی )تیمی( و فرایندهای تشکیل و توسعه کار گروهی و شناسایی عوامل  آشنایی

 کمک کننده و بازدارنده مربوط به آن.

 

 شرح درس: 

ا می شوند انواع قابلیت ها و ساختار کار در این درس دانشجویان با ویژگی های فعالیت های گروهی و فردی آشن

گروهی را مورد مطالعه قرار می دهند و جنبه های مربوط به برنامه ریزی و اجرای برنامه در تشکیل و توسعه ی 

فعالیت های گروهی و عوامل و موانع این نوع از فعالیت ها را یاد می گیرند تا در آینده بتوانند از این دانش در ایجاد 

 ه فعالیت های گروهی در توان بخشی استفاده نمایند.و توسع

 

 ساعت(: 34رئوس مطالب )

 سازمان های دارای شالوده کار گروهی و سازمانهای سنتی .1

   استقالل( و ترکیب، تداوم ،رده بندی گروه ها )هدف .2

 بسکتبال و والیبال ،فوتبال ،بیس بال ،شباهت کار گروهی با انواع تیم های ورزشی مانند: شنا .3

 شالوده های گروه های موفق .4

 فرایند حرکت به سوی تشکیل گروه .5

 تجزیه و تحلیل سازمانی و فرهنگ سازی نظامها ( ،برنامه ریزی مشارکتی ،قابلیت گروهها )دورنما .6

 هماهنگ سازی نظامها( و آموزش ،ساختار کاری ،طراحی سازمان )ساختار مدیریتی .7

 تربیت و نظارت( ،راد، منابعاف ،برنامه ریزی تغییر و انتقال )فعالیت ها .8

 در تشکیل گروه: PIPEالگوی  .9

• Politic and Procedures 

• Information and Communication 

• People 

• Equipments and facilities 
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 اهداف( ،خورشید و مثلث گروه )نقاط اشتراک و تفاوت .10

 معایب، ویژگی های کار گروهی( ،قدرت گروه )مزایا .11

 ملکردهای عالیفرایندها و دستیابی به ع .12

 عالئم رکود در فعالیت های گروهی .13

 رهنمودهای ویژه ی حل مشکالت خاص .14

 کاربرد( وافراد  ،زمان ،شیوه ،منابع ،موارد ،برنامه ریزی ،ارزیابی )نقش .15

 

 منابع اصلي درس:

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی  ،ملکی محمدرضا .تیم موثر. سیمای فرهنگ ،طبیبی سید جمال الدین .1

 . 1383زمستان  -تهران ،یزد

 

 نحوه ارزشيابي:

ای و در حیطه ارزشیابی دانشجویان در حیطه شناختی در اواسط و پایان دوره بصورت تشریحی و چهار گزینه

 . انجام می شود چک لیست، مهارتی با استفاده از گزارش کتبی 
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 فصل چهارم

 استانداردهاي برنامه
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  آموزشي امهبرن استانداردهاي

 

 بررسي توسط ارزيابان مورد آموزشي هاي برنامه ارزيابي فرايند بايستي در كه هستند موضوعاتي حداقل زير، موارد

 :گيرند قرار

كالس درس اختصاصي، سالن كنفرانس،  مورد نياز از قبيل: فضاها و امكانات آموزشي عموميضروري است، دوره، *

بخانه عمومي، مركز كامپيوتر مجهز به اينترنت با سرعت كافي و نرم افزارهاي قفسه اختصاصي كتاب در گروه، كتا

 اختصاصي، وب سايت اختصاصي گروه و سيستم بايگاني آموزشي را در اختيار داشته باشد.

مورد نياز، شامل: آزمايشگاه هاي اختصاصي، عرصه هاي  فضاهاي اختصاصيضروري است، گروه آموزشي،  *

 اعي را براساس مفاد مندرج در برنامه آموزشي در اختيار فراگيران قرار دهد. بيمارستاني و اجتم

مورد نياز، شامل: اتاق استادان، اتاق دانشجويان، سلف  فضاهاي رفاهي و فرهنگيضروري است، دپارتمان آموزشي، *

 سرويس، نمازخانه، خوابگاه و امكانات فرهنگي ورزشي را در اختيار برنامه قرار دهد. 

 مورد تاييد قطعي گروه ارزيابان باشند. دوره هاي چرخشي، روري است كه عرصه هاي آموزشي خارج دپارتمانض *

براي آموزش شامل: بيمار، تخت فعال بيمارستاني، نمونه  جمعيت ها و مواد اختصاصي مورد نيازضروري است،  *

نامه آموزشي به تعداد كافي و تنوع قابل قبول از هاي آزمايشگاهي، نمونه هاي غذايي، دارويي يا آرايشي برحسب نياز بر

 نظر ارزيابان در دسترس فراگيران قرار داشته باشد. 

مورد نياز مندرج در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته باشد  تجهيزات سرمايه اي و مصرفيضروري است،  *

 و كيفيت آن ها نيز، مورد تاييد گروه ارزياب باشد.

، متناسب با رشته مورد ارزيابي امكانات الزم براي تمرينات آموزشي و انجام پژوهش هاي مرتبطاست، ضروري  *

 در دسترس هيئت علمي و فراگيران قرار داشته باشد و اين امر، مورد تاييد ارزيابان قرار گيرد.

د مندرج در برنامه آموزشي مورد نياز را بر اساس موار هيئت علميضروري است، دپارتمان آموزشي مورد ارزيابي، *

 و مصوبات شوراي گسترش در اختيار داشته باشد و مستندات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد.

مورد نياز را طبق آنچه در برنامه  كاركنان دوره ديدهضروري است، دپارتمان آموزشي براي تربيت فراگيران دوره،  *

 آموزشي آمده است، در اختيار داشته باشد.

 ( در دسترس تمام مخاطبين قرار گرفته باشد.Curriculum)برنامه آموزشيضرورت دارد كه  *

در دسترس همه مخاطبين  نامه ها، دستورالعمل ها، گايدالين ها، قوانين و مقررات آموزشي آيينضروري است،  *

ستندات آن در اختيار ارزيابان قرار قرار داشته باشد و فراگيران در ابتداي دوره، در مورد آنها توجيه شده باشند و م

 گيرد.

اعم از كتب و مجالت مورد نياز فراگيران و اعضاي هيات علمي، در قفسه كتاب گروه  منابع درسيضروري است كه  *

 آموزشي در دسترس باشند.

 ور فعالحضضروري است كه فراگيران در طول هفته، طبق تعداد روزهاي مندرج در قوانين جاري در محل كار خود  *

 داشته، وظايف خود را تحت نظر استادان يا فراگيران ارشد انجام دهند و برنامه هفتگي يا ماهانه گروه در دسترس باشد.
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% موضوعات با جدول دروس مندرج در برنامه 80، حداقل در محتواي برنامه كالس هاي نظريضروري است،  *

 آموزشي انطباق داشته باشد.

، مانند كنفرانس برنامه هاي آموزشي و پژوهشي گروه، طبق برنامه تنظيمي گروه، در كليه ضروري است، فراگيران *

هاي درون گروهي، سمينار ها، كارهاي عملي، كارهاي پژوهشي و آموزش رده هاي پايين تر حضور فعال داشته باشند 

 و مستندات آن در اختيار ارزيابان قرار داده شود.

 موزي در دوره، مورد رضايت نسبي فراگيران و تاييد ارزيابان قرار گيرد.ضروري است، فرايند مهارت آ *

در شروع دوره به فراگيران اطالع رساني شود و براي پايش آن،  (Dress codeمقررات پوشش )ضروري است،  *

 مكانيسم هاي اجرايي مناسب و مورد تاييد ارزيابان در دپارتمان وجود داشته باشد.

مندرج در كوريكولوم آگاه باشند و به آن عمل نمايند و عمل آنها مورد تاييد  كدهاي اخالقيران از ضروري است، فراگي *

 ارزيابان قرار گيرد.

تشكيل شود و نتايج ارزيابي  (Portfolioكارپوشه آموزشي)ضروري است، در گروه آموزشي براي كليه فراگيران  *

ز گروه آموزشي، تشويقات، تذكرات و مستندات ضروري ديگر در ها، گواهي هاي فعاليت هاي آموزشي، داخل و خارج ا

 آن نگهداري شود. 

قابل قبولي، منطبق با توانمندي هاي عمومي و اختصاصي مندرج در  (Log bookكارنماي )ضروري است، فراگيران  *

 برنامه مورد ارزيابي در اختيار داشته باشند.

الزم را براساس موارد مندرج  مهارت هاي مداخله اي اختصاصيي، ضروري است، فراگيران بر حسب نيمسال تحصيل *

 در برنامه انجام داده باشند و در كارنماي خود ثبت نموده و به امضاي استادان ناظر رسانده باشند.

به طور مستمر توسط فراگيران تكميل و توسط استادان مربوطه پايش و نظارت شود و باز  كارنماضروري است،  *

 وب الزم به انها ارائه گردد.خورد مكت

داشته باشند و مستندات  برنامه هاي پژوهشي گروه علمي مشاركتضروري است، فراگيران در طول دوره خود، در  *

 آن در دسترس باشد.

را )درصورت وجود( گذرانده و  واحدهاي خارج از گروه آموزشيضروري است، فراگيران بر حسب سال تحصيلي،  *

 دريافت نموده باشند و مستندات آن به رويت گروه ارزياب رسانده شود. گواهيربوطه از مسئول عرصه م

از قبل پيش  بين رشته اي همكاري هاي علميضروري است، بين گروه آموزشي اصلي و ديگر گروه هاي آموزشي  *

 ر دسترس باشد.بيني شده و برنامه ريزي شده وجود داشته باشد و مستنداتي كه مبين اين همكاري ها باشند، د

 مندرج در برنامه، استفاده شود.  روش ها و فنون آموزشي% 70ضروري است، در آموزش هاي حداقل از  *

قرار گيرند و مستندات آن  ارزيابيضروري است، فراگيران در طول دوره خود به روش هاي مندرج در برنامه، مورد  *

 به گروه ارزياب ارائه شود. 

 يا مراكز آموزشي مورد ارزيابي، واجد مالك هاي مندرج در برنامه آموزشي باشند. ضروري است، دانشگاه  *
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موضوع، مورد تصويب شوراي معين شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي قرار گرفته و  28استانداردهاي فوق، در 

در انتهاي كليه برنامه هاي جهت پيگيري و اجرا در اختيار واحدهاي ذيربط قرار داده مي شود. ضمناً يك نسخه از آن 

 مصوب آورده خواهد شد. 

 

 دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
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 فصل پنجم

 ارزشيابي برنامه آموزشي
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 (Program Evaluation) ارزشيابي برنامه

 

 نحوه ارزشيابي تكویني برنامه:

پایان هر سال تحصیلی از مدیران گروه های آموزشی  پس از تصویب و ابالغ برنامه به گروه های آموزشی، در

ساله در مقطع  4نظرخواهی به عمل می آید و با جمع آوری نتایج این نظرسنجی ها در پایان یک دوره آموزشی 

کارشناسی تغییرات و اصالحات برنامه انجام خواهد شد. الزم به ذکر است بر اساس نظرسنجی های سالیانه، در 

به تغییر  وجود داشته باشد، این تغییرات پس از هر نظرسنجی و با تایید اعضاء هیئت ممتحنه، صورتی که نیاز 

 اعمال خواهد شد. شنوایی شناسیارزشیابی و برنامه ریزی رشته 

 

 شرایط ارزشيابي نهایي برنامه:

 این برنامه در شرایط زیر ارزشیابی خواهد شد: 

 سال از اجرای برنامه 4گذشت  -1

 فناوری که نیاز به بازنگری برنامه را مسجل کند تغییرات عمده -2

 تصمیم سیاستگذاران اصلی مرتبط با برنامه -3

 

 هاي ارزشيابي برنامه:شاخص

 معيار:                    شاخص:

 درصد 60                آموختگان از برنامه:میزان رضایت دانش 

 :صددر 65     میزان رضایت اعضای هیات علمی از برنامه 

 :درصد 50    میزان رضایت مدیران نظام سالمت از نتایج برنامه 

 طبق نظر ارزیابان  آموختگان رشته:میزان برآورد نیازها و رفع مشکالت سالمت توسط دانش 

 طبق نظر ارزیابان  آموختگان رشته:کمیت و کیفیت تولیدات فکری و پژوهشی توسط دانش 

 

 شيوه ارزشيابي برنامه:

های از قبل بازنگری  آموختگان با پرسشنامهی از هیات علمی درگیر برنامه، دستیاران و دانشنظرسنج •

 شدن 

 های موجود در واحد ارزشیابی و اعتباربخشی دبیرخانهاستفاده از پرسشنامه •
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 متولي ارزشيابي برنامه:

تدوین یا بازنگری برنامه و سایر های علوم پزشکی با همکاری گروه متولی ارزشیابی برنامه، شورای گسترش دانشگاه

 باشند.های آموزشی و سایر اعضای هیات علمی میدبیرخانه

 

 نحوه بازنگري برنامه:

 مراحل بازنگري این برنامه به ترتيب زیر است:

 نظرانای، پیشنهادات و نظرات صاحبگردآوری اطالعات حاصل از نظرسنجی، تحقیقات تطبیقی و عرصه •

 جهت تشکیل کمیته بازنگری برنامه درخواست از دبیرخانه •

 طر  اطالعات گردآوری شده در کمیته بازنگری برنامه •

نویس برنامه آموزشی بازنگری شده به دبیرخانه شورای های مورد نیاز برنامه و ارائه پیشبازنگری در قسمت •

 ریزی علوم پزشکی عالی برنامه

 

 

 نتايج نيازسنجي هاي انجام شده:

آغاز  1394از مهر ماه سال  شناسی در مقطع کارشناسی پیوسته وزشی و ضوابط رشته شنواییبرنامه آم بازنگری

شامل تاریخچه شنوایی شناسی در ایران، نقش و برنامه آموزشی رشته شنوایی شناسی شد. فصل اول با عنوان 

شناسان در ارایه آموختگان، اهداف، شر  وظایف و ... با تاکید بر نقش انحصاری شنوایی  جایگاه شغلی دانش

به صورت کامل بازبینی شد.  اعضای کمیته بازنگری برنامه آموزشی خدمات پایه و تخصصی شنوایی شناسی توسط

همزمان جلساتی با حضور متخصصین از دانشگاه های علوم پزشکی و پیشکسوتان در مورد آسیب شناسی مشکالت 

زشی و سرفصلها با دانشگاه های خارج از ایران صورت سیستم آموزشی رشته تشکیل و مطالعه تطبیقی برنامه آمو

گرفت.  پرسشنامه نیازسنجی در مورد واحدهای درسی با سواالت بسته همچون ضرورت، به روز بودن محتوا و 

تناسب تعداد واحدها به تفکیک واحدهای علوم پایه، تخصصی و کارآموزی وچند سوال باز تهیه شد و به مدیران، 

خر، دانش آموختگان و اعضای انجمن علمی شنوایی شناسی ایران ارسال و نتایج جمع آوری و دانشجویان سال آ

حداقل نیروی انسانی، فضا و عرصه های بالینی، بررسی شد. فصل دوم با عنوان حداقل نیازهای برنامه شامل 

 مشخصات دوره و دروسموردنیاز تدوین شد. به منظور بازنگری فصل سوم با عنوان  دستگاهها و ابزارهای تخصصی

سمعک، توانبخشی شنوایی، شنوایی شناسی "شنوایی شناسی، کارگروه های تخصصی برنامه آموزشی رشته 

کمیته با مسئولیت هریک از اعضای  "تشخیصی، شنوایی شناسی کودکان، ارزیابی و توانبخشی تعادل، و علوم پایه

اصالحات بر اساس زی هریک از کارگروه ها تعیین و تشکیل شد. محتوای دروس تئوری، عملی و کارآموبازنگری 
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بعد از اتمام کار، مجددا برنامه جهت اعالم نظر  نظر اساتید مدرس دروس مربوطه و نتایج نظر سنجی انجام شد.

 نهایی به مدیران گروه های شنوایی شناسی دانشگاههای علوم پزشکی ارسال شد.
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 رنامه قبلي: تغييرات اعمال شده در برنامه نسبت به ب

 )جدول تغييرات(

اضافه  نام درس ردیف

 شده

حذف 

 شده

محتوا 

 اصالح شده

تغییری 

 نکرده 

   ✓   فیزیک صوت 1

   ✓   بهداشت عمومی و کمک های اولیه  2

   ✓   روانشناسی عمومی و رشد  3

  ✓    اصول توانبخشی 4

   ✓   آناتومی سر و گردن و تنه 5

   ✓   آناتومی مغز و اعصاب 6

   ✓   یزیولوژی و نوروفیزیولوژی ف 7

  ✓    رادیولوژی سر و گردن 8

   ✓   بیماری های مغز و اعصاب 9

  ✓    ژنتیک در پزشکی  10

   ✓   بیماری های کودکان 11

    ✓  ضروریات بافت شناسی و آسیب شناسی 12

    ✓  بیوشیمی 13

   ✓   آکوستیک  14

   ✓   آناتومی و فیزیولوژی دستگاه شنوایی و تعادل  15

   ✓   سایکوآکوستیک 16

   ✓   زبان انگلیسی تخصصی   17

   ✓   رشد و تکامل زبان و گفتار 18

   ✓   اختالالت زبان و گفتار 19

   ✓   مبانی زبانشناسی و آوا شناسی اکوستیک 20

   ✓   و بینی  گلو بیماری های گوش، 21

   ✓    1ارزیابی پایه شنوایی  22

     ✓   2ارزیابی پایه شنوایی  23

  ✓     دارو شناسی در شنوایی شناسیکاربرد  24
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     ✓ اندازه گیری های اکوستیک ایمیتانس  25

   ✓   مبانی توانبخشی شنوایی   26

   ✓   مشاوره شنوایی شناسی 27

   ✓   زبان آموزی کودکان کم شنوا 28

   ✓   تربیت شنوایی  29

   ✓   آزمون های رفتاری سیستم شنوایی مرکزی  30

   ✓   نوایی شناسی بالینی ش 31

     ✓ آزمون های الکتروفیزیولوژیک شنوایی اولیه 32

     ✓ ارزیابی های سیستم دهلیزی 33

   ✓   الکترونیک و کالیبراسیون تجهیزات شنوایی  34

   ✓   شنوایی شناسی صنعتی  35

   ✓   شنوایی شناسی کودکان 36

 و شنوایی های افزار کمک و سمعک مبانی و اصول 37

 ارتباطی

✓     

 و شنوایی های افزار کمک و سمعک تنظیم و تجویز 38

 ارتباطی

  ✓   

 کمک و سمعک تنظیم و تجویز در ویژه مالحظات 39

 کودکان شیرخواران، در ارتباطی و شنوایی های افزار

 خاص های گروه و سالمندان, 

✓     

   ✓   قالب گیری گوش 40

     ✓ اندازه گیری گسیل های صوتی گوش 41

  ✓    مدیریت در شنوایی شناسی 42

   ✓   سمینار پروژه یا  43

    ✓  مبانی علم شنوایی 44

    ✓  اختالالت ارتباطی 45

    ✓  ارزیابی تکمیلی شنوایی 46

    ✓  1هاي فيزيولوژيك شنوايي آزمون 47

    ✓  2هاي فيزيولوژيك شنوايي آزمون 48

   ✓   1کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن  49

   ✓   2کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن  50

   ✓   3کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن  51
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   ✓   کارآموزی گوش و گلو و بینی 52

     ✓ کارآموزی ارزیابی رفتاری سیستم شنوایی مرکزی  53

     ✓ کارآموزی ارزیابی وزوز  

     ✓ 1کارورزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن  

     ✓ 2یابی شنوایی بزرگساالن کارورزی ارز 

 کمک وسایل  تنظیم و تجویز ارزیابی، کارآموزی 

   1ارتباطی و شنوایی

  ✓   

کارآموزی ارزیابی ، تجویز و تنظیم وسایل کمک  

 2شنوایی و ارتباطی 

  ✓   

     ✓ کارآموزی توانبخشی شنوایی 54

   ✓   کارآموزی تربیت شنوایی  55

   ✓   1کودکان  کارآموزی ارزیابی شنوایی 56

   ✓   2کارآموزی ارزیابی شنوایی کودکان  57

     ✓ کارورزی ارزیابی شنوایی کودکان  58

   ✓   کارآموزی غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان  59

 افزارهای کمک تنظیم و تجویز ارزیابی، کارورزی 60

 ارتباطی و شنوایی

✓     

     ✓ کارورزی تربیت شنوایی  61

     ✓ ERA کارآموزی 62

     ✓ ERA زیرکارو 63

    ✓  4کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن  64

    ✓  شنوایی کارآموزی ارزیابی وزوز و سیستم مرکزی 65

    ✓  5وزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن آمکار 66

    ✓  ERAو  ENGکارآموزی  67

ارزیهابی، تجهویز و تنظهیم وسهایل کمهک      آموزی کار 68

 3 یشنوایی و ارتباط

 ✓    

    ✓  3 ارزیابی شنوایی کودکان آموزیکار 69

    ✓  2 زی تربیت شنواییآموکار 70
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    ✓  6وزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن آمکار 71

     ✓  زبان اشاره فارسی 72

     ✓ روش پژوهش  73

     ✓ آمار زیستی مقدماتی  74

     ✓ اصول و روش های فعالیت های گروهی 76
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 ضمائم
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 1مه شماره ضمي

 

 توضيحات درباره نقش هاي دانش آموختگان

 

 مراقبتي  پيشگيري و در نقش -

های غربالگری شنوایی جهت شناسایی افراد مبتال به آسیب شنوایی به ویژه در مدیریت و اجرای برنامه ▪

 سنین  نوزادی، کودکان قبل از ورود به مدرسه و در دوران سالمندی

 شناسایی و ارجاع بیماران مبتال به سایر اختالالت ارتباطیغربالگری گفتار و زبان برای  ▪

 ،محیط های صنعتیدر برنامه های حفاظت شنوایی اجرای  پیشگیری از کم شنوایی ناشی از نویز،  ▪

  پر سر و صدامراکز سایر نظامی و 

 .پایش اختالالت شنوایی ناشی از  نویز، دارو و .. ▪

 

 تشخيصي در نقش -

با استفاده از  شنواییاختالالت ترین متخصص در ارزیابی و تشخیص ولین و اصلیشناس به عنوان اشنوایی ▪

الکتروفیزیولوژیک دستگاه شنوایی محیطی و مرکزی  پاسخ های اولیه های رفتاری، الکترواکوستیک وآزمون

ارزیابی سایکواکوستیک وزوز گوش نیز از دیگر مهارت های شنوایی شناس  همچنینایفای نقش می کند. 

 ر نقش تشخیصی است.د

 در نقش درمان توانبخشي  -

و وسایل کمک  سمعکارزیابی، تجویز و فیتینگ : شامل شناسی ی تمامی خدمات درمانی شنواییارائه ▪

 آسیب های شنوایی محیطی  در همه رده های سنی، توانبخشی ارتباطی

 ی افراد کم شنوا ، راهبردهای ارتباطی براشنوایی شناسیارائه خدمات تربیت شنوایی، مشاوره  ▪

 تعیین کاندیداتوری کاشت حلزون  ارجاع جهت ارزیابی و ▪

نظارت و پی گیری اجرای صحیح روش های برقراری ارتباط بین کم شنوایان ، مربیان و غیره ) برای  ▪

کم شنوا در کالس درس کودکان مثال : نحوه برقراری ارتباط با کودک دو زبانه ، برقراری ارتباط با 

 . ( عادی و . .

تعیین، تجویز، کاربرد و تنظیم تجهیزات تقویت صوتی مناسب و روش های بهبود کیفیت صدا در  ▪

 محیط های آموزشی افراد مبتال به اختالالت شنوایی

 

 ايدر نقش مشاوره -
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در موقعیت های  مراجعین ی تاثیرات اختالل شنوایی بر وضعیت روانی اجتماعی و ارتباطیدربارهمشاوره  ▪

 اعی و شغلی شخصی، اجتم

 مشاوره به خانواده های دارای کودک کم شنوا جهت تطبیق با مشکالت مرتبط ▪

درباره عوامل تاثیر گذار بر ایجاد اختالالت و آسیب های شنوایی و تعادل مانند: ازدواج  جامعهآگاه سازی  ▪

   ... فامیلی، انواع آالینده ها و

 مبتالیان به اختالالت شنوایی   تحصیلین جایگاه مشاوره در حیطه شنوایی شناسی آموزشی مانند :تعیی ▪

 مشاوره به طراحان، تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات شنوایی و کمک شنوایی ▪

ماهیت و  درزمینه اختالالت شنوایی و تعادل از جمله تعییندر موارد مربوط به پزشکی قانونی مشاوره  ▪

  ، وزوز و سرگیجهشنواییی کمدرجه

های اکوستیکی کالس درس، وسایل کمک شنوایی و مربوط به ویژگی مدرسه در موارد مسئولینبه  مشاوره ▪

 روش های ارتباطی  

 

 در نقش آموزشي  -

، و عوامل تاثیر گذار بر ایجاد اختالالت و آسیب های شنوایی و تعادلدرخصوص آموزش افراد جامعه  ▪

  های درمانیشنوایی و روشپیشگیری از کم

 شنوایی و کمک شنوایی تجاری و صنایع مرتبط با تجهیزات  ای آموزشی در شرکت هایانجام فعالیت ه ▪

  مراکز مختلفدر  شنواییآموزش و نظارت بر عملکرد غربالگران  ▪

 

 در نقش مدیریتي -

 مدیریت برنامه های غربالگری و سالمت شنوایی در مراکز و گروه های سنی مختلف ▪

 اختالالت شنوایی فعال درمدیریت کودکان مبتال به  مشارکت ▪

 اداره مراکز و دفاتر شنوایی شناسی ▪
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 2ضميمه شماره 

 منشورحقوق بيمار در ايران

 

 دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است.  -1

 ارائه خدمات سالمت بايد:  -

 ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد ؛( شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش1-1

 ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهرباني باشد ؛( بر پايه2-1

 ( فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد ؛ 3-1

 ( بر اساس دانش روز باشد ؛4-1

 ( مبتني بر برتري منافع بيمار باشد ؛5-1

 باشد ؛ اولويت هاي درماني بيماران( در مورد توزيع منابع سالمت مبتني بر عدالت و 6-1

 ( مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي باشد ؛7-1

رضروري غيهاي ( به همراه تامين كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت8-1

 باشد ؛ 

يماران رواني، بپذير جامعه از جمله كودكان،زنان باردار، سالمندان، هاي آسيبهاي به حقوق گرو( توجه ويژه9-1

 زندانيان، معلوالن ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛

 ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد ؛ ( در سريع10-1

 گان خدمت باشد ؛( با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان، سن و جنس گيرند11-1

وارد مي آن صورت گيرد. در بدون توجه به تأمين هزينهخدمات هاي ضروري و فوري )اورژانس(، ( در مراقبت12-1

 وري)الكتيو( بر اساس ضوابط تعريف شده باشد ؛رفيغ

ت پس از زم اسالهاي ضروري و فوري )اورژانس(، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد، ( در مراقبت13-1

 ردد؛ گي خدمات ضروري و توضيحات الزم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم ارائه

( در مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد هدف حفظ 14-1

جتماعي، معنوي و عاطفي ااي رواني، كاهش درد و رنج بيمار، توجه به نيازه ،. منظور از آسايشباشد يمآسايش وي 

ر آخرين لحظات زندگي خويش با فردي دباشد. بيماردر حال احتضار حق دارد اش در زمان احتضار ميوي و خانواده

 خواهد همراه گردد. كه مي

 اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.  -2

 شامل موارد ذيل باشد:  ( محتواي اطالعات بايد1-2

 ( مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش ؛1-2-2

يمه و معرفي بهاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط ( ضوابط و هزينه2-1-2

 سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش ؛

رستار و دانشجو پي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، اي اعضاي گروه پزشكي حرفه( نام، مسؤوليت و رتبه3-1-2

 ها با يكديگر؛اي آنو ارتباط حرفه
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شخيص بيماري، پيش تهاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، ( روش4-1-2

 گيري بيمار ؛گذار در روند تصميمي اطالعات تأثيرآگهي و عوارض آن و نيز كليه

 ي دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان ؛( نحوه5-1-2

 ي اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دارند. ( كليه6-1-2

 هاي ضروري براي استمرار درمان ؛( ارائه آموزش7-1-2

 ي ارائه اطالعات بايد به صورت ذيل باشد : ( نحوه2-2

ردي وي از فهاي متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي( اطالعات بايد در زمان مناسب و 1-2-2

 كه: جمله زبان، تحصيالت و توان درك در اختيار وي قرار گيرد، مگر اين

نتقال اطالعات اي اطالعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد؛ )در اين صورت ي ارائهتأخير در شروع درمان به واسطه -

 در اولين زمان مناسب بايد انجام شود.(  پس از اقدام ضروري،

يمار محترم برغم اطالع از حق دريافت اطالعات، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صورت بايد خواست بيمار علي -

 كه عدم اطالع بيمار، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد ؛شمرده شود، مگر اين

را ي باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن شده در پروندهي اطالعات ثبتتواند به كليه( بيمار مي2-2-2

 دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد. 

 گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود. حق انتخاب و تصميم -3

 باشد: اره موارد ذيل ميگيري درب( محدوده انتخاب و تصميم1-3

 ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛ كننده( انتخاب پزشك معالج و مركز ارائه1-1-3

 ( انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به عنوان مشاور ؛2-1-3

ت گيري وي تأثيري در تداوم نحوه درياف(شركت يا عدم شركت درهر گونه پژوهش، با اطمينان از اينكه تصميم3-1-3

 خدمات سالمت نخواهد داشت ؛ 

( قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر در موارد 4-1-3

 دهد؛خودكشي يا مواردي كه امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي

باشد ثبت و گيري مياني آتي در زماني كه بيمار واجد ظرفيت تصميم( اعالم نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درم5-1-3

گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه كنندگان عنوان راهنماي اقدامات پزشكي در زمان فقدان ظرفيت تصميمبه

 گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد. خدمات سالمت و تصميم

 باشد: امل موارد ذيل ميگيري ش( شرايط انتخاب و تصميم2-3

گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دريافت اطالعات كافي و جامع )مذكور در بند ( انتخاب و تصميم1-2-3

 دوم( باشد ؛

 گيري و انتخاب داده شود. ( پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و كافي به بيمار جهت تصميم2-2-3

 يد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار)حق خلوت( و رعايت اصل رازداري باشد. ارائه خدمات سالمت با -4

ي اطالعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثنا ( رعايت اصل رازداري راجع به كليه1-4

 كرده باشد ؛
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يم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود. ضروري ي مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حر( در كليه2-4

 ي امكانات الزم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار فراهم گردد؛است بدين منظوركليه

شوند ميتوانند به ( فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي كه به حكم قانون مجاز تلقي مي3-4

 اطالعات دسترسي داشته باشند؛

بيمار حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهي يكي از والدين ( 4-4

 هاي پزشكي باشد. كودك در تمام مراحل درمان حق كودك مي باشد مگر اينكه اين امر بر خالف ضرورت

 دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.  -5

ر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون اختالل در كيفيت ( ه1-5

 دريافت خدمات سالمت به مقامات ذي صالح شكايت نمايد ؛

 ( بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند ؛2-5

ترين بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در كوتاه( خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سالمت 3-5

 زمان ممكن جبران شود. 

 -ي حقوق بيمارگيري باشد، اعمال كليهدر اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم

ي جايگزين بر گيرندهچه تصميمته چناني قانوني جايگزين خواهد بود. البگيرندهي تصميمبر عهده -مذكور در اين منشور

گيري تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميمخالف نظر پزشك، مانع درمان بيمار شود، پزشك مي

 را بنمايد. 

گيري است، اما ميتواند در بخشي از روند درمان معقوالنه تصميم چنانچه بيماري كه فاقد ظرفيت كافي براي تصميم

 گيرد، بايد تصميم او محترم شمرده شود. ب
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 3ضميمه شماره 

 

 و اخالق حرفه اي دانشجويان(  Dress Code)آيين نامه اجرايي پوشش 

 باليني-در محيط هاي آزمايشگاهي

 

پزشكي بايد به گونه اي باشد كه ضمن حفظ شئون علوم نحوه پوشش و رفتار تمامي خدمتگزاران در مشاغل گروه 

ينه را براي ارتباط مناسب و موثر حرفه اي با بيماران، همراهان بيماران، همكاران و اطرافيان در محيط هاي حرفه اي، زم

 آموزشي فراهم سازد.

لذا رعايت مقررات زير براي كليه عزيزاني كه در محيط هاي آموزشي باليني و آزمايشگاهي در حال تحصيل يا ارائه 

 اخالقا الزامي است.خدمت هستند، 

 پوشش نحوه و لباس اول: لفص

 بوده و الشكل متحد بايد و آزمايشگاهي يبالين يها محيط به ويژه آموزشي هاي محيط به ورود جهت دانشجويان لباس

 باشد: زير يويژگيها مجموعه شامل

 زانو و غير چسبان با آستين بلند حد در بلند سفيد وپوشر  -1

 باشد. مربوطه يدرمان يبهداشت ماتخد و يپزشك علوم دانشگاه آرم يدارا بايد روپوش -2

 .باشد بسته كامل بطور آموزشي هاي محيط در حضور مدت تمام در بايد روپوش يها دكمه يتمام -3

رشته( بر  نام و ،عنوان،نام دانشكدهيخانوادگ نام،نام اول حرف )يدار حاو عكس معتبر يشناساي كارت از استفاده -4

 .باشد يم يالزام آموزشي يها محيط در حضور مدت تمام در روي پوشش، در ناحيه سينه سمت چپ

 بپوشانند. پوشش مناسب با را موها و ، گردن، نواحي زير گردن سر يتمام بايد خانم دانشجويان -5

باشد استفاده از شلوارهاي جين پاره و نظاير آن در شان حرف  چسبان غير و ساده و متعارف بلند بايد شلوار  -6

 پزشكي نيست.

 .است يضرور بپوشاند را پا ساق و پا يتمام كه دهسا جوراب پوشيدن -7

 است. ممنوع تزيينات داراي يا و توري هاي جوراب پوشيدن  -8

 باشد.  صدا نداشته رفتن راه هنگام بوده، مناسب و راحت بايد كفش -9

 متعارف نا وزننده تند رنگهاي داراي نبايد و باشد متعارف حد در و مرتب تميز، راحت، بايد كفش و لباس روپوش،  -10

 باشد.

 باشد. مي مـمنوع كفش به حرفه پزشكي و آويختن آن به روپوش، شلوارو نامربوط نشانه هاي از استفاده  -11

 حلقه ازدواج(  در جز به بند و گوشواره) گردن دستبند، انگشتر ، گونه هر دادن قرار ديد معرض در و استفاده  -12

 .باشد مي ممنوع هاي آموزشي محيط

 باشد. مي ممنوعو اتاق زايمان  عمل اتاق بجز آموزشي هاي محيط در صندل و دمپايي از استفاده  -13
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 4 شماره ضميمه

 

 و اخالق حرفه اي دانشجويان(  Dress Code)آيين نامه اجرايي پوشش 

 باليني-در محيط هاي آزمايشگاهي

 

 بهداشت فردي و موازين آرايش در محيط هاي آموزشي كشور دوم: فصل

پزشكي الگوهاي نظافت و بهداشت فردي هستند، لذا ، بدون ترديد تميزي ظاهر و بهداشت  در  وابستگان به حرف -1

 محيط هاي آموزشي علوم پزشكي از ضروريات است.

ناخن ها بايد كوتاه و تميز باشد آرايش ناخن ها با الك و برچسب هاي ناخن در هر شكلي ممنوع است استفاده از  -2

د موجب افزايش شانس انتقال عفونت و احتمال آسيب به ديگران و تجهيزات پزشكي مي ناخن هاي مصنوعي و ناخن بلن

 باشد. 

 آرايش سر و صورت به صورت غير متعارف و دور از شئون حرفه پزشكي ممنوع مي باشد. -3

و صورت  نمايان نمودن هرگونه آرايش بصورت تاتو و با استفاده از حلقه يا نگين در بيني يا هر قسمت از دستها -4

 ممنوع است. 

 ادوكلن و عطرهاي با بوي تند و حساسيت زا در محيط هاي آموزشي ممنوع است.استفاده از  -5

 

 موازين رفتار دانشجويان در محيط هاي آموزش پزشكي سوم: فصل

و  وياندانشجرعايت اصول اخالق حرفه اي، تواضع و فروتني در برخورد با بيماران، همراهان بيماران، استادان، -1

 كاركنان الزامي است.

صحبت كردن در محيط هاي آموزشي بايد به آرامي و با ادب همراه باشد. و هرگونه ايجاد سرو و صداي بلند و يا بر -2

 زبان راندن كلمات كه در شان حرفه پزشكي نيست، ممنوع است.

 مي باشد. استعمال دخانيات در كليه زمان هاي حضور فرد در محيط هاي آموزشي، ممنوع-3

جويدن آدامس و نظاير آن در آزمايشگاهها، سالن كنفرانس ، راند بيماران و درحضور اساتيد، كاركنان و بيماران -4

 ممنوع مي باشد.

در زمان حضور در كالس ها، آزمايشگاهها و راند بيماران، تلفن همراه بايد خاموش بوده و در ساير زمان ها، استفاده -5

 كاهش يابد.از آن به حد ضرورت 

 هرگونه بحث و شوخي در مكانهاي عمومي مرتبط نظير آسانسور، كافي شاپ  و رستوران  ممنـوع مي باشد. -6

 

 نظارت بر اجرا و پيگيري موارد تخلف آئين نامه چهارم: فصل

باليني نظارت بر رعايت اصول اين آئين نامه در بيمارستان هاي آموزشي و ساير محيط هاي آموزشي علوم پزشكي -1

بر عهده معاون آموزشي بيمارستان، مدير گروه، رئيس بخش و كارشناسان آموزشي و دانشجويي واحد مربوطه مي 

 باشد.
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ا تذكر داده مي شود و در تدافرادي كه اخالق حرفه اي و اصول اين آئين نامه را رعايت ننمايند اب -3

 ع داده مي شوند.صورت اصرار بر انجام تخلف به شوراي انضباطي دانشجويان ارجا

 

  5ضميمه شماره 

 
Skill Lab كارشناسي دوره ها و امكانات و تجهيزات تخصصي مورد نياز براي (BSc )شناسي شنوایي رشته 

 امكانات و تجهيزات تخصصي مورد نياز  Skill Lab نام ردیف

 ECochGو  ABRای دستگاه ثبت پتانسیلهای شنوایی با قابلیت اجرای آزمونه الکتروفیزیولوژی شنوایی 1

 VEMPویدیونیستاگموگرافی و  ارزیابی سیستم دهلیزی 2

سمعک و و سایل کمک  3

 شنوایی و ارتباطی

و تجهیزات مشابه، انواع نرم افزارهای  Hipro، دستگاه (REM)دستگاه آنالیزور سمعک، دستگاه ارزیابی گوش واقعی 

 یی و ارتباطی، انواع باتری سمعکتنظیم سمعک و متعلقات، انواع سمعک و وسایل کمک شنوا

، انواع فیلترها، فرکانس سنج، مولتی متر )شامل اهم متر، TL، انواع کوپلر، لرزش سنج، دستگاه بررسی SLM type 0 اکوستیک، سایکواکوستیک 4

 ولت متر، آمپر متر(، اتاقک اکوستیک

 اتور )دستگاه تولید نویز(،اسیلوسکوپ دیجیتال، ادیوژنراتور )دستگاه تولید سیگنال(، نویز ژنر

 آمپلی فایر، انواع مبدلها، پری آمپلی فایر، هویه و ملزومات انواع قطعات و ابزار آالت الزم

 الکترونیک، انواع کیت های آموزشی

ات، ، دستگاه تراش، دستگاه پرداخت و ملحقUVوسایل مصرفی قالبگیری شامل خمیر و هاردنر، سرنگ و ... ، دستگاه  گیری قالب 5

 مواد ساخت قالب ثانویه و پوسته سمعک

ارزیابی شنوایی نوزادان و  6

 کودکان

، VRAو آمپلی فایر، دستگاه  Free fieldغربالگری، دستگاه تمپانومتر چند فرکانسی، ادیومتر مجهز به  OAEدستگاه 

کلینیکال،  OAEدستگاه ، صداسازهای کالیبره و غیرکالیبره، اتوسکوپ، Noise maker ،SLM type I or IIانواع 

 ، اتاقک اکوستیکAABRدستگاه 

دستگاه ادیومتر یک کاناله، دستگاه ادیومتر دو کاناله، دستگاه اکوستیک ایمیتانس، اتوسکوپ، اتاقک اکوستیک، ست  ارزیابی پایه شنوایی 7

 دیاپازون، ویدیواتوسکوپ

ارزیابی و توانبخشی  8

 تخصصی رفتاری شنوایی

 نسی و فرکانس باال، کامپیوتر، نرم افزار و سخت افزارهای اجرای آزمون، اتاقک اکوستیکادیومتر چند فرکا
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  6ضميمه شماره 

 شناسي شنوایي رشته( BSc)كارشناسي  دوره فيلدها و حداقل فضاي مورد نياز براي

 حداقل فضای مورد نیاز نام واحد کارآموزی/ عملی/ پژوهشی نام فیلد ردیف

 یابی سیستم شنوایی بزرگساالنارز 1

 )محیطی و مرکزی(

 متر مربع 18 کارآموزیهای مرتبط

 اتاقک آکوستیک و ادیومتر( 3)برای استقرار  

ارزیابی سیستم شنوایی کودکان و  2

 نوزادان )محیطی و مرکزی(

 متر مربع 18 ( OAEمرتبط )شامل  کارآموزیهای

 اتاقک آکوستیک( 2)برای استقرار  

 متر مربع 8 کارآموزیهای مرتبط ی الکتروفیزیولوژی شنواییارزیاب 3

ارزیابی و توانبخشی سیستم  4

 دهلیزی

 متر مربع 8 خدمات درمانی و پژوهشی *

 )برای استقرار تجهیزات ارزیابی( 

 مترمربع  18

 توانبخشی( تجهیزات )برای استقرار

 درمانی ی(/ خدماتکارآموزیهای مرتبط )ارزیاب ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش 5

 پژوهشی )توانبخشی( و

 متر مربع 8

 و فضای مشاوره ( آکوستیک اتاقک 1 استقرار برای)

 توانبخشی سیستم شنوایی 6

 )محیطی و مرکزی(

توانبخشی شنوایی ) مرتبط کارآموزیهای

 پژوهشی و درمانی خدمات(/ محیطی

 (توانبخشی شنوایی مرکزی)

 متر مربع 12

 ات سمعک()برای استقرار تجهیز 

 متر مربع 18

استقرار تجهیزات توانبخشی شنوایی شامل تربیت  )برای 

 شنوایی، مشاوره و آموزش های ارتباطی(

 متر مربع 12

)برای استقرار یک ادیومتر و ملزومات برای توانبخشی  

 مرکزی(

کارآموزیهای غربالگری مدارس و نوزادان،  پیشگیری و حفاظت شنوایی 7

 مراکز صنعتی و نظامیحفاظت شنوایی در 

 متر مربع 9

 فضای کامال آرام

 

 منظور از خدمات درماني پژوهشي، ارایه خدمات بدون حضور فراگير است و در مقطع كارشناسي اختصاص فضاي مورد نياز اختياري است. *
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  7ضميمه شماره 

 

 شته شنوایي شناسير (BSc)دوره كارشناسي برايدستگاهها، ابزارها و حداقل تعداد مورد نياز 

 حداقل تعداد مورد نياز تجهيزات ردیف

 2 دستگاه ادیومتر یک کاناله یا پرتابل 1

 3 دستگاه ادیومتردوکاناله 2

 2 دستگاه اکوستیک ایمیتانس 3

 5 اتوسکوپ 4

 6 اتاقک اکوستیک استاندارد بزرگسال 5

 3 دیاپازون 6

 1 ویدیواتوسکوپ 7

 1 فرکانس باالادیومتر چند فرکانسی و  8

  کامپیوتر 9

  نرم افزار و سخت افزارهای الزم برای توانبخشی شنوایی 10

 1 غربالگری OAEدستگاه  11

 Free field 1ادیومتر مجهز به  12

 VRA  1دستگاه 13

14 SLM type 1- 2 1 
15 OAE 1 کلینیکال 

 AABR 1دستگاه  16

 1 اتاقک اکوستیک استاندارد کودکان 17

 1 تجهیزات تهیه قالب اولیه و ثانویه گوش 18

 1 اسیلوسکوپ دیجیتال 19

 1 (دستگاه تولید سیگنال) ادیوژنراتور 20

 1 (دستگاه تولید نویز) نویزژنراتور 21

22 SLM type 0 1 
  انواع کوپلر 23

 1  دستگاه آنالیزور سمعک 24

 1 (REM) دستگاه ارزیابی گوش واقعی 25

 Hipro  1دستگاه  26

 1 ویدیونیستاگموگرافی 27

 1 دستگاه ثبت پتانسیلهای شنوایی 28

 

 

 

 




