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 سوابق تحصیلی

 تاریخ دانشگاه مقطع ردیف

 6032 دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشکده توانبخشی کارشناسی 6

 6039 دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشکده توانبخشی  (7)رتبه  اسی ارشدکارشن 0

 6071 دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشکده توانبخشی  (0)رتبه  دکترای تخصصی 0
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 (تدریس) های آموزشیسابقه فعالیت

 نام درس ردیف
درس 

 نظری

درس 

 عملی

تعداد 

 واحد
 مقطع تدریس

تعداد 

 ترم

 0 کارشناسی 3 عملی  موزی غربالگری شنوایی نوزادان و کودکانکارآ 6

 6 کارشناسی 01/6 عملی نظری اصول توانبخشی 0

0 
شنوایی شناسی و روش های ارزیابی دستگاه 

 شنوایی
 0 کارشناسی 1 عملی نظری

 0 کارشناسی 1  نظری ارزیابی پایه شنوایی 3

رشناسیکا 1  نظری روانشناسی و مشاوره کم شنوایان 1  1 

 6 کارشناسی 0  نظری اختالالت ارتباطی 1

 0 کارشناسی 0  نظری آزمون های رفتاری سیستم شنوایی مرکزی  9

 0 کارشناسی 1 عملی نظری اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی 3

 6 کارشناسی 0  نظری تربیت شنوایی 7

 0 کارشناسی 0  نظری شنوایی شناسی کودکان 62

 3 کارشناسی 6 عملی  6-1زی ارزیابی شنوایی بزرگساالن کارآمو 66

 3 کارشناسی 6 عملی  کودکانکارآموزی ارزیابی شنوایی  60

 0 کارشناسی 6 عملی  ارزیابی شنوایی مرکزی و وزوزکارآموزی  60

 

 



 های پژوهشی سابقه فعالیت

 مقاالت

 

 

 کتاب 

 

 

 نویسنده ایندکس فارسی انگلیسی نام مجله سال چاپ عنوان مقاله ردیف

6 

 اختالل پردازش شنوایی در ناتوانی یادگیری

 )ارزیابی و توانبخشی(
6037 

تعلیم و تربیت 

 استثنائی
  

 

 
 اول

0 
نقص پردازش زمانی شنوایی در کودکان 

 نارسانویسی -مبتال به نارساخوانی
6076 

علمی پژوهشی 

 شنوایی شناسی
  

 

SID 
 اول

0 

 مقایسه نتایج آزمون فاصله در نویز در افراد

بزرگسال با شنوایی هنجار و مبتال به کم 

 شنوایی انتقالی

6070 
پژوهشی در علوم 

 توانبخشی
  SID دوم 

3 

Early Diagnosis and Intervention 

for Hearing Loss in Newborns 

Discharged from Neonatal 

Intensive Care Units: a Four-

year Follow-up Study in North 

of Iran 

2016 

International 

Journal of 

Pediatrics 
  ISI اول 

1 
Evaluation of speech 

comprehension in noise in 

people with diabetes mellitus (II) 
2020 

Indian Journal 

of Otology   ISI دوم 

 ناشر سال چاپ کتابعنوان  ردیف

6 
س از تشخیص کم / مبانی و راهنمای بالینی مداخله زودهنگام پ

 ناشنوایی در کودکان ...
6079 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

توانبخشی



 طرح تحقیقاتی

 سال  مجری یا همکار طرح عنوان طرح تحقیقاتی مصوب ردیف

6 
ارزیابی پردازش زمانی شنوایی با آزمون های فاصله در نویز و توالی الگوی 

 مبتال به ناتوانی یادگیریسال هنجار و  66-60زمانی در کودکان 
 6072 طرح مجری

0 
مقایسه نتایج آزمون فاصله در نویز در افراد کم شنوای انتقالی و هنجار 

 سال 12-02
 6072 همکار طرح

 

0 

 

بررسی و پیگیری ناهمزمانی عصبی شنوایی در نوزادان با عوامل خطرزای 

 نقص شنوایی
 6076 مجری طرح

3 
در دانش آموزان ابتدایی با شنوایی هنجار و مقایسه توانایی نظریه ذهن 

 عصبی –کم شنوایی حسی 
 6070 مجری طرح

1 
افزاری توانبخشی شنوایی  ساخت و تعیین روایی و پایایی برنامه نرم

 مبتال به اختالل شنوایی فضایی فضایی برای کودکان دبستانی
 6079 مجری طرح

1 
ا اختالل مزمن کلیوی بررسی عملکرد درک گفتار در نویز در بیماران ب

 تحت درمان با همودیالیز
 6077 مجری طرح

 

 

 

 

 



 ارائه سخنرانی و پوستر

 عنوان کنگره ردیف
 تعداد مقاله

 نوع کنگره

 المللیبین ملی دانشگاهی

  ●  6 ی ژسمپوزیوم نوروپسیکولوپنجمین  6

 ●    ایران بیست و سومین کنگره بین المللی کودکان 0

  ●    همایش گفتاردرمانیدهمین یاز 0

  ●   یازدهمین کنگره شنوایی شناسی  3

 ●    ایران ی کودکانژکنگره بین المللی نورولواولین  1

  ●   سومین همایش کشوری شکاف لب وکام 1

  ●   دوازدهمین کنگره شنوایی شناسی 9

  ●   همایش پرستاری کودکانیازدهمین  3

7 
 انپزشکی کودک و نوجوانششمین کنگره بین المللی رو

 ایران
0   ● 

  ●    شنوایی شناسیدهمین همایش پانز 62

  ●   اولین کنگره توانبخشی عصبی ابن سینا 66

60 
کنفرانس مداخله زودهنگام خانواده محور برای کوکان 

 کم شنوا و ناشنوا
0  ●  

  ●  6 هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران 60

  ●  مدرس کارگاه ایی شناسی ایرانهجدهمین کنگره شنو 63

 

 



 های حرفه ای و اجراییسابقه فعالیت

 مکان فعالیت وظیفه عنوان ردیف
 تاریخ

 لغایت از

 ارزیابی شنوایی شنوایی شناس 6

 ،وهشیژپ ،مرکز آموزشی

دانشگاه علوم  -توانبخشی صبا

تهران -بهزیستی و توانبخشی  

6/7/6033  6/7/6031  

 شنوایی شناس 0
رزیابی شنوایی و تجویز ا

 وسائل کمک شنیداری
تهران -درمانگاه امیریه   6/3/6031  02/62/6031  

 ارزیابی شنوایی شنوایی شناس 0
 - 0آموزش و پرورش منطقه 

 تهران
6/9/6072  6/9/6076  

 شنوایی آموزش و ارزیابی شنوایی شناس 3
 سازمان بسیج و امور مستضعفین

 تهران -
61/0/6039  06/1/6039  

1 
مسئول بخش 

 شنوایی شناسی

تجویز   -ارزیابی شنوایی 

 وسائل کمک شنیداری
تهران -بیمارستان اقبال   6/0/6039  6/3/6072  

 تربیت شنوایی شنوایی شناس 1
کلینیک دانشکده توانبخشی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران
33تابستان  37بهار    

9 
مسئول بخش 

 شنوایی شناسی

 ارزیابی شنوایی

 

ن فوق تخصصی کودکان بیمارستا

بابل -شفیع زاده   
69/3/6072  6/3/6071  

بابل -دانشگاه علوم پزشکی  بالینی ،وهشیژپ ،آموزشی هیئت علمی 3  69/3/6072  6/3/6071  



 وهشیژمدیر پ 7
وهشی گروه شنوایی ژامور پ

 شناسی و گفتار درمانی
بابل -دانشگاه علوم پزشکی   9/3/6076  6/1/6070  

 مدیر آموزشی 62
امور آموزشی گروه شنوایی 

 شناسی
بابل -دانشگاه علوم پزشکی  73بهار   71آبان    

66 
مسئول اساتید 

 راهنما
بابل -دانشگاه علوم پزشکی    

اردیبهشت 

71 
71آبان   

60 
عضو هسته مشاوره 

 پیشرفت تحصیلی
بابل -دانشگاه علوم پزشکی    

اردیبهشت 

71 
71آبان   

60 

کارورزی مربی 

ی شنوای دانشجویان

 شناسی

آموزش دانشجویان در 

زمینه ارزیابی شنوایی 

 کودکان و بزرگساالن

تهران -دانشگاه علوم پزشکی  71بهمن   کنونتا   

63  
عضو تیم کاشت 

 حلزون 
79زمستان  دانشگاه علوم پزشکی بابل    

 شنوایی شناس 61

شخیص، ارزیابی، ت

وانبخشی شنوایی نوزادان، ت

 کودکان، بزرگساالن

)بخش تهران ی شنوایی دفتر ارزیاب

 خصوصی(
73تیر  77مرداد    

 

 

 

 

 

 



 کارگاه های آموزشی

 تاریخ برگزارکننده عنوان ردیف

 روش های تدریس مقدماتی 6
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

(EDC) دانشگاه علوم پزشکی بابل 
09/7/6076 

 اصول طراحی سواالت امتحانی 0
علوم پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

(EDC) دانشگاه علوم پزشکی بابل 
02/62/6076 

 03/21/6070 دانشگاه علوم پزشکی بابل مقاله نویسی 0

 OVIDآشنایی با پایگاه های اطالعاتی  3
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 

 پزشکی بابل
03/66/6070 

 01/21/6073 بابل معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی دانشجو –مشاوره استاد  1

 6071 دانشگاه علوم پزشکی بابل داوری مقاالت  1

9 Endnote 6071 دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 6071 دانشگاه علوم پزشکی تهران اختالالت تعادل: ارزیابی و توانبخشی 3

 6071 دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه توانبخشی ERPو  EEGکاربرد  7

62 
ستقیم الکتریکی در کاربرد تحریک م

 توانبخشی 
 6071 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 6079 دانشگاه علوم پزشکی تهران (REM)راستی آزمایی در تنظیم سمعک  66

 

 

 

 


