
  96-97نیمسال تحصیلی دوم    شنوایی شناسی: لیرشته تحصی    3: تعداد واحد    ارزیابی تکمیلی شنوایی: عنوان درس

  محسن منادي: نام استاد

 ساعت 3: مدت زمان جلسه    1: شماره جلسه  با انواع آزمونهاي تکمیلی شنواییآشنایی : هدف کلی درس

آمادگی (رفتار ورودي   اهداف ویژه در پایان کالس
الزم دانشجو قبل از 

 –شروع کالس 
  )ارزشیابی آغازین

زمان   خالصه محتواي درس
  )دقیقه(

وسایل کمک   روش تدریس
  آموزشی

ارزشیابی در 
  حین تدریس

  ارزشیابی پایانی  فعالیتهاي فراگیران

سالم و احوالپرسی و 
معرفی خود و معرفی 

درس و توضیح کلیاتی 
مورد در مورد سرفصل 

تدریس در طول ترم و 
ترغیب دانشجویان به 

مشارکت در جلسات آتی 
کالس، ارائه و پرسش و 

پاسخ در مورد مباحث در 
  هر جلسه

مرور و 
تسلط کافی 

بر درس 
هاي ارزیابی 
پایه شنوایی 

و مبانی 
شنوایی 

شناسی و 
توانبخشی و 
سایر دروس 

  پیش نیاز

زمان 
30 

  دقیقه

تاریخچه اي از -
یلی آزمونهاي تکم

  شنوایی
تعریف آزمونهاي -

تکمیلی و جایگاه شان 
  در تشخیص 

معرفی انواع طبقه -
بندي آزمونهاي تکمیلی 

  شنوایی 
حساسیت و ویژگی -

آزمونهاي تکمیلی 
شنوایی در تشخیص 

  افتراقی

سخنرانی، بحث   دقیقه 90
گروهی، ارائه فیلم، 
  تصاویر و مستندات

  پاورپوینت-
  ویدئوپروژکتور-
  وایت بورد-
  ماژیک-

پرسش 
و 

  پاسخ

زمان 
15 

  دقیقه

شرکت در بحث 
هاي گروهی و 
  مشارکت فعال

مجموعه 
فعالیت 

دانشجویان در 
هر جلسه و 

ارائه کنفرانس 
و گزارش 
موردي و 

امتحان پایان 
  ترم



  96-97نیمسال تحصیلی دوم    شنوایی شناسی: لیرشته تحصی    3: تعداد واحد    ارزیابی تکمیلی شنوایی: عنوان درس

  محسن منادي: نام استاد

 ساعت 3: مدت زمان جلسه    2: شماره جلسه  با انواع آزمونهاي تکمیلی شنواییآشنایی : هدف کلی درس

آمادگی (رفتار ورودي   اهداف ویژه در پایان کالس
الزم دانشجو قبل از 

 –شروع کالس 
  )ارزشیابی آغازین

زمان   خالصه محتواي درس
  )دقیقه(

وسایل کمک   روش تدریس
  آموزشی

ارزشیابی در 
  حین تدریس

  ارزشیابی پایانی  فعالیتهاي فراگیران

  :دانشجویان باید
آزمونهاي زوال صوت را -

  تعریف کنند
انواع آزمونهاي زوال -

  صوت را نام ببرد
آزمون  8نحوه انجام -

زوال صوت را به طور 
  کامل شرح دهد

  

مرور و 
تسلط کافی 

بر درس 
هاي ارزیابی 
پایه شنوایی 

مبانی و 
شنوایی 

شناسی و 
توانبخشی و 

مطالب 
  جلسه اول

زمان 
15 

  دقیقه

معرفی آزمونهاي -
  حلزونی و وراحلزونی

معرفی آزمونهاي -
حساس به ضایعات 

  وراحلزونی
معرفی آزمونهاي زوال -

  )وراحلزونی(صوت 
شرح نحوه اجرا و -

امتیازدهی آزمونهاي 
  زوال صوت

  

180 
  دقیقه

سخنرانی، بحث 
فیلم، گروهی، ارائه 

  تصاویر و مستندات

  پاورپوینت-
  ویدئوپروژکتور-
  وایت بورد-
  ماژیک-

پرسش 
و 

  پاسخ

زمان 
15 

  دقیقه

شرکت در بحث 
هاي گروهی و 
مشارکت فعال، 
  یادداشت برداري

مجموعه 
فعالیت 

دانشجویان در 
هر جلسه و 

ارائه کنفرانس 
و گزارش 
موردي و 

امتحان پایان 
  ترم

 



  96-97نیمسال تحصیلی دوم    شنوایی شناسی: لیرشته تحصی    3: تعداد واحد    شنوایی ارزیابی تکمیلی: عنوان درس

  محسن منادي: نام استاد

 ساعت 3: مدت زمان جلسه    3: شماره جلسه  با انواع آزمونهاي تکمیلی شنواییآشنایی : هدف کلی درس

آمادگی (رفتار ورودي   اهداف ویژه در پایان کالس
الزم دانشجو قبل از 

 –شروع کالس 
  )ارزشیابی آغازین

زمان   خالصه محتواي درس
  )دقیقه(

وسایل کمک   روش تدریس
  آموزشی

ارزشیابی در 
  حین تدریس

  ارزشیابی پایانی  فعالیتهاي فراگیران

  :دانشجویان باید بتوانند
انواع آزمونهاي حساس  -

به ضایعات حلزونی را 
  بشناسند 

تفاوت این آزمونها با -
آزمونهاي حساس به 
فعالیت وراحلزونی را 

  شرح دهند
نحوه اجراي آزمونهاي -

حساس به ضایعات 
  حلزونی را توضیح دهند

  

مرور و 
تسلط کافی 

بر دروس  
جلسات 
  گذشته

زمان 
15 

  دقیقه

معرفی آزمونهاي -
ضایعات حساس به 

  حلزونی
و  SISIمعرفی آزمون -

  انواع آن
نحوه اجراي آزمونهاي -

SISI  
نحوه امتیازدهی -

  SISIآزمونهاي 
  

180 
  دقیقه

سخنرانی، بحث 
گروهی، ارائه فیلم، 
  تصاویر و مستندات

  پاورپوینت-
  ویدئوپروژکتور-
  وایت بورد-
  ماژیک-

پرسش 
و 

  پاسخ

زمان 
15 

  دقیقه

شرکت در بحث 
هاي گروهی و 

رکت فعال، مشا
  یادداشت برداري

مجموعه 
فعالیت 

دانشجویان در 
هر جلسه و 

ارائه کنفرانس 
و گزارش 
موردي و 

امتحان پایان 
  ترم

 


