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 بسمه تعالی

 

 طرح درس آموزش مجازی

 اول تاریخ ارائه درس)شماره جلسه(: 99-99:سال تحصیلی
 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 دکتر فرشته باقری نام مدرس: شنوایی شناسی-کارشناسی مقطع/رشته:

Email: Bagheri.audio@gmail.com 
 01 تعداد دانشجو: واحد نظری 2-اصول توانبخشی نام درس)واحد( و تعداد واحد:

 ساعت 2 مدت زمان جلسه: 99-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 نقص، ناتوانی، معلولیت، توانبخشی، مختلف مفاهیم با دانشجویان آشنایی اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 هاي رشته با آشنایی شنوایی، معلولیت ویژه به معلول افراد نیازهاي و علل معلولیت، شیوع
 توانبخشی

 اهداف ویژه در پایان جلسه:

 رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند: انتظار می

و درسی برنامه   

دبدان را کالس زمانبندي  

را توانبخشی تعریف   

 بداند

کاري حیطه و تعریف   

شناسی شنوایی رشته  

در تیمی کار نحوه   

بداند را توانبخشی . 
 رفتار ورودی:پیش بینی 

به صورت شفاهی ازدانسته هاي قبلی پرسش ارزشیابی آغازین(: –)آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع جلسه    

 کلیات درس:

ایران و جهان در توانبخشی تاریخچه    

توانبخشی اهداف   

توانبخشی مبتنی بر جامعه مفهوم تعریف   

مبتنی بر جامعه توانبخشی کلی اهداف   

اختالل یا نقص تعریف   

فعالیت - ناتوانی تعریف   
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 مشارکت - معلولیت تعریف

 ارزشیابی در حین تدریس: )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر بندی و نتیجه گیری:  جمع

 آموزش مجازی از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید روش تدریس:

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی وسایل کمک آموزشی:

 فعالیت فراگیران:

های گروهی بحث در شرکت   

سواالت و انجام تکالیف به پاسخ   

 
 ارزشیابی پایانی)در پایان جلسه(:

مشارکت فعال در کالس با حضور   

از مراکز بازدید شده کتبی گزارش ارائه   

ترم میان امتحان   

ترم پایان امتحان  
 منابع اصلی درس:

 6831 چهر، انتشارات پیشه، دل اسماعیل و سرشت حلم پریوش ،پیشگیري اصول و ها معلولیت • .

 6831 توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه انتشارات درمنی، کریمی رضا حمید ،خاص هاي گروه توانبخشی • .

 6831 توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه انتشارات میرخانی، مجید سید ،توانبخشی مبانی • .

 

 بسمه تعالی

 

 طرح درس آموزش مجازی

 اول تاریخ ارائه درس)شماره جلسه(: 99-99 سال تحصیلی:
 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 دکتر فرشته باقری نام مدرس: شنوایی شناسی-کارشناسی مقطع/رشته:

Email: Bagheri.audio@gmail.com 
واحد  2-زبان آموزی به افراد کم شنوا نام درس)واحد( و تعداد واحد:

 نظری
 01 تعداد دانشجو:
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 ساعت 2 مدت زمان جلسه: 99-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 توانبخشی درمان و ارزیابی های روش و شنوایان کم در گفتاری و زبانی اختالالت با آشنایی

 اهداف ویژه در پایان جلسه:

 رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند: انتظار می

 خود ومعرفی واحوالپرسی سالم
 در مشارکت به دانشجویان وترغیب ترم طول در تدریس مورد سرفصل مورد در کلیاتی توضیح و درس معرفی
 جلسه هر مباحث مورد در وپاسخ وپرسش اریه با کالس آتی جلسات

 پیش بینی رفتار ورودی:

 ارزشیابی آغازین(: –)آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع جلسه 

 نیاز دروس پیش و سایر اصول توانبخشی درس های بر تسلط کافی و مرور
 کلیات درس:

 شنوا کم افراد به فلسفه آموزش از ای خالصه
 شنوا افراد کم به آموزش در حیطه مختصر تاریخچه ارائه -
 شنوا کم در کودکان آموزی زبان اهمیت -
 بالینی هریک مصداق و گفتار بیانی و زبان ، دریافتی ارتباط، زبان مفاهیم تعریف -
 ارتباط انواع تعریف -

 ارزشیابی در حین تدریس: )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر بندی و نتیجه گیری:  جمع

 آموزش مجازی از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید : روش تدریس:

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی وسایل کمک آموزشی:

 شرکت در بحث های گروهی و مشارکت فعال فعالیت فراگیران:

 ارزشیابی پایانی)در پایان جلسه(:

 هر جلسه در لیت دانشجویانفعا مجموعه
 و موردی و گزارش کنفرانس ارائه و

 ترم پایان امتحان
 منابع اصلی درس:

 Tye-Murray N,2004,foundations of aural پزشکی علوم ریزی برنامه عالی شورای از موجود درس شرح

rehabilitation, san Diego : singular 
 ،توانبخشی 0739 همکاران و جویباری کاکو مترجم شنوایی نقص با کوکان برای طبیعی شیوه به آموزی زبان

 0731 حیدریان سال، 3 زیر کوکان آموزیدر زبان و شنوایی

 

 بسمه تعالی
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 طرح درس آموزش مجازی

 اول تاریخ ارائه درس)شماره جلسه(: 99-0011 سال تحصیلی:
 عملی-نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 دکتر فرشته باقری نام مدرس: شنوایی شناسی-کارشناسی مقطع/رشته:

Email: Bagheri.audio@gmail.com 
 01 تعداد دانشجو: عملی(-واحد )نظری 3 نام درس)واحد( و تعداد واحد:

 ساعت 1 مدت زمان جلسه: 99-0111نیمسال اول تحصیلی  ترم:

 

 اشنایی با اصول و مبانی توانبخشی به ویژه توانبخشی شنوایی  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 اهداف ویژه در پایان جلسه:

 رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند: انتظار می

 برنامه درسی و زمانبندی کالس 
 موضوعات پروژه کالسی 
 چگونگی انجام پروژه 
  تعریف کلیات توانبخشی و تاریخچه 
  بدانداصول توانبخشی را باید 

 پیش بینی رفتار ورودی:

 پرسش از دانسته های قبلی ارزشیابی آغازین(: –)آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع جلسه 

 کلیات درس:

 شرح درس و زمانبندی کالس 
 تعیین موضوعات ویژه 
 توضیح چگونگی انجام پروژه 
 تعاریف توانبخشی از دیدگاه های مختلف 
 اصول اساسی توانبخشی 

 در حین تدریس: )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:ارزشیابی 

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر بندی و نتیجه گیری:  جمع

 آموزش مجازی از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید روش تدریس:

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی وسایل کمک آموزشی:
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 در بحث های گروهی، ارائه کار کالسی و پاسخ به سواالت  شرکت فعالیت فراگیران:

 حضور و مشارکت فعال در کالس، ارائه پروژه کالسی و امتحان پایان ترم ارزشیابی پایانی)در پایان جلسه(:

 منابع اصلی درس:

 0791مبانی توانبخشی، سید مجید میرخانی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 
 0791توانبخشی گروه های خاص، حمیدرضا کریمی درمنی، نشر گستره، 

 

 بسمه تعالی

 

 طرح درس آموزش مجازی

 اول تاریخ ارائه درس)شماره جلسه(: 99-0011 سال تحصیلی:
 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 دکتر فرشته باقری نام مدرس: شنوایی شناسی-کارشناسی مقطع/رشته:

Email: Bagheri.audio@gmail.com 
 01 تعداد دانشجو: واحد نظری 3-ارزیابی پایه شنوایی نام درس)واحد( و تعداد واحد:

 ساعت 7 مدت زمان جلسه: 99-0111نیمسال اول تحصیلی  ترم:

 

 آشنایی با آزمون های ارزیابی اولیه و پایه شنوایی  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 جلسه: اهداف ویژه در پایان

 رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند: انتظار می

 ترم طول تدریس در مورد سرفصل مورد کلیاتی در توضیح و درس معرفی
 آزمون های ارزیابی پایه شنوایی  

 موضوعات ارائه کالسی در جلسات آتی را بداند
 

 پیش بینی رفتار ورودی:

 پرسش های کلی از آموخته های قبلی دانشجو ارزشیابی آغازین(: –)آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع جلسه 

 
 کلیات درس:

 ارائه تاریخچه مختصر از علم شنوایی شناسی 

 و کلیات انها تعاریف اساسی و بنیادی آزمون های شنوایی 
 نحوه انجام هر کدام از آزمون هاش پایه شنوایی 
 تفسیر نتایج آزمون های پایه شنوایی 
  کلینیک شنوایی و انجام آزمون های پایه شنوایی بطور عملیبازدید از 
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 ارزشیابی در حین تدریس: )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر بندی و نتیجه گیری:  جمع

 آموزش مجازی از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید روش تدریس:

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی وسایل کمک آموزشی:

 شرکت در بحث های گروهی، ارائه کار کالسی و پاسخ به سواالت فعالیت فراگیران:

 حضور و مشارکت فعال در کالس، ارائه پروژه کالسی و امتحان پایان ترم ارزشیابی پایانی)در پایان جلسه(:

 منابع اصلی درس:

Katz, J., Chasin, M., English, K. M., Hood, L. J., & Tillery, K. L. (2015). Handbook of clinical audiology 
(Vol. 7): Wolters Kluwer Health Philadelphia, PA. 

 

 

 بسمه تعالی

 

 طرح درس آموزش مجازی

 اول تاریخ ارائه درس)شماره جلسه(: 99-0011 سال تحصیلی:
 نظری  نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 
 دکتر فرشته باقری نام مدرس: شنوایی شناسی-کارشناسی مقطع/رشته:

Email: Bagheri.audio@gmail.com 
آزمون های رفتاری سیستم شنوایی  نام درس)واحد( و تعداد واحد:

 واحد نظری 2-مرکزی
 01 تعداد دانشجو:

 ساعت 2 مدت زمان جلسه: 99-0111نیمسال اول تحصیلی  ترم:

 

آشنایی دانشجویان با مفاهیم سیستم پردازش شنوایی مرکزی، اختالالت سیستم شنوایی و  س در پایان جلسه:اهداف کلی در

 مرکزی و آزمون های رفتاری سیستم شنوایی مرکزی

 اهداف ویژه در پایان جلسه:

 رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند: انتظار می

 ترم طول تدریس در مورد سرفصل مورد کلیاتی در توضیح و درس معرفی
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 آزمون های ارزیابی رفتاری سیستم شنوایی مرکزی 
 موضوعات ارائه کالسی در جلسات آتی را بداند

 
 

 پیش بینی رفتار ورودی:

 پرسش های کلی از آموخته های قبلی دانشجو ارزشیابی آغازین(: –)آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع جلسه 

 کلیات درس:

  سیستم شنوایی و بخش های مختلف آنارائه ای مختصر از 

 تعاریف اساسی و بنیادی اختالالت سیستم شنوایی مرکزی 
 نحوه انجام هر کدام از آزمون های رفتاری سیستم شنوایی مرکزی 
 تفسیر نتایج آزمون های رفتاری سیستم شنوایی مرکزی 
  بطور عملیبازدید از کلینیک شنوایی و انجام آزمون های رفتاری سیستم شنوایی مرکزی 

 
 ارزشیابی در حین تدریس: )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر بندی و نتیجه گیری:  جمع

 آموزش مجازی از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید روش تدریس:

 جزوه الکترونیک، فایل صوتی وسایل کمک آموزشی:

 شرکت در بحث های گروهی، ارائه کار کالسی و پاسخ به سواالت فعالیت فراگیران:

 حضور و مشارکت فعال در کالس، ارائه پروژه کالسی و امتحان پایان ترم ارزشیابی پایانی)در پایان جلسه(:

 منابع اصلی درس:

Katz, J., Chasin, M., English, K. M., Hood, L. J., & Tillery, K. L. (2015). Handbook of clinical audiology 
(Vol. 7): Wolters Kluwer Health Philadelphia, PA. 

 

 


