
  96-97نیمسال تحصیلی دوم    شنوایی شناسی: لیرشته تحصی    2: تعداد واحد    شنوایی شناسی بالینی: عنوان درس

  دکتر محبوبه شیخ زاده: نام استاد

 ساعت 2: مدت زمان جلسه    1: شماره جلسه  با انواع بیماریهاي گوش و تشخیص افتراقی آنهاآشنایی : 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

  :دانشجو باید بتواند
  بیماري را تعریف کند -
بیماریهاي گوش را از -

جایگاه  حیث بروز و
  طبقه بندي کند

عالمت و نشانه -
بیماریهاي گوش را 

  حدس بزند
 
  
  

پرسش و 
  پاسخ 

در مورد -
بیماري و 

نشانه هاي 
آن و 

بیماریهاي 
  گوش

تسلط -
کافی بر 

دروس پایه 
  و پیش نیاز

زمان 
30 

  دقیقه

تاریخچه گیري بیمار و -
  اهمیت آن

آشنایی با عالئم -
بیماري فرد و ارتباطش 

  رفتاريبا ارزیابی 
طبقه بندي عالئم -

بیمار و راهنماي کلی 
  مشکل فرد

طبقه بندي انواع -
بیماریهاي گوش بر 
  اساس جایگاه بروز

  

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، 
  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    2: تعداد واحد    شنوایی شناسی بالینی: عنوان درس

  دکتر محبوبه شیخ زاده: نام استاد

 ساعت 2: مدت زمان جلسه    2: شماره جلسه  با انواع بیماریهاي گوش و تشخیص افتراقی آنهاآشنایی : هدف کلی درس

اهداف ویژه در پایان 
  کالس

آمادگی (رفتار ورودي 
الزم دانشجو قبل از 

ارزشیابی  –شروع کالس 
  )آغازین

زمان   خالصه محتواي درس
  )دقیقه(

وسایل کمک   روش تدریس
  آموزشی

ارزشیابی در 
  حین تدریس

  ارزشیابی پایانی  فعالیتهاي فراگیران

  :دانشجو باید بتواند
بیماریهاي گوش  -

خارجی و پرده تمپان را 
  نام ببرد

عالئم بیماریهاي -
گوش خارجی را شرح 

  دهد
بین انواع آنها -

  تشخیص افتراقی دهد
 
  
  

مرور و تسلط -
بر مباحث 

  جلسه گذشته
پرسش و -

پاسخ پیرامون 
بیماریهاي 

  گوش خارجی
تسلط کافی -

بر آناتومی 
گوش خارجی 
  و پرده تمپان

زمان 
30 

  دقیقه

شرح انواع بیماریهاي -
کانال گوش خارجی و 

  عالئم هر کدام
شرح انواع بیماریهاي الله -

گوش و عالمتهاي آن و 
تظاهرات بالینی و 

ادیولوژیکی مربوط به هر 
  کدام

 
شرح انواع بیماریهاي -

و تظاهرات پرده تمپان 
اتوسکوپی و ادیولوژیکی 

  هر کدام
پروتکل هاي درمانی این -

  بیماریها

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 
مشارکت فعال، 
  یادداشت برداري

وعه مجم
فعالیت 

دانشجویان در 
هر جلسه و 

ارائه کنفرانس 
و گزارش 
موردي و 

امتحان پایان 
  ترم



  96-97نیمسال تحصیلی دوم    شنوایی شناسی: لیرشته تحصی    2: تعداد واحد    شنوایی شناسی بالینی: عنوان درس

  دکتر محبوبه شیخ زاده: نام استاد

 ساعت 2: مدت زمان جلسه    3: شماره جلسه  تشخیص افتراقی آنهابا انواع بیماریهاي گوش و آشنایی : هدف کلی درس

اهداف ویژه در پایان 
  کالس

آمادگی (رفتار ورودي 
الزم دانشجو قبل از 

ارزشیابی  –شروع کالس 
  )آغازین

زمان   خالصه محتواي درس
  )دقیقه(

وسایل کمک   روش تدریس
  آموزشی

ارزشیابی در 
  حین تدریس

  پایانیارزشیابی   فعالیتهاي فراگیران

  :دانشجو باید بتواند
انواع بیماریهاي گوش  -

  میانی را نام ببرد
عالئم مربوط به -

هرکدام از بیماریها را 
  شرح دهد

بین انواع آنها -
  تشخیص افتراقی دهد

 
  
  

مرور و تسلط -
بر مباحث 

  جلسه گذشته
پرسش و -

پاسخ پیرامون 
بیماریهاي 

  گوش میانی
تسلط کافی -

بر دروس پایه 
 از جمله

آناتومی و 
فیزیولوژي 
  گوش میانی

زمان 
30 

  دقیقه

شرح انواع بیماریهاي -
گوش میانی و عالئم هر 

  کدام
شرح بیماري اوتیت -

مدیا و انواع آن و 
  عالمتهاي هر کدام

پروتکل هاي درمان و -
  توانبخشی

تظاهرات بالینی و -
ادیولوژیکی مربوط به هر 

اوتیت (کدام از بیماریها 
  )مدیا

180 
  دقیقه

خنرانی، بحث س
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، 
  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    2: تعداد واحد    شنوایی شناسی بالینی: عنوان درس

  دکتر محبوبه شیخ زاده: نام استاد

 ساعت 2: مدت زمان جلسه    4: شماره جلسه  با انواع بیماریهاي گوش و تشخیص افتراقی آنهاآشنایی : هدف کلی درس

اهداف ویژه در پایان 
  کالس

آمادگی الزم (رفتار ورودي 
دانشجو قبل از شروع 

  )ارزشیابی آغازین –کالس 

زمان   خالصه محتواي درس
  )دقیقه(

وسایل کمک   روش تدریس
  آموزشی

ارزشیابی در 
  حین تدریس

  ارزشیابی پایانی  فعالیتهاي فراگیران

  :دانشجو باید بتواند
بیماریهاي گوش  -

  داخلی را نام ببرد
عالئم مربوط به -

هرکدام از بیماریهاي 
  گوش داخلی رابداند

با پروتکل هاي -
توانبخشی و درمانی 
هر کدام از بیماریها 

  آشنایی پیدا کند
 
  
  

مرور و تسلط -
بر مباحث 

  جلسه گذشته
  پرسش و پاسخ -
تسلط کافی بر -

مباحث شنوایی 
شناسی بالینی، 

آناتومی و 
فیزیولوژي 

حلزون و اعصاب 
  شنوایی

زمان 
30 

  دقیقه

شرح انواع بیماریهاي -
  گوش داخلی

شرح انواع بیماریهاي -
  مربوط به اندولنف

تظاهرات بالینی و -
ادیولوژیکی مربوط به 

  بیماریهاي گوش داخلی
معرفی پروتکل هاي -

درمانی مربوط به 
  بیماریهاي گوش داخلی

180 
  دقیقه

سخنرانی، بحث 
گروهی، ارائه فیلم، 
  تصاویر و مستندات

  پاورپوینت-
  وپروژکتورویدئ-
  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

 


