
   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی  :عنوان درس 
سیما تاجیک :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 دوم نیمسال   :نیمسال تحصیلی

    
  شنوایی یتوانبخش ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی :هدف کلی

                   
  ساعت                               4: مدت زمان جلسه                                                                                    1 :شماره جلسه

  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو (

ـ  قبل از شروع کالس
 )ازینارزشیابی آغ

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
 و  یدرس برنامه

  زمانبندي کالس 
  ه کالسیژپروموضوعات  
  ه ژپروچگونگی انجام  
  توانبخشی تعربف کلیات

  و تاریخچه
 خشیاصول توانب   

  .را بداند
 

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

  زمان
15 

 دقیقه

 شرح درس و زمانبندي کالس  
  هژپروموضوعات تعیین  
  ه ژپروتوضیح چگونگی انجام  
 از دیدگاه  تعاریف توانبخشی

  هاي مختلف
  اصول اساسی توانبخشی  
 

20  
  
20  
20  
  
15  
  
15  
 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
 بحث 

 گروهی

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 پاورپوینت

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 کالسی هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 

  
  : بع اصلیامن
  .1385انی توانبخشی، سید مجید میرخانی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مب •
 . 1385 ،نشر گستره ،حمیدرضا کریمی درمنی ،توانبخشی گروه هاي خاص •

  
 
 
 
  
  
  



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )ملیع-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی  :عنوان درس 
سیما تاجیک :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :نیمسال تحصیلی

    
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                       
                             ساعت 4: مدت زمان جلسه                                                                                    2 :شماره جلسه

  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو (

ـ  قبل از شروع کالس
 )ارزشیابی آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیشیابی ارز فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
  توانبخشی مبتنی بر

  جامعه
 توانبخشی آموزشی  
  
 علل معلولیت ها  
  شیوع معلولیت  

  .را بداند
 

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

  زمان
15 

 دقیقه

 حیطه هاي توانبخشی  
 مبتنی بر مراکز -
 فراموسسه اي -
  مبتنی بر جامعه  -

  تعریف و لزوم توانبخشی
                              آموزشی

  تعریف و علل معلولیت ها
 شیوع معلولیت ها  
 

40  
  
  

  
20  

  
15  
15  
  
 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

 گروهی

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 پاورپوینت

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 کالسی هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 

  
  : منابع اصلی

  .1385مبانی توانبخشی، سید مجید میرخانی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،  •
 .1383 ،هژانتشارات دان ،ترجمه علی چابک و احمد نظري ،اینارد هالندر،  راهنمایی برنامه ریزي ملی توانبخشی •
 . 1385 ،نشر گستره ،حمیدرضا کریمی درمنی ،توانبخشی گروه هاي خاص •

  
  
  
  
  



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی  :عنوان درس 
سیما تاجیک :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :نیمسال تحصیلی

    
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                       
                                عت                           سا 4: مدت زمان جلسه                                                                                    3 :شماره جلسه

  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو (

ـ  قبل از شروع کالس
 )ارزشیابی آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیشیابی ارز فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
  ناشنواییکلیات  
 تعریف ناشنوایی   
 انواع اختالالت شنوایی  
 میزان کم شنوایی  
 شیوع معلولیت شنوایی  

 .را بداند

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

  شفاهی
 

  زمان
15 

 دقیقه

 تعریف ناشنوایی و کم شنوایی   

 شنوایی علل معلولیت  
 ی تعریف ناشنوای  
 انواع اختالالت شنوایی  
 میزان کم شنوایی  
 در  شیوع معلولیت شنوایی

  سنین مختلف
  

15  
  

15  
  

10  
  

10  
10  
 
20 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

 گروهی

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 پاورپوینت

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  روهیهاي گ

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 کالسی هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 

  
    :منابع اصلی

 . 1385 ،نشر گستره ،حمیدرضا کریمی درمنی ،توانبخشی گروه هاي خاص •
  
  

 
 

  
 
  
 
  



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی  :عنوان درس 
سیما تاجیک :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :نیمسال تحصیلی

    
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                                      
                         ساعت        4: مدت زمان جلسه                                                                                    4: شماره جلسه

  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 ریسروش تد

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
 تیم توانبخشی  
  شنوایی شناس

  توانبخشی
 توانبخشی و نوتوانی  
  سیر تاریخی توانبخشی

  شنوایی
  ارزیابی قبل از

  توانبخشی شنوایی
  الگوهاي توانبخشی

  شنوایی
 

 .را بداند

از  پرسش
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

  زمان
15  

 دقیقه

  آشنایی با اعضاي تیم
  توانبخشی

  تعریف و تفاوت هاي
  توانبخشی و نوتوانی

  سیر تاریخی توانبخشی
  شنوایی

  لزوم ارزیابی ها قبل از
 توانبخشی شنوایی

  الگوهاي توانبخشی شنوایی
  )کارهارت و گلدشتاین(

  

15  
  
  

15  
  

10  
  
20  
  
30  

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

 گروهی

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 پاورپوینت

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژارائه پرو  

 ان ترمامتحان پای 

 
    :منابع اصلی

 . 1387 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،نعمت اهللا روحبخش ،روش هاي توانبخشی •
 . 1389 ،ایراندانشگاه علوم پزشکی  ،فرنوش جاراللهین ،مقدمه اي بر توانبخشی شنوایی •

• Foundation of Aural  Rehabilitation, Tye-Murray, 2009. 
  
  



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  ایی شناسی توانبخشی اصول و مبانی شنو :عنوان درس 
سیما تاجیک :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :نیمسال تحصیلی

    
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                       
  ساعت                              4: مدت زمان جلسه                                                                                    5: لسهشماره ج

  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
 زمان

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
  ارزیابی پیامدهاي

  توانبخشی 
 تاریخچه سمعک  
  مکانیکی(انواع سمعک، 

  ...)الکنریکی و 
  انواع سمعک بر اساس

  عملکرد
  آشنایی با ساختار انواع

  سمعک ها
 .بداندرا 
  

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

  زمان
15  

 دقیقه

 ارزیابی پیامدهاي توانبخشی  
  ارزیابی پیامدهاي آزمون هاي

  توانبخشی
 تاریخچه پیدایش سمعک  
  انواع سمعک)ITE،BTE    و

(...  
 انواع سمعک بر اساس    

  ...)دیجیتال و  ،آنالوگ( عملکرد
 انواع سمعک ها مشاهده 

10  
  
10  
  
10  

  
30  

  
30 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

 گروهی

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 پاورپوینت

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

  حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژئه پروارا  

 امتحان پایان ترم 

  
   بع اصلیامن
 .1388 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،جمیله فتاحی، توانبخشی ناشنوایان •
 .1380 ،انتشارات بشري ،زهرا جعفري و پروانه عباسعلی پور ،تجویز و فیتینگ وسایل کمک شنوایی ،ارزیابی •
 . 1387 ،کی تهراندانشگاه علوم پزش ،نعمت اهللا روحبخش ،روش هاي توانبخشی •

• Foundation of Aural  Rehabilitation, Tye-Murray, 2009. 
  

 



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی  :عنوان درس 
جیکسیما تا :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :صیلینیمسال تح
    
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                       
  ساعت                              4: مدت زمان جلسه                                                                                    6: شماره جلسه

  پایان کالس در اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
 کاشت حلزون  
  سیستم هاي کمک

  المسه
 ک شنواییوسایل کم 

- FM 
- Loop 

Induction 
- Infra Red 
- …  

  سایر وسایل کمک
   شنوایی
  .را بداند

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

  زمان
15  

 دقیقه

 معیارهاي کاندیداتوري کاشت  
 اجزا کاشت حلزون  
 پروسه کاشت حلزون  
  سیستم هاي کمک مشخصات

  المسه
  وسایل کمک مشخصات

  شنوایی
 و  ساختار  ،ا انواعآشنایی ب

  کاربرد وسایل کمک شنوایی
  و انواع سایر وسایل مشخصات

 کمک شنوایی

20  
  

25  
  
25  

  
20  

  
 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

 گروهی

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 پاورپوینت

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 

                                                                                    
   منابع اصلی

 .1388 ،هراندانشگاه علوم پزشکی ت ،جمیله فتاحی، توانبخشی ناشنوایان •
 .1380 ،انتشارات بشري ،زهرا جعفري و پروانه عباسعلی پور ،تجویز و فیتینگ وسایل کمک شنوایی ،ارزیابی •
 . 1387 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،نعمت اهللا روحبخش ،روش هاي توانبخشی •

• Foundation of Aural  Rehabilitation, Tye-Murray, 2009. 
  
  



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  نی شنوایی شناسی توانبخشی اصول و مبا :عنوان درس 
سیما تاجیک :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :نیمسال تحصیلی

    
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                       
  ساعت                              4: مدت زمان جلسه                                                                                    7: شماره جلسه

  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

ک وسایل  کم
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
 شنوایی در  توانبخشی

  کودکان
  میزان و علل کم شنوایی

   در کودکان
  خدمات توانبخشی

  کودکان کم شنوا
 روند توانبخشی کودکان 

   کم شنوا
 .را بداند 
   

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

 هیشفا

  زمان
15  

 دقیقه

  اهمیت توانبخشی شنوایی در
کودکان                             

  تقسیم بندي کودکان کم شنو
زمان وقوع کم  ،بر اساس سن

...              میزان و  ،شنوایی
        روند توانبخشی کودکان
شناسایی به موقع                -
 تقویت به موقع                 -
مداخله به موقع                 -
      روش ها و اصول شناسایی
  برنامه هاي مداخله             انواع
 بر اساس  برنامه هاي مداخله

         کم شنوایی               
           آموزش پیش از مدرسه    

20  
  
  
70 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

  گروهی
 هژارائه پرو 
  انشجویان د
 

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 پاورپوینت

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 

  
    منابع اصلی

  1387 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،نعمت اهللا روحبخش ،هاي توانبخشیروش . 
 1389 ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،نفرنوش جاراللهی ،مقدمه اي بر توانبخشی شنوایی . 

 Foundation of Aural  Rehabilitation, Tye-Murray, 2009. 



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی  :عنوان درس 
سیما تاجیک :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :نیمسال تحصیلی

    
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                     
  ساعت   4: مدت زمان جلسه                                                                                    8: شماره جلسه

  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 ستدری

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
 در معک انتخاب س

  کودکان
  تاریخچه سمعک در

  کودکان
  کودکان کاندیداي

  تقویت کننده
  مالحظات پیش از

  تجویز
  ارزیابی سیستم هاي

  تقویت کننده
  
  

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

  زمان
15  

 دقیقه

 کودکان انتخاب سمعک در  
 تاریخچه سمعک در کودکان  
  کودکان کاندیداي تقویت

کننده بر اساس میزان کم 
  شنوایی 

  سمعککودکان کاندیداي   
  عوامل موثر در تجویز  
       مالحظات پیش از تجویز
 نوع کم شنوایی و سن ،میزان -
 محیط شنیداري -
سیستم آموزشی                   -
  تقویت انواع سیستم هاي

 و ارزیابی آنها کننده

  
90  

  
  
 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

  گروهی
 هژارائه پرو 

 دانشجویان

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 پاورپوینت

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 ر در کالسحضو  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 

  
    منابع اصلی

 1380 ،انتشارات بشري ،زهرا جعفري و پروانه عباسعلی پور ،تجویز و فیتینگ وسایل کمک شنوایی ،ارزیابی. 
  
  
  



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی  :عنوان درس 
سیما تاجیک :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :نیمسال تحصیلی

    
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                       
                            ساعت 4: مدت زمان جلسه                                                                                    9: شماره جلسه

  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

 ارزشیابی در حین
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
 تعریف تربیت شنوایی  
 تاریخچه تربیت شنوایی  
 اهداف تربیت شنوایی  
  کاندیداتوري تربیت

  شنوایی
 مراحل تربیت شنوایی  
  محرکات مورد استفاده

  در تربیت شنوایی
 جایگاه درك گفتار در 

  تربیت شنوایی
 اس در نقش سایر حو

  تربیت شنوایی
 .را بداند

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

  زمان
15  

 دقیقه

 تعریف تربیت شنوایی  
 و  تاریخچه تربیت شنوایی

  روش هاي مورد استفاده
  و عوامل موثر در اهداف

  توسعه برنامه ها
 کاندیداتوري تربیت شنوایی  
 مراحل تربیت شنوایی  
 ه در محرکات مورد استفاد

شامل اصوات  تربیت شنوایی
  گفتار و غیر گفتاري

  جایگاه درك گفتار  
  نقش سایر حواس در تربیت

  حافظه ،شامل بینایی شنوایی
 

90 
 
 
  
  
  
 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

  گروهی
 ه ژارائه پرو

 دانشجویان

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 نتپاورپوی

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 

  
    منابع اصلی

 ایران بهادريو  منصور غالمی ،تربیت شنوایی کودکان. 
 اه علوم پزشکی تهراندانشگ ،جمیله فتاحی ،تربیت شنوایی. 

 Foundation of Aural  Rehabilitation, Tye-Murray, 2009. 



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی  :عنوان درس 
تاجیکسیما  :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :تحصیلینیمسال 

    
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                       
  ساعت                           4: مدت زمان جلسه                                                                                   10: شماره جلسه

  
  
  
  
  
  
  
  

  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ی در حین ارزشیاب
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
  تاثیر کم شنوایی بر

بهداشت روانی والدین 
کودکان کم شنوا وتکنیک 

  هاي بهبود آن 
  نقش خدمات توانبخشی

 –بر عملکرد عاطفی 
  هیجانی فرد کم شنوا 

  .را بداند
 
  
 

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

  زمان
15 

 دقیقه

  تاثیر کم شنوایی بر بهداشت
روانی والدین کودکان کم شنوا 

  وتکنیک هاي بهبود آن 
  نقش خدمات توانبخشی بر

هیجانی فرد  –عملکرد عاطفی 
  کم شنوا 

  
  
 

45  
  
  
  
  

45 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

  گروهی
 ه ژارائه پرو

 دانشجویان

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
 رد و وایت ب

  ماژیک
  نرم افزار

  پاورپوینت
 

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 



   ناسیشنوایی ش :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی  :عنوان درس 
  سیما تاجیک :استاد نام                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :نیمسال تحصیلی

  
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                       
  ساعت     4: مدت زمان جلسه                                                                                11: شماره جلسه

  
  
  
  
  
  
  

  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

 : دانشجو باید

   اهمیت نقاشی در
  کودکان کم شنوا 

  .را بداند
 

پرسش از 
ه دانست

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

  زمان
15 

 دقیقه

  توضیح اهمیت نقاشی در
  کودکان کم شنوا

  ارزیابی نقاشی کودکان کم
  شنوا

  استفاده هاي کاربردي نقاشی
  کودکان کم شنوا

 
  

20  
30  
  
40  

  
 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

 گروهی

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
 فزار نرم ا

  پاورپوینت
  ارائه نقاشی

کودکان کم 
شنوا و بحث 
  پیرامون آنها

 

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  وایی شناسی توانبخشی اصول و مبانی شن :عنوان درس 
سیما تاجیک :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :نیمسال تحصیلی

    
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                         
  ساعت                           4: مدت زمان جلسه                                                                                   12: جلسه شماره

  
    منابع اصلی

  
• Audiology treatment , Michael Valente et al 
• Handbook of clinical audiology , Jack Katz 

  
  
  

  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
 ارزیابی هاي تکنیک 

  شنوا کم افراد روانشناختی
  انواع مشاوره  

Counseling 
• Professtional  
• Non 

professtional  
• Informational 
• Personal 

adjustment 
 .را بداند

  
  

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

  زمان
15 

 دقیقه

 ارزیابی هاي تکنیک 
  شنوا کم افراد روانشناختی

  
 انواع مشاوره  

Counseling 
• Professtional  
• Non professtional  
• Informational 
• Personal 

adjustment 
 

  
 

30  
  
  

60  
  

  
  
 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

 گروهی

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 پاورپوینت

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی  :عنوان درس 
سیما تاجیک :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :نیمسال تحصیلی

    
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: دف کلیه

                       
  ساعت                           4: مدت زمان جلسه                                                                                   13: شماره جلسه
  سدر پایان کال اهداف ویژه

 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

 : دانشجو باید

 ادیولوژیک مشاوره  
  کلیات -
 اصول -
  مرزها و ها محدوده -
 انواع مشاوره  

  .را بداند
  
 

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

  شفاهی
 

  زمان
15 

 دقیقه

 ادیولوژیک مشاوره  
  کلیات -
 اصول -
  مرزها و ها محدوده -
 انواع مشاوره  
 

40 
 

  
  

20 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

 گروهی

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار
 اورپوینتپ

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 

  
    منابع اصلی

 ، نرگس ادیب سرشگی) خانواده و مشاوره(کودکان استثنائی  •
  

• Audiology treatment , Michael Valente et al 
• Handbook of clinical audiology , Jack Katz 

  
  
  
  
  
  



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :تعداد واحد                                  اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی  :عنوان درس 
  کسیما تاجی :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :لینیمسال تحصی

  
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                         
  ساعت                           4: مدت زمان جلسه                                                                                   14: شماره جلسه

  ان کالسدر پای اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
 فردي اي مشاوره اصول 
 هاي تکنیک و گروهی و

 آن
 بلیوتراپی در مشاوره بی

 با خانواده ها
 خانواده درمانی 
 گروه درمانی والدین 
  

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

  زمان
15 

 دقیقه

 و فردي اي مشاوره اصول 
  آن هاي تکنیک و گروهی

  بیبلیوتراپی در مشاوره با
  خانواده ها

 خانواده درمانی  
 گروه درمانی والدین  

30  
  
20  
  
20  
20 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

 گروهی

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 پاورپوینت

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژارائه پرو  

 ن پایان ترمامتحا 

 
    منابع اصلی

 ، نرگس ادیب سرشگی) خانواده و مشاوره(کودکان استثنائی  •
  

• Audiology treatment , Michael Valente et al 
• Handbook of clinical audiology , Jack Katz 

  
  
  
  
  



   شنوایی شناسی :رشته تحصیلی                                   )عملی-نظري( واحد 3 :داد واحدتع                                  اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی  :عنوان درس 
سیما تاجیک :نام استاد                                                                                                                                                                                                                       93-94 نیمسال دوم   :نیمسال تحصیلی

    
  شنوایی توانبخشی ویژه به توانبخشی شناسی شنوایی اصول و مبانی با آشنایی: هدف کلی

                       
  ساعت                           4: مدت زمان جلسه                                                                                   15: شماره جلسه

  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

   :دانشجو باید
 مشاوره هدفمند  
 بیمار محور مشاوره  

 Listening 
carefully 

 مزایاي مشاوره  
 عوامل موثر در مشاوره 
  

 .را بداند
 

پرسش از 
دانسته 

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

زمان  
15 

 دقیقه

 مشاوره هدفمند  
 بیمار محور مشاوره  

 Listening carefully 
 مزایاي مشاوره  
 عوامل موثر در مشاوره 

  

 

20  
20 
20 
15  
15 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

 گروهی

  ویدیو
  پروژکتور

 کامپیوتر  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 پاورپوینت

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
  سواالتپاسخ به  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 
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  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 رسخالصه محتواي د
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

  : دانشجو باید
 رویکردهاي مشاوره  

 رویکرد شناختی -
 رویکرد رفتاري -
 رویکرد عاطفی -

 توانبخشی همشاور  
  ارجاع به متخصصین

  مناسب در صورت لزوم
 .را بداند

 

پرسش از 
ه دانست

هاي قبلی 
به صورت 

 شفاهی

  زمان
15 

 دقیقه

 رویکردهاي مشاوره  
 رویکرد شناختی -
 رویکرد رفتاري -
 رویکرد عاطفی -

 عوامل موثر در مشاوره 
 توانبخشی همشاور  
  ارجاع به متخصصین مناسب

  در صورت لزوم
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20  
15  
15 

 سخنرانی  
 پرسش و  
  پاسخ 
  بحث

 گروهی

  ویدیو
  پروژکتور

 وترکامپی  
  وایت برد و

  ماژیک
  نرم افزار

 پاورپوینت

پرسش 
 و پاسخ

زمان  
15 

 دقیقه

  شرکت در بحث
  هاي گروهی

 ارائه کار کالسی  
 پاسخ به سواالت  
 

 حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
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  در پایان کالس اهداف ویژه
 

  رفتار ورودي
آمادگی الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشیابی  از شروع کالس
 )آغازین

 خالصه محتواي درس
زمان 

 )دقیقه(
 روش تدریس

وسایل  کمک 
 آموزشی

ارزشیابی در حین 
 تدریس

 پایانیارزشیابی  فعالیتهاي فراگیران

  
 امتحان پایان ترم  
  

   ابی کلیه محتواي درسیارزی                          
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      حضور در کالس  
  مشارکت فعال در

  کالس
 هژارائه پرو  

 امتحان پایان ترم 
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 ، شریفی درآمدي 1روانشناسی کودکان استثنائی  جلد  •
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 ، نرگس ادیب سرشگی) خانواده و مشاوره(کودکان استثنائی  •

  
• Audiology treatment , Michael Valente et al 
• Handbook of clinical audiology , Jack Katz 

 
   تربیتی علوم و وانشناسیر صالحی، مجله پژوه و محمود به ، احمد سال 12و  9، 6 سنی هاي گروه در شنوا و ناشنوا آموزان دانش غیرکالمی هوش مقایسه •
  بلوچستان و سیستان دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم یارمحمدیان، مجله احمد دکتر ناشنوا، و شنوا کودکان بهرغیرکالمی هوش مقایسه •
 استثنایی تربیت و تعلیم هالهی، مجل طاهره بیگدلی و الیاس زنجان، استان دبیرستان دوره ناشنواي و نابینا آموزان دانش هیجانی هوش مقایسه بررسی •

 تاثیر آسیب شنوایی بر مهارت ریاضیات دانش آموزان کم شنوایی دبستانی، علی اصغر کاکو جویباري و همکاران •
 مقایسه سطوح مختلف درك خواندن دانش آموزان کم شنوا و دانش آموزان شنوا، علی اصغر کاکو جویباري و همکاران •
 م شنواي متوسط تا شدید تلفیقی، محمد رضایی و همکارانمهارت هاي خواندن کودکان شنوا و ک •

  
 

 
 

 


