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)واحدي 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17:  براي یک دوره درس کامل، براي مثال(     

 
  کارشناسی شنوایی شناسی :تحصیلی يرشتهقطع و م شنوایی شناسی :گروه آموزشی   علوم توانبخشی :دانشکده

   عملی -نظري :نوع واحد     3:تعداد واحد  و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی اصول: نام درس
  روانشناسی و مشاوره با افراد کم شنوا - اختالالت ارتباطی :یش نیازپ

 ساختمان ابن سینا : مکان برگزاري                  8-12: ساعت شنبهیک:روز        : زمان برگزاري کالس

 ):به ترتیب حروف الفبا(درسین دکتر فرنوش جاراللهی     م:مسئول درس          20:تعداد دانشجویان
  خانم دلجویه

  )لطفا شرح دهید: (شرح دوره
  

شـود، آشـنایی    شناسی توانبخشی مطرح می ترین مباحث شنوایی اي با توجه به آنکه در این درس پایه
  تدانشجو با مباحث آن براي یادگیري و فهم دروس بعدي ضروري اس

 
  )لطفا شرح دهید: (هدف کلی

  آشنایی با مبانی و اصول شنوایی شناسی توانبخشی به ویژه توانبخشی شنوایی
  

  )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است:(اهداف بینابینی
هدف کلی به اجزاي تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهاي اصلی برنامه را نشان می  شکستنمنظور(

  .)تري به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اهداف رفتاري اند قابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی. دهد
  

 آشنایی با آموزش ارتباط 
  راهبردهاي ارتباطیآشنایی با 
 آشنایی با انواع روش هاي ارتباطی ناشنوایان 
 آشنایی با آموزش مهارت هاي شنوایی 
 آشنایی با آموزش گفتارخوانی 
 آشنایی با برنامه مداخله توانبخشی براي کودکان 
 آشنایی با برنامه مداخله توانبخشی براي بزرگساالن و سالمندان 
 خشی شنواییآشنایی با نحوه ارزیابی هاي توانب 
 آشنایی کلی با توانبخشی شنوایی مرکزي 
 آشنایی کلی با توانبخشی وزوز گوش 
 آشنایی کلی با توانبخشی دهلیزي  
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  :هاي تدریسشیوه
  *پرسش و پاسخ  * سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی

  TBL((یادگیري مبتنی بر تیم  )PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله    *بحث گروهی
 -----------------) لطفاً نام ببرید(سایر موارد 

  
 )لطفا شرح دهید: (وظایف و تکالیف دانشجو

 آزمون میان ترم -
 کار کالسی -
 آزمون پایان ترم -

  
  :  وسایل کمک آموزشی

      پروژکتور اسالید    تخته و گچ    وایت برد
  رایانه و ویدئوپروژکتور) لطفاً نام ببرید(سایر موارد  

  
  )از نمره کل: (ارزشیابی و درصد نمرهنحوه 

درصد نمره ٢٠ :آزمون میان ترم        
نمره درصد ٧٠ :آزمون پایان ترم      
تهیه و ارائه گزارش بازدید از یکی از مراکز آموزشی یا توانبخشی ناشنوایان(نمره  درصد ١٠ :انجام تکالیف(  

      
 نمره درصد -----شرکت فعال در کالس  
 ببرید ناماً لطف(سایر موارد (----------  
  

  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی   *ايچندگزینه      پاسخ کوتاه     *تشریحی

  -----------) لطفا نام ببرید(سایر موارد 
    

  ):لطفا نام ببرید: (منابع پیشنهادي براي مطالعه
  :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 Show RL & Nerbonne MA, 2002, “Introduction to Audiologic Rehabilitation”, Allyn and 
Bacon, pp.183-200 

 Tye-Murray N, Foundations of Aural Rehabilitation, 2014,  Singular Publishing Group, San 
Diago, California. 

 Instructor’s Transcripts. 
 :منابع فارسی-

 چاپی  
  1395شنوایی، دکتر فرنوش جاراللهی و دکتر ریحانه توفان، انتشارات پگاه، مبانی توانبخشی  
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
 عنوان مطالب تاریخ جلسه

ضرورت یادگیري  –معرفی منابع درس  -  نحوه ارزشیابی -کالسی کارانجام نحوه  -موضوعات و درس طرحآشنایی با  10/11/95 1
  و زیرمجموعه  تعریف شنوایی شناسی توانبخشی -هاي توانبخشی ضرورت و اهمیت به کار گیري درمان - این درس

 -آشنایی با وظایف اعضاء تیم توانبخشی شنوایی در ارائه خدمات الزم به فرد کم شنوا -اصطالحات مرتبط هاي آن و 
 انبخشیآشنایی با وظایف راهبري و مدیریتی شنوائی شناسی در انواع تیم هاي تو

 و راهبردهاي ارتباطی آموزش ارتباط: آشنایی کلی با مباحث توانبخشی شنوایی 17/11/95 2
 آشنایی با زبان اشاره

 آموزش مهارت هاي شنوایی: آشنایی کلی با مباحث توانبخشی شنوایی 24/11/95 3
  آشنایی با زبان اشاره

4 1/12/95  
 

  آموزش گفتارخوانی -گفتارخوانی و عوامل مؤثر بر آن : آشنایی کلی با مباحث توانبخشی شنوایی
 آشنایی با زبان اشاره

5 8/12/95  
 

مدیریت کودکان  -برنامه هاي مداخله براي کودکان - شیوع کاهش شنوایی در کودکان: توانبخشی شنوایی کودکان
  کاشت حلزون شده

  آشنایی با زبان اشاره
6 15/12/95  

 
  آموزش زبان و محاوره مبتنی بر آموزش والدین - گفتار، زبان، و سواد رشد: توانبخشی شنوایی کودکان

 آشنایی با زبان اشاره
7 22/12/95  

 
برنامه هاي توانبخشی شنوایی براي بزرگساالن  -شیوع کاهش شنوایی در بزرگساالن: توانبخشی شنوایی بزرگساالن

  سخت شنوا
 آشنایی با زبان اشاره

  سالمندان کم شنوا مالحظات خاص آن درو بزرگساالن توانبخشی شنوایی  20/1/96 8
 آشنایی با زبان اشاره

9 27/1/96  
 

  کم شنواارزیابی هاي در حیطه توانبخشی براي بزرگساالن 
 آشنایی با زبان اشاره

10 3/2/96  
 

  آزمون میان ترم
  ارزیابی هاي در حیطه توانبخشی براي کودکان کم شنوا

 آشنایی با زبان اشاره
11 10/2/96  

 
  و دچار آسیب هاي مرکزي آشنایی کلی با روش هاي توانبخشی شنوایی براي کودکان چند معلولیتی

 آشنایی با زبان اشاره
12 17/2/96  

 
  توانبخشی وزوزمباحث آشنایی کلی با 

 آشنایی با زبان اشاره
13 24/2/96  

 
  آشنایی کلی با توانبخشی دهلیزي

 آشنایی با زبان اشاره
14 31/2/96  

 
اجتماعی براي افراد مبتال به نقص شنوایی از طریق بازدید  –توانبخشی و رفاهی ،آشنایی با مراکز ارائه خدمات آموزشی

 مراکز توانبخشی یا آموزشی کم شنوایان
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15  7/3/96  
  

 دانشجویان گزارش بازدیدها توسطارائه 

  آزمون پایان ترم    16
 

  


