
 

 3131 ینار دانشجویان شنوایی شناسی ورودیبزنامه ارایه سم

 اساتید داور استاد راهنما عنوان پایان نامه دانشجو ساعت ارایه ردیف

 صبح تا ظهز
 تالوت قرآن و سرود جمهوری اسالمی ایران 8438 -8448 1

  محترم شنوایی شناسیمدیرگروه ،  غاز برنامه با سخنرانی سرکار خانم دکتر پوربختآ 8448 -9488 2

 آقای یزدان 9488 -9418 3
 پیروزمند

 آقای دکتر رهبر آقای ثامنی سمعک های و پوستهها قالب 
 آقای دکتر معارف وند

خانم زهرا  9418 -9428 4
 شیرزاد

بررسی ارتباط بین مولفه های ایمیتانس در فشار 
 ABGمنفی با میزان 

آقای دکتر 
 معارف وند

 آقای دکتر رهبر
 آقای ثامنی

خانم یاسمن  9428 -9438 5
 انجم روز

آقای دکتر  ( Teleaudiologyادیولوژی از راه دور ) 
 رهبر

 صادقی جمخانم 
 آقای ثامنی

آقای وحید  9438 -9448 6
 دل آرام

سال مراجعه  4تا  2در کودکان  RECDتعیین میزان 

 کننده به کلینیک شنوایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 خانم
 صادقی جم

 آقای دکتر رهبر
 آقای دکتر معارف وند

خانم محبوبه  9448 -9458 7
 فالحیان

ویژه  ،گردآوری مواد گفتاری دو سیالب فارسی
 ارزیابی و توانبخشی شنوایی شناسی

آقای دکتر 
 رهبر

 صادقی جمخانم 
 آقای ثامنی

آقای حسین  9458 -18488 8
 محققی

آقای دکتر  در افراد مسنعوامل موثر بر درک گفتار 
 رهبر

 صادقی جمخانم 
 آقای ثامنی

 پذیزایی                                                    18488 -18438 9

آقای معین  18438 -18448 18
 محمدی

آقای دکتر  درک گفتار و شنوایی فضایی با سمعک
 رهبر

 آقای دکتر معارف وند
 آقای ثامنی

آقای علی  18448 -18458 11
 عربشاهی

 آقای دکتر رهبر آقای ثامنی فرهنگ واژگان شنوایی ) ترجمه کتاب (
 آقای دکتر معارف وند

خانم مرضیه  18458 -11488 12
 دریسی

 آقای دکتر رهبر آقای ثامنی فرهنگ واژگان شنوایی ) ترجمه کتاب (
 آقای دکتر معارف وند

خانم الهام  11488 -11418 13
 رجبی

 آقای دکتر رهبر آقای ثامنی فرهنگ واژگان شنوایی ) ترجمه کتاب (
 آقای دکتر معارف وند

خانم فرنوش  11418 -11428 14
 پاکاری

 آقای دکتر رهبر آقای ثامنی فرهنگ واژگان شنوایی ) ترجمه کتاب (
 آقای دکتر معارف وند

 بعد اس ظهز

خانم فاطمه  13488 -13418 15
 حیدری

آقای دکتر  برای آزمون کالریک BSAگایدالین 
 اکبری

 خانم روزبهانی
 آقای ثامنی

خانم حورا  13418 -13428 16
 شالباف

و  THIمقایسه میزان معلولیت وزوز در پرسشنامه 

THQ  

خانم 
 روزبهانی

 آقای دکتر اکبری
 آقای ثامنی

خانم عاطفه  13428 -13438 17
 ربیعی

فصل  3پروتکل های توانبخشی سرگیجه ) ترجمه 

 کتاب (

آقای دکتر 
 اکبری

 خانم روزبهانی
 آقای ثامنی

خانم نگار  13438 -13448 18
 زارع

فصل  3پروتکل های توانبخشی سرگیجه ) ترجمه 

 کتاب (

آقای دکتر 
 اکبری

 خانم روزبهانی
 آقای ثامنی

آقای علیرضا  13448 -13458 19
 صیادی

ساقه مقایسه دامنه و نهفتگی پاسخ های برانگیخته شنوایی 
مغز با محرک کلیک و چرپ در افراد با شنوایی هنجار 

 سال 25ماه تا  3

خانم 
 روزبهانی

 آقای دکتر اکبری
 آقای ثامنی

خانم مهسا  13458 -14488 28
 وکیلی

بررسی میزان رضایت والدین کودکان کم شنوا از 
 خدمات ارایه شده به آنها در بهزیستی شهرستان یزد

خانم 
 روزبهانی

 اکبری آقای دکتر
 آقای ثامنی

خانم راضیه  14488 -14418 21
 نیک اقبال

آقای دکتر  توانبخشی سرگیجه های پروتکل
 اکبری

 خانم روزبهانی
 آقای ثامنی

آقای سعید  14418 -14428 22
 یارعلی

آقای دکتر  میگرن وستیبوالر
 اکبری

 خانم روزبهانی
 آقای ثامنی

 


