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  سابقھ تحصیلی
  ، 1388 -1393دکتراي شنوایی شناسی   

  ، (دانشجوي ممتاز) 1373 – 1375کارشناسی ارشد شنوایی شناسی    
  دانشکده علوم توانبخشی –دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 1362 – 1366،  )کارشناسی ناپیوسته شنوایی شناسی (دانشجوي ممتاز    
  و تهران ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ادامه در دانشگاه علوم پزشکی ایران

  
  زمینھ ھای تخصصی مورد عالقھ

 *توانبخشی شنوایی براي افراد دچار آسیب شنوایی هاي محیطی و مرکزي:

بان آموزي، روش ها و استراتژي هـاي  مشاوره شنوایی شناسی، تربیت شنوایی، ز( روانشناسی افراد کم شنوا،   
  ارتباطی)

 *شنوایی شناسی تشخیصی کودکان و نوزادان:

  ( ارزیابی هاي رفتاري و الکتروفیزیولوژیک، غربالگري شنوایی)   
  *پردازش و درك گفتار:

  (از دیدگاه هاي سایکواکوستیک ، نوروفیزیولوژي و کلینیکال)
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  سمت
  المللی شنوایی شناسی، انجمن علمی شنوایی شناسی با مشارکت دانشگاه علـوم  دبیر علمی پانزدهمین همایش بین

 ، هتل المپیک تهران1395اردیبهشت  28-30پزشکی ایران، 

  الـی   1394سال اردیبهشت آموزش دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، از خدمات رئیس اداره
 96شهریور 

 شنوایی شناسی و دکتراي اسی و کارشناسی ارشدمسئول بازنگري سرفصل دروس کارشن 

    1394مرداد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بورد شنوایی شناسی و گفتار  سوي از
  تاکنون 1392معاون آموزشی گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم توانبخشی، از سال 

  تاکنون 1394دکتراي شنوایی شناسی از سال استاد راهنماي اموزشی دانشجویان 

  تاکنون 1392استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی از سال 

  ،1392سال  فقط درنماینده دفتر استعداد درخشان در دانشکده 

  1391مرکزي، دانشکده توانبخشی، آبان  ییشنوا يرفتار يآزمون ها يکارگاه استانداردسازدبیر علمی اولین 

  1392الی  1390معاون آموزشی گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده توانبخشی، از سال 

 1388بهمن  13، دانشکده علوم توانبخشی، رئیس سیزدهمین سمینار دانشجویی شنوایی شناسی 

  ،1387عضو کمیته ارزیابی درونی رشته شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی 

  کمیته برنامه ریزي آموزش مداوم رشته شنوایی شناسیعضو 

    1386  - 87 از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شهریور
  1386دانشجویان شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  29استاد راهنماي دوره  
  1387 اسفند تا 1385ردین ازفرو  -مدیر کتابخانه دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  ، 1380 – 1384مدیر گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران   

 مسئول بازنگري سرفصل دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد شنوایی شناسی 

    1380-87 از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شهریور 
  عضو هیئت برنامه ریزي و ارزشیابی شنوایی شناسی 

    1379 - 86 از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 
 همکاري با شوراي آموزش علوم پایه پزشکی 

  تا حال حاضر 1378از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 
  1378دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجویان شنوایی شناسی،  22استاد راهنماي دوره 

  تا حال حاضر 1377عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از سال 

   ، 1375 -1383بازرس انجمن شنوایی شناسان ایران   

  ، 1378 -1380دبیر کمیته آموزشی گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی   
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 تا حال حاضر 1375ی دانشکده علوم توانبخشی ، از سال مسئول بخش توانبخشی شنوایی گروه شنوایی شناس  
  
  
  

  سابقھ حرفھ ای
 تا حال حاضر) 9136(از سال  شناسیتدریس دروس نظري شنوایی  

  1396)، از سال دکتراي شنوایی شناسیح (سطروانشناسی زبان 

 ) 1395سطح کارشناسی)، از سال اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی 

 )1395از سال ارشد)، سطح کارشناسیروانشناسی زبان 

 1393از سال سطح کارشناسی)، اسی و مشاوره افراد کم شنوا(نروانش 

 ) 1393از سال ارشد)، سطح کارشناسیپردازش و درك گفتار 

 ) 1390از سال ارشد)، سطح کارشناسیتوانبخشی شنوایی براي جمعیت هاي خاص 

 1380ارشد)، هاي توانبخشی ناشنوایان (سطح کارشناسیروش    
  (سطح کارشناسی) آناتومی سیستم شنوایی و تعادلی  
 هاي تکمیلی (سطح کارشناسی)آزمون  
 شناسی کودکان (سطح کارشناسی)شنوایی  
 (سطح کارشناسی) تربیت شنوایی  
 خوانی (سطح کارشناسی)لب  
 هاي توانبخشی شنوایی (سطح کارشناسیروش( 

 (سطح کارشناسی) زبان آموزي 

 (سطح کارشناسی) سمینار در شنوایی شناسی 

  
 تا حال حاضر) 1367 (از سال سرپرستی واحدهاي کارآموزي/کارورزي بالینی   

 تاکنون 1390 از سال ارشد)،سطح کارشناسیتوانبخشی شنوایی براي جمعیت هاي خاص ( کارآموزي 

 کارآموزي بالینی کودکان 

  بالینی بزرگسالکارآموزي 

 کارآموزي مشاهده عملی 

 کارآموزي اسکرینینگ مدارس 

 1کارآموزي تربیت شنوایی (توانبخشی شنوایی( 

 2کارورزي تربیت شنوایی (توانبخشی شنوایی( 
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   ،فتـارخوانی و گ ارائه مجموعه خدمات توانبخشی شنوایی (شامل تربیت شنوایی، مشـاوره ادیولوژیـک… (
  ین آنهابراي کودکان ناشنوا و والد

  تا حال حاضر 1374دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از سال  
  ،1373-1375دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران    
  1372-1373بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید توانبخشی (پیراپزشکی قدیم)دانشکده  
 1390-1393،  1371-1381 :مراکز غیردولتی  

  1390-1393،  1371-1378  :ارزیابی سمعک در مرکز غیردولتیتجویز و  
 هاي سیستم تعادلیهاي پایه و تکمیلی شنوایی و ارزیابیانجام ارزیابی  

  1369-1372بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدقدیم) پیراپزشکی توانبخشی (دانشکده  
  ،1367-1369بیمارستان لقمان حکیم 

  :1390-1393،  1366 -1372مراکز غیردولتی 
  
  
  

  ھاي پژوھشيطرح
  

 سال شهر تهران با اسـتفاده از   8-12کودکان مدرسه رو  تیدر جمع ییاختالل پردازش شنوا ییشناسا
 یدر معاونـت پژوهشـ   1396، (مجري طرح)، مصـوب   )APDQ(  ییپرسشنامه اختالل پردازش شنوا

 ، (در دست اجرا).ی، دانشکده علوم توانبخش 30717-32-01-96کد:   ران،یا یدانشگاه علوم پزشک

  ساله مبتال به نارسـاخوانی و مقایسـه نتـایج آن هـا بـا       8 -12ثبت پاسخ هاي اکولوموتور در کودکان
در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  کـد:   1395مصوب  (مجري طرح)،، کودکان هنجار

  خاتمه یافته 96. مرداد ، دانشکده علوم توانبخشی 95- 01- 32- 27836

 سـال  9-12دوین مجموعه آزمون ارزیابی پردازش شـنوایی مرکـزي بـراي کودکـان فارسـی زبـان       ت ،
-32-27840در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشـکی ایـران،  کـد:     1395مصوب  (مجري طرح)،

  )خاتمه یافته(،، دانشکده علوم توانبخشی 01-95

     ترکیـب واجـی  ساخت و ارزشیابی (تعیین روایی و پایایی) نسـخه فارسـی آزمـون (PST) ،  مجـري)
-32-23354در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  کـد:   1392ماه  اسفندمصوب  طرح)،

  )خاتمه یافته(،، دانشکده علوم توانبخشی 03-92

     ساخت و ارزشیابی (تعیین روایی و پایایی) نسخه فارسی آزمون توجه انتخابی شـنوایی تـک گوشـی
(mSAAT) ،،(مجري طرح)  در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران،   1392مصوب آبان ماه

 . خاتمه یافته، دانشکده علوم توانبخشی 92- 02- 32- 22518کد: 
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    دبسـتان پایه اول در   داستان در دو گروه کودکان شنوا و کم شنوابررسی مقایسه اي مهارت بازگویی ،
 خاتمه یافته .، مرکز تحقیقات توانبخشی 89- 04- 125- 12489.  کد:  1389 -90 (مجري طرح)،

     ارزشیابی فهرست هاي آزمون بازشناسی لغات در بزرگساالن با شنوایی هنجار و مبتال بـه کـم شـنوایی
 خاتمه یافته .، دانشگاه علوم پزشکی ایران 823کد:  ، 1387 -8 (مجري طرح)، حلزونی، 

 سـاله،   3-4شنواي هاي شنوایی کودکان کمبررسی تأثیر تربیت شنوایی به روش اربر بر پیشرفت مهارت
 دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1381 -7 (مجري طرح)،

   هـاي شهرسـتان ورامـین توسـط       غربالگري جامع شنوایی نوزادان متولد شـده در زایشـگاهTEOAE  
  نیمه کارهمعاونت پیشگیري سازمان بهزیستی، ،  1380 (همکار طرح)،

 ماهـه شهرسـتان ورامـین،     7-9پرتی جهت غربالگري شنوایی در شیرخواران تعیین اعتبار آزمون حواس
  نیمه کارهمعاونت پیشگیري سازمان بهزیستی، ،  1380(همکار طرح)، 

  مـین توسـط آزمـون    ماهه شهرستان ورا 7-9غربالگري شنوایی شیرخوارانTEOAE    ،(همکـار طـرح) 
  نیمه کارهمعاونت پیشگیري سازمان بهزیستی،  ، 1380

 هاي بررسی ویژگیMMN         ،(مجـري طـرح) بـا  ، 1382طبیعـی در بزرگسـاالن داراي شـنوایی طبیعـی
  پروپوزال تهیهحمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 جهـاد دانشـگاهی   ،  1377)، (همکار طرح)،1از التحصیالن دانشگاهی (فطرح آموزش و بکارگیري فارغ
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

    مطالعه توصیفی مهارت هاي شنوایی کودکان ناشنوا پس از تربیت شنوایی و بررسی عوامل مؤثر بـر آن
   ، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1377( مجري طرح)، 

 پـروژه  سـاله، (  5-10در کودکـان  بینی شنوایی توسط رفلکس صـوتی  هاي پیشبررسی و مقایسه روش
  با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران،  1375)، کارشناسی ارشد

  ،(مجري طرح) ،با حمایـت دانشـگاه علـوم    ،  1370بررسی تأثیر سولفوموستارد بر روي سیستم شنوایی
 بهشتیپزشکی شهید

  
 سرپرستی پایان نامھ ھای دانشجویی

 دکتراسطح 

O نیتمر ریتاث " ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یشناس ییشنوا يدکترا يدانشجو مرضیه امیري 
از پوشش آگاهانه در افراد  ییرها زانیمعنادار بر م یرقابت زیگفتار در حضور نو ییدرك شنوا

  (در دست اجرا) 95-96دوم  مسالیاول)، ن ي، (راهنما" یعیطب ییبا شنوا انسالیم
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o یبررس " ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یشناس ییشنوا يدکترا يدانشجو ایوب ولدبیگی 
کننده کاشت حلزون با  افتیدر افراد در Sound Field Speech-ABR  هاي	مؤلفه اي	سهیمقا

  (در دست اجرا) 95-96دوم  مسالیاول)، ن ي، (راهنما"متفاوت  ییدرك شنوا
o  یبررسـ "، رانیـ ا یدانشـگاه علـوم پزشـک    ،یشناسـ  ییشـنوا  يدکترا يدانشجورسول پناهی 

درافـراد نارسـاخوان بـا     ییشـنوا  -یینـا یب یو دروازه چندحس ییشنوا یعملکرد دروازه حس
-96دوم  مسـال یاول)، ن ي(راهنما، "قشري و تحت قشري ختهیهاي برانگ لیاستفاده از پتانس

 (در دست اجرا) 95

o     ،تـأثیر   " فاطمه جعفرلو دانشجوي دکتراي شنوایی شناسی، دانشگاه علـوم پزشـکی ایـران
(راهنمـاي اول)،  "، توانبخشی دهلیزي بر توانایی خواندن در کودکان مبتال به نارسـاخوانی  

 )خاتمه یافته( 94-93نیمسال دوم 

 سطح کارشناسی ارشد

o یدانشـگاه علـوم پزشـک    ،یشناسـ  ییارشد شنوا یکارشناس يدانشجو سعیده خمیس آبادي 
)  Revised-BMQپرسشنامه مدل بوفـالو(  ینسخه فارس  ییایو پا ییروا  نییتع " ران،یا

 95-96دوم  مسالی)، نراهنما( " يریادگیسال  هنجار و مبتال به اختالل  12تا   7در کودکان
 (در دست اجرا)

o  دانشجوي کارشناسی ارشـد شـنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران،        اعظم آقایی
رمزگشایی و بررسی آن در کودکان با ساخت برنامه تربیت شنوایی مبنا رایانه براي مهارت "

-95(مشاور)، نیمسـال دوم   "سال 12تا  8اختالل پردازش شنوایی مرکزي درمحدوده سنی 
 (در دست اجرا) 94

o  دانشجوي کارشناسی ارشد شـنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران،       مریم کریمی
ز پاســخ  ررســی حافظــه ي معنــایی در وزوز گــوش جبــران نشــده بــا اســتفاده ا        ب"

 (در دست اجرا) 94-95(راهنماي اول)، نیمسال دوم N400" الکتروفیزیولوژیک

o    ،سعید اعرابی دانشجوي کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، دانشگاه علـوم پزشـکی ایـران " 
) بر مهارت توجـه شـنیداري کودکـان    WINTبررسی تاثیر تمرینات کلمه در حضور نویز (

 )خاتمه یافته( 94-93)، نیمسال دوم (راهنما" ، ساله 9دچار اختالل توجه  
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o            ،زهره احمدي دانشجوي کارشناسی ارشد شنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران
)  در کودکـان  APDQترجمه،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اختالل پردازش شنوایی (  "

)، (راهنمـا "، انی یادگیريمبتال به اختالل پردازش شنیداري ، نقص توجه/ بیش فعالی ، ناتو
 )خاتمه یافته( 94-93نیمسال دوم 

o      ،انسیه عبادي دانشجوي کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران" 
 (MAPA)شناسایی آسیب شنوایی مرکزي براساس ارزیابی هاي چندگانه پردازش شـنوایی  

-95(راهنماي اول)، نیمسـال دوم   " ،سال شهر اراك 9-12در جمعیت کودکان مدرسه رو 
94   

o      ،انسیه رحمانی دانشجوي کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران
-بررسی مقایسه اي حدت زمانی شنوایی بر روي افراد تک زبانه فارسی و دوزبانـه ترکـی  "

   93-94 دومل )، نیمساي اول، (راهنما"فارسی با استفاده از آزمون گفتار با فشردگی زمانی

o     ،مهناز سلیمانی، دانشجوي کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، دانشگاه علـوم پزشـکی ایـران
بررسی تأثیر دوزبانگی زودهنگام بر حافظه شنوایی کوتاه مدت با استفاده از آزمون حافظه "

   93-94 دوم، (راهنما)، نیمسال "کالمی دایکوتیک-شنوایی

o (راهنمـاي دوم)،   1392ناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهـران،  هما آرین نهاد، دانشجوي شنوایی ش ،
 " ترجمه و تعیین روایی، پایایی نسخه فارسی پرسشنامه معلولیت وزوز آیوآ"

o    ،(راهنمـاي دوم) ،فاطمه السادات قاهري، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 1391، بهمن ماه " افراد هنجاربررسی اثر تحریک دهلیزي گالوانیک بر حافظه فضایی "

o       ،(راهنمـا)،   1389-90سحر فتاحی، دانشجوي شنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران ،
ساله دچار کم شـنوایی عمیـق داراي سـمعک     4و  3مقایسه سطح مهارت هاي شنوایی کودکان "

ایـن ویژگـی بـا    هاي مجهز به تراکم غیرخطی فرکانسی با کودکان مشابه داراي سمعک هاي فاقد 
 " استفاده از آزمون توانا

o  ،(مشـاور)،  1388سیده ریحانه امینی، دانشجوي مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ،
بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندي از خدمات شنوایی شناسـی و ارتبـاط آن بـا سـطح     "

 "اضطراب والدین کودکان کم شنوا

o ارزشیابی "، (راهنما) ،  1387ی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مریم دلفی، دانشجوي شنوای
امتیاز بازشناسی گفتار در بزرگساالن با شنوایی هنجار و مبتال به کم شـنوایی حلزونـی شـیب دار    

 "فرکانس هاي باال ناشی از نویز در شرکت فوالد خوزستان
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o       1387وم پزشـکی ایـران،   ریحانه سادات مـدنی، دانشـجوي مـدیرت توانبخشـی ، دانشـگاه علـ ،
و بررسی میزان سودمندي قبل و بعد از اسـتفاده   APHABترجمه استاندارد پرسشنامه "(مشاور)، 

 "ساله مبتال به کاهش شنوایی مالیم تا شدید 15-80از تکنولوژي هاي تقویتی شنیداري در افراد 

o    (مشـاور)،   1380، دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران،      پریسا پزشک نـژاد، دانشـجوي کاردرمـانی ،                 
 "ساله کم شنوا و طبیعی  4-6مقایسه مهارت هاي حرکتی ظریف دست بین کودکان  "

o  ،سـاخت   "، (مشاور)،  1380گیتا موللی، دانشجوي شنوایی شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 " ساراو ارزشیابی آزمون لب خوانی 

o (مشـاور)،   1378ناسی ، دانشگاه علوم پزشکی ایـران،  دانشجوي شنوایی ش ار،نیال قاسمی افش ، "

 ساله 7-9تهیه مواد و ساخت آزمون تشخیص کلمات تک هجایی ویژه کودکان 

o   ،(مشـاور)،   1378سعید اسدمالیري، دانشجوي شنوایی شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی ایـران ، "

  "زبان تهیه برنامه تربیت شنوایی مدون براي کودکان کم شنواي فارسی 

o (راهنمـاي دوم)،  1377، دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان،      ، دانشجوي پرسـتاري ثریا میثاقی ،" 
بررسی رابطه هیپربیلی روبینمی دوران نوزادي بر سطح شنوایی شیرخواران بستري شده در مرکـز  

 "طبی کودکان تهران 

  
 سطح کارشناسی

o شـنوایی شناسـی،    کارشناسـی  دانشجویانفاطمه سیدي،  -فاطمه السادات باروتیان -احسان نگین
ســاخت و ارزشــیابی "،  1392-93دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران،پــژوهش، (راهنمــا)، نیمســال دوم 

 "(PS)مقدماتی نسخه فارسی آزمون ترکیب واجی

o مهسا حیدري، دانشجویان کارشناسـی شـنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی        -سعید اعرابی
تهیـه نسـخه فارسـی پایـا و رواي آزمـون توجـه       "،  1392-93مسـال دوم  ایران،پژوهش، (راهنما)، نی

 "(mSAAT)انتخابی شنوایی تک گوشی 

o مهناز سلیمانی، دانشجوي کارشناسی شـنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی       -انسیه رحمانی
 "وامشاوره شنوایی شناسی براي والدین داراي کودك کم شنوا/ناشن"،  1391تهران،تألیف، (راهنما)، 

o  ،(راهنما) ،مینا حیدري، دانشجوي کارشناسی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،ترجمه
 "و تمایز فرکانسی pitchدرك "،  1391

o           الهه غیثی و سـمیرا تبریـزي، دانشـجوي کارشناسـی شـنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی
 "مداخله زبانی والدمحورتهیه فیلم تکنیک هاي " ، 1391تهران،ترجمه، (راهنما)، 
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o         ،پریسا محمدي، دانشجوي کارشناسـی شـنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران،ترجمـه
 "هسته هاي ساب کورتیکال شنوایی"،  1389(راهنما)، 

o  ،(راهنما) ،سارا پوربابا، دانشجوي کارشناسی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،ترجمه
 "شنوایی و مسیرهاي مرکزگریزفیزیولوژي قشر "،  1389

o          ،کژال رشیدي، دانشـجوي کارشناسـی شـنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران،ترجمـه
 "فیزیولوژي سیستم شنوایی محیطی"،  1389(راهنما)، 

o دانشـجوي کارشناسـی شـنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی ایران،ترجمـه،          مهسا بارونی ،
 "یولوژیک در نوزادان و کودکان مدرسه روتوانبخشی اد"،  1388(راهنما)، 

o   عطیــه مرتــب و مــریم فالحــی مطلــق، دانشــجویان شــنوایی شناســی، دانشــگاه علــوم پزشــکی
 "شناسایی اختالالت شنوایی در کودکان مدرسه رو"،  1388ایران،ترجمه، (راهنما)، 

o  ایران، تألیف سحر فتاحی و شادي رحیم زاده، دانشجویان شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی
 " ADHDارزیابی و مداخله توانبخشی کودکان مبتال به "،  1387مشترك، (راهنما)، 

o      ،(راهنمـا) ،1386غزاله امامی، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علـوم پزشـکی ایران،ترجمـه  ،
 "اهمییت مهارت هاي زبان و گفتار و مشاوره ادیولوژیک در توانبخشی شنوایی کودکان کم شنوا"

o    ،(راهنمـا) ،1386زینب حسینی، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،ترجمـه  ،
 "اهمییت و روش هاي آموزش مهارت هاي شنوایی براي کودکان کم شنوا"

o      ،(راهنمـا) ،1386نساء لطفی، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علـوم پزشـکی ایران،ترجمـه  ،
 "ساالن کم شنوا توانبخشی ادیولوژیک براي بزرگ"

o     ،(راهنمـا) ، (تحقیـق)،1383الهه ذوقی، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشـکی ایران  ،
 "ساله دچار آسیب شنوایی 3-4کودکان  ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت هاي شنوایی"

o     ،لوعالیان و اعتضادي ، دانشجویان شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشـکی ایران،ترجمـه مشـترك
 "  خودآموز نحوه برخورد والدین با کودکان ناشنوا"،  1383(راهنما)، 

o      ،(راهنمـا) ،1380عبداله نژاد، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علـوم پزشـکی ایران،ترجمـه  ،  

 "کسب مهارت گوش دادن در بزرگساالن سخت شنوامجموعه تمریناتی براي "

o     ،آقابزرگی و پوررنگ ، دانشجویان شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشـکی ایران،تـألیف مشـترك
 "توانبخشی شنوایی بزرگساالن دچار آسیب شنوایی"،  1379(راهنما)، 

o 1378نمـا)،  سحر عمیدي ، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،ترجمه، (راه  ،
 "دروس مکاتبه اي کلینیک جان تریسی براي والدین کودکان ناشنواي زیر دو سال"
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o   شـنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی       انملیحه مظاهریزدي و عفت خوش قـدم ، دانشـجوی
 "غربالگري شنوایی در نوزادان"،  1378 ، (راهنما)،تألیف مشترك ایران،

o  1375شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تألیف، (راهنما)، عاطفه هرسینی ، دانشجوي شنوایی 
 "روند زبان آموزي در کودکان کم شنوا"، 

o        ، نوشین سالجقه و مریم شریفی ، دانشجویان شـنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران
 "تربیت شنوایی به روش وربوتونال"،  1375تألیف، (راهنما)، 

o    ،(راهنمـا) ،مهدیه نوري ، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ترجمـه
 "شنوایی شناسی اطفال"،  1373

o  ،(راهنما) ،میترا باباخانی ، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ترجمه
 "اخت پاسخ هاي رفتاريشیوه هاي مختلف ارزیابی شنوایی کودکان با تکیه بر شن"،  1373

o    ،فروغ شریفی ، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ترجمـه و تـألیف
 "مدیریت توانبخشی شنیداري کودکان پیش از دبستان"،  1373(راهنما)، 

o         ،علی هاشمی فرد ، دانشجوي شنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی، تـألیف
 "پدیده انتشار صوتی از گوش"،  1373(راهنما)، 

o          ،نصرت اله مصلی ، دانشـجوي شـنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی،تألیف
 "پاره اي از موارد خاص ارزیابی و تجویز سمعک"،  1372(مشاور)، 

o    ،(مشـاور) ،واهه میناس ، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تـألیف
 "اتوسکلروز"،  1372

o       فالحتی، حسامی و خمیس آبادي ، دانشجویان شنوایی شناسـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید
 " ENGارزیابی بیماران مبتال به سرگیجه با استفاده از تکنیک "،  1372بهشتی، تألیف، (راهنما)، 
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دکتر  مدرسی، یحیی دکتر طاهایی، اکبر علی سید مریم دلفی،، دیگر نویسندگان:  1392
 کمالی محمد

o  با استفاده از آزمون      شنوا و کم شنوا انکودککاربردشناسی برخی توانایی هاي  مقدماتیبررسی
 1392، 1، شماره 22مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره ، داستانبازگویی 

o علـوم  در پـژوهش طبیعـی،   شـنوایی  بـا  افـراد  در لغـات  بازشناسی آزمون در برتر فهرست انتخاب 

 اکبـر  علـی  سـید  مریم دلفی،، دیگر نویسـندگان:  1391تیر  و خرداد ،2 شماره ، 8توانبخشی، سال 

 جعفري کمالی، میمنه دکتر محمد مدرسی، یحیی دکتر طاهایی،

o       بررسی ارتباط میان رضایتمندي از خدمات شنوایی شناسی و سـطح اضـطراب والـدین کودکـان کـم
    1390، 1، شماره 20شنوا، مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  دوره 

o  ارت هـاي شـنوایی کودکـان کـم     براي تعیین سطح مه "توانا"ساخت و تعیین اعتبار محتوایی آزمون
، شماره  19دوره  ساله فارسی زبان، مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  3-4شنواي 

 1389، سال 1

o  ترجمه استاندارد پرسشنامهAPHAB      و بررسی میزان سودمندي در افراد مبـتال بـه کـاهش شـنوایی
  ، پذیرفته شده1387لوم پزشکی ایران، مالیم تا شدید، فصلنامه پیام توانبخشی، دانشگاه ع

o        بررسی ارتباط بین میزان کم شنوایی و امتیاز بازشناسی گفتـار بـا اسـتفاده از چنـد نـوع فهرسـت در
فصلنامه پیام توانبخشـی، دانشـگاه علـوم    مبتالیان به کم شنوایی حلزونی شیب دار فرکانس هاي باال، 

 ، پذیرفته شده1387پزشکی ایران، 

o ی بهنگام براي نوزادان و کودکان دچار آسیب شنوایی، نشـریه ادیولـوژي نـدا، دانشـگاه     مداخله درمان
 1381علوم پزشکی ایران، 

o   هــاي غربــالگري شـنوایی کودکــان، مجلــه  بینـی شــنوایی در طـرح  هــاي پــیشکـاربرد بــالینی آزمـون
  1377، 8و  7شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره شنوایی

o بینـی شـنوایی توسـط رفلکـس صـوتی، مجلـه       هاي پیشررسی کاربرد بالینی محرك کلیک در آزمونب
  1376لوم پزشکی مشهد،شماره سوم و چهارم، سال نهم، عگوش،گلو،بینی و حنجره ایران، دانشگاه 

o شناسی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال اول، شـماره  بیماري خودایمنی گوش داخلی، مجله شنوایی
 1371-2 ، 3و2

o  ،1376چگونه معلولیت پنهان را آشکار کنیم، مجله روز هفتم  
  
  
  
  



 ١٤

 کتاب و جزوات درسی 

o  ساله، تألیف، انتشارات پـارس   3-4آزمون توانا: آزمون تعیین مهارت هاي شنوایی کودکان کم شنواي
 1389کتاب، 

o  1385، دانش فریار، "فرهنگ جامع شنوایی شناسی "همکاري با کتاب 

o شناسـی بـالینی نـوین،    ,,توانبخشی شنوایی براي افراد دچار آسیب شنوایی،، از کتاب شنوایی : 6صلف
 1383ادیتور: دکتر احمد دانشی، 

o  ، جزوه آموزشی، تکثیر محدود، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1382گفتارخوانی   
o علوم پزشکی ایران، جزوه آموزشی، تکثیر محدود، دانشگاه 1379اي بر توانبخشی شنوایی، قدمهم  
o هاآموزشی براي خانواده-تهیه بروشورهاي علمی  

  ،1380وظایف متقابل درمانگران و اولیاء مدارس، دانشگاه علوم پزشکی ایران  
 1379شنوایی در کودکان،دانشگاه علوم پزشکی ایران،راهکارهاي کاهش تأثیرات سوء کم    
  ،1378تاریخچه تربیت شنوایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران  
 1377شناسان ایران، شناس کیست؟ ، انجمن شنواییشنوایی  
 1377شناسان ایران، شناس، انجمن شنواییوظایف شنوایی  
 1377شناسان ایران، شناسی کودکان، انجمن شنواییشنوایی  
 1377شناسان ایران، شناسی تشخیصی، انجمن شنواییشنوایی  
 1377ران، شناسان ایشناسی صنعتی، انجمن شنواییشنوایی  
 1377شناسان ایران، شناسی توانبخشی، انجمن شنواییشنوایی  

o جزوه آموزشـی، تکثیـر محـدود، دانشـکده پیراپزشـکی دانشـگاه علـوم        1371شناسی کودکان، شنوایی ،
  بهشتیپزشکی شهید

o  ،جزوه آموزشی، تکثیر محدود، دانشـگاه علـوم پزشـکی    1379آناتومی مصور سیستم شنوایی و تعادلی ،
  بهشتیشهید

o بهشتی، جزوه آموزشی، تکثیر محدود، دانشگاه علوم پزشکی شهید1369هاي تکمیلی، آزمون  
  

  کسب مقام
 1386ز سوي مقام محترم وزارت به عنوان استاد نمونه،  تجلیل ا 

  ،1386کسب باالترین امتیاز ارزشیابی از سوي دانشجویان شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران  
  1379نمونه دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، استاد 

 1372بهشتی، استاد نمونه درس اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی شهید  
 1371بهشتی، استاد نمونه درس اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی شهید  
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 1375ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجوي ممتاز در دوره کارشناسی  
  1366ممتاز در دوره کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجوي  
  ،1375دریافت گواهینامه پایان دوره تربیت معلم قرآن کریم، مؤسسه قرآن و عترت  
  

  سخنرانی و پوستر
 کودکان و بزرگساالن کم شنوا ییشنوا يموجود در آموزش مهارت ها يچالش ها 

  1396 بهشتیارد 21، مداراتور پنل، رانیا یشناس ییکنگره شنوا نیشانزدهم
  کاربردي در مبحث شنوایی شناسی کودکاننکات 

 1394آبان دانشگاه علوم پزشکی تهران،  اولین کنگره شنوایی شناسی کاربردي، 

  توانبخشی آسیب هاي پردازشی شنواییپنل 

 1395 بهشتیارد 28، مداراتور پنل، رانیا یشناس ییکنگره شنوا انزدهمینپ

  شنوایی در سالمندانتوانبخشی  

 1395همدان  همایش توانبخشی عصبی ابن سینا،ولین ا

  زبـان   ویژگی هاي واکه هاي زبان فارسی در حالت هاي واضح و وکود شده در مقایسه بـا واکـه هـاي   بررسی
 فارسی

    1394 بهشتیارد 31، رانیا یشناس ییکنگره شنوا هاردهمینچ
 توانبخشی اختالالت سیستم شنوایی مرکزي  

 1393سیزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، سخنرانی در کارگاه، اردیبهشت 

 شنوایی در سالمندان وانبخشیت 

 1392کنفرانس علمی ادواري برنامه توانبخشی سالمندان، آبان ماه 

 رخدادهاي متعاقب تربیت شنوایی در سیستم عصبی 

 1391دهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، اردیبهشت یاز

 دبستانرسی مقایسه اي مهارت بازگویی داستان در دو گروه  کودکان شنوا و کم شنوا در پایه اول بر 

 1390دهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، اردیبهشت 

 فهرست برتر در آزمون بازشناسی لغات در افراد با شنوایی طبیعی و افراد مبتال به کم شنوایی حلزونی  نتخابا
 شیب دار فرکانس هاي باال (سخنران دوم)

  1388هشتمین کنگره شنوایی شناسی ایران، تهران، اردیبهشت ماه 
   روش کاربردAIT (پوستر، نفر دوم) در توانبخشی کودکان مبتال به ضایعات یکپارچگی شنیداري 
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  1388هشتمین کنگره شنوایی شناسی ایران، تهران، اردیبهشت ماه 
   بررسی روش هاي ارزیابی ادیولوژیک مختص کودکان مبتال بهADHD  (پوستر، نفر دوم)  

  1388اردیبهشت ماه هشتمین کنگره شنوایی شناسی ایران، تهران، 
 اهمییت مشاوره در توانبخشی نوزادان و کودکان کم شنوا 

 1387اولین سمینار شنوایی شناسی کودکان و نوزادان، تهران، مهرماه 

  ساله 3-4تأثیر تربیت شنوایی بر پیشرفت مهارت هاي شنوایی کودکان کم شنواي شدید و عمیق 

  1387تهران، اردیبهشت ماه هفتمین کنگره سراسري شنوایی شناسی ایران، 
 توانبخشی شنوایی محیطی و مرکزي 

  1387هفتمین کنگره سراسري شنوایی شناسی ایران، تهران، اردیبهشت ماه 
 مداخله و توانبخشی شنوایی 

اولین همایش علمی گروه هاي پزشکی سراسر کشور با موضـوع نقـش پروتزهـا در شـنوایی شناسـی، بیمارسـتان       
 1386میالد، اسفندماه 

-3 years old severe to profound hearing-The instrument for evaluating of 4*Tavana Test:
Asia Pacific Symposium on cochlear implants and   thimpaired children's auditory skills, the 6

  sciences, related ، درحد پذیرش مقاله1386شهریور 
*Tavana Test:The instrument for evaluating of 4-3 years old severe to profound hearing-
impaired  children's auditory skills, NHS 2008 Conference, اردیبهشت ماه 1387، درحد پذیرش مقاله   

  آزمون توانـا "ساله  3-4آسیب شنوایی معرفی آزمونی براي تعیین سطح مهارت هاي شنوایی کودکان دچار " ،
 1386ششمین کنگره شنوایی شناسی ایران، تهران، 

 توانبخشی و بازتوانی شنوایی با تکیه بر تربیت شنوایی 

  1385تهران،  اسفندماه سمینار روش هاي آموزشی در کودکان کم شنوا، 
 (نفر دوم) بررسی مشکالت سیستم شنوایی افراد مبتال به تاالسمی 

 1385کودکان ایران، تهران، شهریور چهارمین همایش سراسري انجمن خون و سرطان 

 تربیت شنوایی و گفتارخوانی در کودکان با نیازهاي ویژه 

  1386بهمن ماه مدت مربیان، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دوره آموزش کوتاه 
  1384اولین همایش غربالگري شنوایی نوزادان و کودکان ایران، سخنرانی در پانل، تهران، شهریور   

 مداخله زودهنگام آسیب شنوایی تشخیص و 

  1383کنگره بین المللی نورواتولوژي،نوروادیولوژي و جراحی قاعده جمجمه، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  
 شنوااهمییت و ضرورت تربیت شنوایی براي کودکان کم 

  1382سمینار سالمت شنوایی کودکان، مهر 
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 توانبخشی شنیداري نقش تیم توانبخشی و خانواده 

 1382اولین سمپوزیوم سراسري جامعه، خانواده و کودك ناشنوا، مشهد، دي ماه 

  کاربردهايMMN   

  1381شناسی ایران، آبان چهارمین کنگره شنوایی 
 تأثیر مداخله درمانی بموقع بر کسب مهارت ارتباط 

  1381اردیبهشت همایش غربالگري شنوایی،شناسایی و مداخله زودهنگام در کودکان دچار نقص شنوایی، 
  جایگاه تربیت شنوایی در فرایند توانبخشی شنوایی کودکان 

 1380سمینار سراسري توانبخشی شنیداري کودکان، ساري ، آبان  

  شنوایی در کودکانآشنایی با علل شایع کم  
  1379شنوا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، خرداد دومین نشست علمی ماهانه براي والدین کودکان کم 
 هاي تربیت شنواییاصول طراحی برنامه  
  1378اولین کارگاه آموزشی تربیت شنوایی به روش نیوشا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهر  
  معرفی روش تربیت شنوایی نیوشا(DASL)  

 1378پنجمین همایش آسیب شناسی گفتار و زبان، 

 شناسی آموزشیشنوایی  
  1378روش نیوشا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهر اولین کارگاه آموزشی تربیت شنوایی به 

 آشنایی با علم تربیت شنوایی 

 1377دوره آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت،  

 عرصه هاي علمی شنوایی شناسی 

 1377اولین همایش دانشجویی انجمن شنوایی شناسان ایران،  

 تربیت شنوایی چیست و چه افرادي به آن نیازمندند؟ (پوستر پژوهشی(  
  1377المللی جامعه جراحان گوش و گلو و بینی، آبان ین کنگره بینششم
 شناس با والدین کودکان ناشنواسخن شنوایی  

  1376سمینار ناشنوا در خانواده، بهمن 
 هاي تربیت شنواییروش  

  1376مدت مربیان، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، شهریور دوره آموزش کوتاه
 هاي غربالگري شنوایی کودکان، بینی شنوایی توسط رفلکس صوتی در طرحکاربرد بالینی پیش 

  1375شناسی، آذر دومین کنگره سراسري شنوایی
 تربیت شنوایی  
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  1374سومین دوره بازآموزي توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسفند 
 هاي تکمیلیآزمون  

 1371بهشتی، دي گوش، دانشگاه علوم پزشکی شهیددوره بازآموزي مدون براي متخصصین 

 بررسی تأثیرات سولفوموستارد بر روي سیستم شنوایی  
  1371دومین کنگره گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت 

  
  

  اجرایی –فعالیت ھای علمی 
  
  1395، ایران شنوایی شناسیعلمی پانزدهمین کنگره دبیر 

  ،1392تهران، آذر دانشگاه علوم پزشکی دبیر علمی کارگاه استانداردسازي آزمون هاي شنوایی 

  تا حال حاضر (نوآوري) 1390بناینگذاري آموزش توانبخشی سیستم شنوایی مرکزي از سال 

 1378شناسی ایران، تهران، آذر ریزي سومین کنگره شنواییمدیر برنامه 

  1378ایران، مهر  ، دانشگاه علوم پزشکی” شناسی توانبخشیشنوایی“دبیر علمی و اجرایی اولین نمایشگاه  
  1378دبیر اجرایی اولین کارگاه آموزشی تربیت شنوایی به روش نیوشا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهر  
 هاي علمی ماهانه براي والدین کودکان ناشـنوا، دانشـکده علـوم توانبخشـی، دانشـگاه علـوم       بنیانگذاري نشست

  (نوآوري) جلسه) 20(با تشکیل   1379-1382پزشکی ایران، 
 شناسی دانشـکده توانبخشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران،       اندازي کلینیک تربیت شنوایی در گروه شنواییراه

 (نوآوري) 1374

  ،(نوآوري) 1380دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تأسیس کتابخانه والدین  
 (نوآوري) تا حال حاضر 1375ال هاي تخصصی تربیت شنوایی به دانشجویان از سمؤسس آموزش 

  مورد 50شرکت کننده در همایش هاي تخصصی، کارگاه هاي آموزشی و دوره هاي بازآموزي: بیش از 

 عضو کمیته علمی در ده ها همایش ، کنگره علمی و سمینار 


