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 مهمقد

. مای کناد   آموزش بالینی فرایند مهمی است که فرصتی را برای تبدیل دانش تئوری به مهارت هاای عملای فاراه        

توجه به این مه  موجبات تربیت دانش آموختگانی کارآمد با مهارت های حرفه ای الزم را برای ارتقای ساطح ساتمت   

 ساازمان دهای برناماه هاای آموزشای     در گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران . جامعه فراه  خواهد نمود

همراستا با آموزش بالینی در کلینیک، برگازاری کنرارانس هاای    . استراتژیک گروه می باشد از ارکان مه  برنامهی نیبال

عملی دانشجویان، بازنگری  -ی برای باال بردن توان علمیهرتگی و گزارش های صبحگاهی بالینی و کارگاه های آموزش

های کارآموزیها با همکاری کارگروه های تخصصی، توسعه و تجهیز کلینیاک هاای داخال    چک لیست هایطرح درس و 

               دانشکده و بیمارستانهای تابعه برای بهبود کیریت آموزش و محای  یاادگیری از اها  اقادامات انجاام شاده محساو        

 .می گردد

از آنجا که مهمترین هدف از تربیت دانشجویان شنوایی شناسی، آموزش دانش و مهارت های الزم در ارائه خدمات     

پیشگیری، تشخیصی و توانبخشی شنوایی و دهلیزی است، لذا ارزشایابی فعالیات هاای باالینی دانشاجو طای دوران       

ر گاروه شانوایی شناسای از چاارچو  ساازمان      ارزشیابی بالینی کلینیک د. تحصیل از اهمیت بسزایی برخوردار است

کارناماه  . یافته ای برخوردار بوده و از روش های نوین آموزش و ارزیابی و ارایه بازخورد به دانشجو استراده مای گاردد  

بالینی دانشجو، بعنوان ابزاری برای ارزشیابی میزان مهارت کارآموزی در عرصه از طریق لزوم معاینه تعاداد مشخصای   

 . ر در هر کلینیک به نحو مناسب در این گروه اجرا می گردداز بیما

مجموعه حاضر حاصل زحمات همکاران محترم گروه شنوایی شناسی بوده و شامل قاوانین و مقاررات کلینیاک بارای     

چاک  هاای کارآموزیهاای باالینی،    چک لیسات  طرح درس و ، دانشجویان شنوایی شناسی و همکاران در مراکز بالینی

امید می رود که ماورد اساتراده دانشاجویان و     .زشیابی، و فرایندهای کلینیک شنوایی شناسی می باشدهای ارلیست 

  .همکاران محترم قرار گیرد

هی، سرکار خاان  معصاومه روزبهاانی، و جناا  آقاای      لدر پایان، بر خود الزم می دان  که از سرکار خان  دکتر جارال   

اداره کلینیااک شاانوایی شناساای نهایاات همکاااری و دلسااوزی را دارنااد حاادادزاده و ساارکار خااان  صااادقیان کااه در 

چاک  از اعضای گروه و دانشجویان دکترا که در کارگروه های تخصصی به امر بازبینی طارح درس و  . سپاسگزاری کن 

 های بالینی پرداخته و نیز از کلیه همکارانی که در برگزاری آزمونهاا و نااارت در کلینیاک همکااری داشاتند      لیست

 . تشکر و قدردانی می کن 

 دکتر اکرم پوربخت         

 مدیر گروه شنوایی شناسی    

1314بهمن ماه                
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جنا  آقای دکتر ثامنی، جنا  آقای دکتر ستاری، سرکار خان  دکتر صادقی ج ، جنا   :کارگروه سمعک

 آقای دکتر حدادزاده

جنا  آقای دکتر اکبری، جنا  آقای دکتر احدی، : تعادل ارزیابی و توانبخشی سیست  دهلیزی هکارگرو

 سرکار خان  دکتر مااهر یزدی

 سرکار خان  روزبهانی، جنا  آقای دکتر اکبری، جنا  آقای دکتر طاهایی: شنوایی کارگروه الکتروفیزیولوژی

 ی، سرکار خان  دکتر حیدری، سرکار خان  دکتر فرجیسرکار خان  دکتر مااهر یزد: کودکان بالینی کارگروه

 سرکار خان  میتنی، جنا  آقای دکتر اکبری، جنا  آقای دکتر احدی: ناظر کلینیک

جنا  آقای دکتر طاهایی، جنا  آقای دکتر ثامنی، جنا  آقای دکتر حیدری، : 14گروه آزمون گیرنده سال 

کار خان  دکتر مااهر یزدی، سرکار خان  دکتر صادقی ج ، ، سرکار خان  میتنی، سرجنا  آقای دکتر احدی

 سرکار خان  روزبهانی، جنا  آقای دکتر مهدوی، جنا  آقاای دکتار اکباری، سارکار خاان  دکتار حیادری،        

 سرکار خان  دکتر فرجی

 : کارگروه بالینی بزرگساالن

 : کارگروه توانبخشی شنوایی

 : کارگروه وزوز
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 قوق بیمارمنشور ح
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 ر حقوق بیمارمنشو

 حقوق بیمار  منشور

بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلو  موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به  -1

 .از گروه درمان انتاار داشته باشد عوامل نژادی، فرهنگی و مذهبی

رت تمایال  محل بستری، پزشک، پرساتار و ساایر اعضاای گاروه معاال  خاود را در صاو        بیمارحق دارد -2

 .بشناسد

ضاروری را   اطتعاات بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود   -3

              باه طاوری کاه در   . شخصا صورت مایل از طریق یکی از بساتگان از پزشاک معاال  درخواسات نمایاد      

 . جانی بیماری گردد تهدیدا پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و ی هایفوریت 

ضروری در خصوص عوارض احتماالی و یاا    اطتعاتیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان، ب -4

درماان مشاارکت    نهاییرا در حد درك خود از پزشک معال  دریافت و در انتخا   هاکاربرد سایر روش 

 . نماید

آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت  تمتیس تهدیدبیمارحق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم  -4

 . شخصی خود از خاتمه درمان را اعال  و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید

حرظ حری  شخصی خود از محرماناه مانادن محتاوای پروناده پزشاکی، نتاای         جهتبیمار حق دارد   -4

نونی از گروه معاال  اعاال  صاورت    بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قا هایمعاینات و مشاوره 

 .می گیرد، اطمینان حاصل نماید

 اًبیمارحق دارد از رازی داری پزشک و دیگر اعضای تی  معال  خود به طور بالینی افرادی که مساتقیم   -7

 .بود خواهددرمان شرکت ندارند، موکول به کسب اجازه بیمار 

اصلی گروه معاال  در طاول مادت بساتری      بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معال  و دیگر اعضای -1

 .انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید
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 بیمار در ایران حقوقمنشور 

 بینش و ارزش

ایان امار در شارای  بیمااری از     .می باشندها  به حرظ و احترام به کرامت انسان متعهدیکایک افراد جامعه  

انساانی از اصاول پایاه نااام      واالیساسی توجه باه کرامات   بر اساس قانون ا. ویژه ای برخوردار است اهمیت

. درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند - بهداشتیدولت موظف است خدمات ،بوده  استمی جمهوری

و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انساانی بیمااران    عادالنهباید  ستمتبراین اساس ارائه خدمات 

 .صورت پذیرد

و ایرانای و بار پایاه براباری      اساتمی  فرهنا  انسانی و مبتنی بر  ی واالیارزش هان منشور با توجه به ای  

حراظ، ارتقاا و تحکای  رابطاه انساانی میاان ارائاه         هدفو با  ستمتکرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات 

 . تنای  شده است ستمتکنندگان و گیرندگان خدمات 

 حقوق بیمار  

 . حق بیمار است ستمتمات دریافت مطلو  خد -1

 :باید ستمتارائه خدمات 

 باشد ؛  مذهبیو  فرهنگی، اعتقادات ارزششایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ( 1-1 

 باشد ؛  مهربانیبا  همراهی صداقت، انصاف،اد  و  بر پایه(  2-1

 ری و جنسیتی باشد ؛ بی، نوع بیماھنگی، مذھتبعیض از جمله قومی، فر هرگونهفارغ از ( 3-1

 بر اساس دانش روز باشد ؛ ( 4-1

 مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد ؛ ( 1-

 درمانی بیماران باشد ؛  هایمبتنی بر عدالت و اولویت  ستمتدر مورد توزیع منابع ( 4-1

 ارکان مراقبت اع  از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛  هماهنگیمبتنی بر  (7-1
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 محدودیت هاای پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رن  و  رفاهیتامین کلیه امکانات همراه به (  1-1

 غیرضروری باشد ؛

پذیر جامعاه از جملاه کودکان،زناان بااردار، ساالمندان،       آسیب گروه هایبه حقوق  ویژه هایتوجه (  1-1

 ون سرپرست داشته باشد ؛ و جسمی و افراد بد ذهنی معلوالنبیماران روانی، زندانیان، 

 در سریعترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛ ( 11-1

 چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛  متغیرهایدر نار گرفتن  با( 11-1

در موارد . آن صورت گیرد هزینه ی، بدون توجه به تأمین (اورژانس)ضروری و فوری  مراقبت هایدر ( 12-1

 بر اساس ضواب  تعریف شده باشد ؛  (الکتیو) ریغیرفو

 الزم، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکان نباشاد،   (اورژانس)ضروری و فوری  مراقبت هایدر ( 13-1

 گردد؛  فراه  مجهزم، زمینه انتقال بیمار به واحد اخدمات ضروری و توضیحات الز ارائۀاست پس از 

ضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد باا  در مراحل پایانی حیات که و( 14-1

روانای،   نیازهاای درد و رنا  بیماار، توجاه باه      کااهش مناور از آسایش . حرظ آسایش وی ارائه گردد هدف

بیماردر حال احتضاار حاق دارد در   . باشد اش در زمان احتضار می اجتماعی، معنوی و عاطری وی و خانواده

 .گردد همراه می خواهدزندگی خویش با فردی که آخرین لحاات 

 . باید به نحو مطلو  و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد اطتعات  -2

  : باید شامل موارد ذیل باشد اطتعاتحتوای م( 1-2

 راد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛ م( 1-2-2

اع  از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضواب  بیمه  قابل پیش بینی بیمارستان هزینه هایضواب  و ( 2-1-2

 حمایتی در زمان پذیرش ؛  هایو معرفی سیست  
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های اعضای گروه پزشکی مسائول ارائاه مراقبات از جملاه پزشاک،       ی حرف نام، مسؤولیت و رتبه( 3-1-2

 با یکدیگر؛  آنهاهای  پرستار و دانشجو و ارتباط حرف

روش و عاوارض احتماالی آن ، تشاخیص     هار نی و نقاط ضعف و قاوت  تشخیصی و درما روش های( 4-1-2

 گیری بیمار ؛  تأثیرگذار در روند تصمی  اطتعات کلیه یو عوارض آن و نیز  آگاهیبیماری، پیش 

 ی دسترسی به پزشک معال  و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛  نحوه( 1-2-

 . رنددا پژوهشی ماهیتی اقداماتی که  کلیه(4-1-2

 ضروری برای استمرار درمان ؛ آموزش هایارائه  (7-1-2

 : ارائه اطتعات باید به صورت ذیل باشدنحوه ی  -2-2

اطتعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرای  بیماار از جملاه اضاطرا  و درد و ویژگای هاای      ( 1-2-2

 : گیرد، مگر این کهتحصیتت و توان درك در اختیار وی قرار فردی وی از جمله زبان، 

در ایان صاورت انتقاال    :) تاخیر در شروع درمان به واسطه ی ارائه اطتعات فوق آسایب باه بیماار گاردد     -

 (.اطتعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود

باید خواست بیماار  بیمار علی رغ  اطتع از حق دریافت اطتعات از این امر امتناع نماید که در این صورت  -

 .مگر این که عدم اطتع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد. محترم شمرده شود

بیمار می تواند به کلیه ی اطتعات ثبت شده در پرونده ی بالینی خاود دسترسای داشاته باشاد و     ( 2-2-2

 . است نمایدتصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخو

 . حق انتخا  و تصمی  گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات ستمت باید محترم شمرده شود -3

 .گیری درباره موارد ذیل می باشد محدوده انتخا  و تصمی  (1-3  

 انتخا  پزشک معال  و مرکز ارائه کننده ی خدمات ستمت در چارچو  ضواب  ( 1-1-3

 ز پزشک دوم به عنوان مشاورواهی اانتخا  و نار خ( 2-1-3
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شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمی  گیری وی تاثیری در تاداوم  ( 3-1-3

 و نحوه دریافت خدمات ستمت نخواهد داشت 

قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یاا رد کاردن   ( 4-1-3

            شخصی دیگری را در معارض خطار جادی قارار     ر موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان مگر د آن

 می دهد

آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصامی  گیاری   اعتم نار قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی ( 1-3-

تصامی  گیاری وی باا رعایات      در زمان فقدان ظرفیتو به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی می باشد ثبت 

 .ارائه کنندگان خدمات ستمت و تصمی  گیرنده جایگزین بیمار قرار گیردمد نار موازین قانونی 

 .ی  گیری شامل موارد ذیل می باشدشرای  انتخا  و تصم( 2-3

مع و جاا  انتخا  و تصمی  گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه، مبتنای بار دریافات اطتعاات کاافی      (1-2-3

 .باشد( مذکور در بند دوم)

 . پس از ارائه اطتعات زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمی  گیری و انتخا  داده می شود (2-2-3

و رعایت اصل رازداری ( حق خلوت) ارائه خدمات ستمت باید مبتنی بر احترام به حری  خصوصی بیمار -4

 .باشد

که قانون تعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی رعایت اصل راز داری راجع به کلیه ی اط( 1-4 

 .آن را استثنا کرده باشد

در کلیه ی مراحل مراقبت اع  از تشخیصی و درمانی باید به حری  خصوصای بیماار احتارام گذاشاته     ( 2-4

  .ضروری است بدین مناور کلیه ی امکانات الزم جهت تضمین حری  خصوصی بیمار فراه  گردد. شود
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همراهای  . بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد( 3-4

یکی از والدین کودك در تمام مراحل درمان حق کودك می باشد مگر اینکه این امر برختف ضارورت هاای   

 . پزشکی باشد

 . دسترسی به ناام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است -

هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشاور اسات، بادون اخاتتل در     ( -1 

 .کیریت دریافت خدمات ستمت به مقامات ذی صتح شکایت نماید

 : بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتای  شکایت خود آگاه شوند( -2

ت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقاررات در  خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات ستم( -3

 . کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود

ظرفیت تصمی  گیری باشد، اعمال کلیاۀ   فاقد منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلیدر اجرای مراد این    

ه چناان چاه   البتا . بر عهدۀ تصمی  گیرندۀ قانونی جایگزین خواهد باود  -مذکور در این منشور -حقوق بیمار

 . تصمی  گیرندۀ جایگزین بر ختف نار پزشک، مانع درمان بیمار شود

 .پزشک می تواند از طریق مراجع زیرب  درخواست تجدید نار در تصمی  گیری را بنماید   

چنان چه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمی  گیری است، اما می تواند در بخشی از روناد درماان      

 .باید تصمی  او محترم شمرده شود. می  بگیردمعقوالنه تص
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 :فصل اول

 آئین نامه ها و قوانین آموزش بالینی شنوایی شناسی
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 قوانین و مقررات حضور دانشجویان شنوایی شناسی در مراکز بالینی         

 مقررات آموزشی 

  جلسه می باشد 17تعداد جلسات کارآموزی با برگزاری آزمون پایانی آن برای هر واحد. 

  غیبات یاک  ( سااعت 3)ازای هر واحد کلینیاک  هحوی است که بغیا  دانشجو به نو  روحضکنترل 

اگر غیبت موجه بیش از یک جلسه باشد، بنا به تشخیص کمیته آموزشای   .موجه امکان پذیر است

در ضمن برای موجه باودن غیبات، الزم   . گروه، منجر به حذف یا ناتمام ماندن کارآموزی می گردد

به درخواسات هاای بعاد از     .ه آموزشی تحویل دهداست دانشجو از قبل درخواست خود را به کمیت

 . غیبت، ترتیب اثر داده نمی شود

 در . نمره از کل پایان ترم خواهد شد 1/یک جلسه غیر موجه در هر واحد کارآموزی منجر به کسر

وز بیش از یک جلسه غیبت غیر موجه،در واحدهای بالینی مذکور نمره صرر مناور صورت بر

 .خواهد شد

 کسار نماره باه میازان حاداقل      واحدکارآموزی مشمول ت های غیرموجه گروهی درهرغیب :تبصره                 

 . نمره از کل نمره پایان ترم خواهد شد

  دقیقه در کل جلسات فراتر رود، منجر به کسر نمره، حذف 1تاخیر دانشجو در کلینیک اگر از سقف

راین حضور باه موقاع دانشاجو در کلینیاک     بناب .واحد و یا مشمول قوانین غیر موجه خواهد گردید

 . ضروری است

 اختق حرفه ای

  در کلینیک احترام و اطاعت از مربی و استاد حاضر 

  استراده از روپوش سرید ارم دار 
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الزم است تکمه های روپوش بسته بوده و ضمن دارا بودن اتو و تمیازی دارای ضاخامت و ساایز     :تبصره

 (اه و نازك مناسب نخواهد بودروپوش های کوت. ) مناسب باشد

با ( مانند کلینیک اطرال و تربیت شنوایی) عدم استراده از روپوش سرید در برخی از کلینیک ها  :تبصره

 .نار استاد مربوطه میسر خواهد بود

 برخورد مناسب و متین با بیماران و مراجعین 

 برخورد مناسب و متناسب با شان دانشگاهی با دیگر دانشجویان 

  استراده از لباسهای تن ، باز نبودن تکمه پیراهن، عدم استراده از پیراهن آساتین کوتااه و   عدم ... ،

 (.در مورد آقایان)پرهیز از آرایشهای غیر متعارف مو 

 عدم استراده از مانتو و روپوشهای تن ، نازك و کوتاه 

  عدم استراده از آرایشهای غیر متعارف، ناخن بلند، الك ناخن و... 

 از شوخی در حضور بیماران پرهیز 

 مقررات انضباطی

 دانشجو می بایست در زمان مقرر در کلینیک حضور یابد. 

 دانشجو نباید در محوّطه کلینیک از تلرن همراه استراده نماید. 

  برگه های آزمایشی بیماران را تکمیل نموده و به رویت و امضای استاد برسااند  دانشجو موظّف است

 .اداری آن به واحد پذیرش تحویل دهدو برای انجام مراحل 

 هر گونه توصیه به بیمار باید با اطّتع و در حضور استاد باشد. 

 حضور مستمّر دانشجویان در زمان کارآموزی در داخل کلینیک ضروری است. 
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         دانشجویان به نوبت موظّف به کنترل روزانه دساتگاه هاا باوده و در صاورت وجاود هار مشاکلی در

متعاقباً مربّی ارجمند مراتب . اید در غیا  بیمار مراتب را به مربّی  مربوطه اطّتع دهنددستگاه ها، ب

 .را با مسئول کلینیک پی گیری نماید

  می بایست به نوبت  ودانشجویان موظّف به دریافت برگه  و کنترل تجهیزات از منشی کلینیک بوده

 .ام کار بر عهده مربّی استناارت کتبی بر حسن انج. عهده دار این مسئولیّت باشند

 اعتم نتای  آزمونها و مشاوره با بیمار تنها با رعایت شرای  ذیل انجام پذیرد: 

 هماهنگی با مربّی -1

 روانی بیمار و همراهان او -در نار گرفتن ظرفیّت عاطری -2

 خودداری از ذکر نام بیماری یا ضایعه -3

 ن، انتخا  ویژگی خاص بار حساب   مربّی با هماهنگی با مسئول پذیرش درباره تعداد بیمارا

ترم کلینیکی دانشجو و برنامۀ تعیین نوبت بیماران شخصاً تصمی  گیری نموده و دانشاجو حاقّ   

 . دخالت در موارد فوق را ندارد

  خاود  ( تربیات شانوایی  : به طور مثال)دانشجو موظّف است در برنامه های درمان توانبخشی

درمانی یادداشت هایی برداشته و باه ناار مربّای    برای هر یک از موارد، قبل از شروع جلسه 

برساند و در صورت نیاز به تغییر برنامه درمانی، قبل از جلسه درمانی توسّ  مربّی اصتحات 

 .الزم صورت گیرد

 دانشجو تحت هیچ شرایطی نباید در پذیرش تجمع کنند. 

یر را تذکّر دهند و در صورت تکرار کلّیه اساتید موظّف هستند نکات یاد شده را کنترل نموده و موارد مغا

 .برخورد نمایند
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 :فصل دوم
 

 طرح دوره کارآموزی
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 9 نبالینی بزرگساالواحد کارآموزی  دورهطرح           

 1: واحد کارشناسی شنوایی شناسی                                                          تعداد: مقطع تحصیلی   

 کلی موضوع تاریخ جلسه 

1 

 (مراجع، استاد،پرسنل و سایر دانشجویان) آشنایی با وظایف اختقی دانشجو با افراد مختلف در کلینیک  - 

 آشنایی با مقررات کلینیک -

 آشنایی مقدماتی با تجهیزات کلینیک -

2 
 ادامه آشنایی با دسنگاه ها،وسایل و کار آنها - 

 آشنایی با نحوه تقسی  وظایف در کلینیک -

 آشنایی با تاریخچه  گیری و ثبت آن در برگه مربوطه  3

4 

 آشنایی با رعایت اصول بهداشتی در انجام اتوسکوپی - 

 آشنایی با اتوسکوپی -

 مروری بر پرده تمپان طبیعی و مشخصات آن -

 (متناسب با سن، تحصیتت) آشنایی با نحوه آموزش به مراجع برای انجام اتوسکوپی  -

 
 چه گیریمرور تاریخ - 

 انجام اتوسکوپی بر روی سایر دانشجویان کلینیک با ناارت استاد -

4 
 آشنایی با دیاپازون، آزمون های دیاپازونی و نحوه انجام آنها - 

 آشنایی با نحوه آموزش به مراجع برای انجام آزمون های دیاپازونی -

7 

 آشنایی با دستگاه ادیومتر، اجزا و نحوه عملکرد آن - 

 و نحوه درست قراردادن آنها BVیی با گوشی و آشنا -

 مشاهده نحوه تعیین آستانه شنوایی -

 آشنایی با نحوه چک روزانه ادیومتر -

1 
 انجام چک روزانه ادیومتر و ثبت نتای  آن با ناارت استاد - 

 (BCو  AC)آشنایی با نحوه آموزش به مراجع برای انجام آزمون ادیومتری صوت خالص  -

1 
م اتوسکوپی، آزمون های دیاپازونی و ادیومتری صوت خالص بر روی ساایر دانشاجویان و ثبات  نتاای  آن در برگاه      انجا 

 ادیوگرام با ناارت استاد

11 
 مشاهده نحوه انجام آزمون های گرتاری و نحوه ثبت نتای  آن در برگه ادیوگرام - 

 اارت استادانجام آزمون های گرتاری و ثبت آن در برگه ادیوگرام با ن -

 مشاهده ارزیابی شنوایی دو مراجع و تهیه گزارش  11

12 

 (air-radiation BCامواج ایستا، )آشنایی با موارد خطا در انجام ارزیابی شنوایی و راه های رفع آن  - 

 انجام ارزیابی شنوایی شنوایی توس  دانشجویان بر روی یکدیگر -

 

زمون های دیاپازونی و ارزیابی شنوایی صوت خالص و گرتار توس  دانشجویان بر روی انجام تاریخچه گیری، اتوسکوپی، آ  13
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 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

   (نمره% 1)ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس 

  (نمره% 1)آزمون کتبی براساس محتوای طرح درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکدیگر یا

 سایر افراد دارای شنوایی طبیعی 

14 

 BCو  ACآشنایی با ضرورت اجرای ماسکین  در  - 

انشاجویان بار   انجام تاریخچه گیری، اتوسکوپی، آزمون های دیاپازونی و ارزیابی شنوایی صوت خالص و گرتار توسا  د  -

 روی یکدیگر یا

 سایر افراد دارای شنوایی طبیعی 
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  2بالینی بزرگساالن  واحد کارآموزی دورهطرح 

 "و گرتاری، مقدمات ماسکین  ادیومتری صوت خالص"

                                          1: تعداد واحد                                              کارشناسی                                 : مقطع            

 موضوع  جلسه شماره جلسه

 (1بزرگساالن )ری نحوه برخورد با مراجعو انجام دقیق تاریخچه گی 1

 (1بزرگساالن )رعایت اصول بهداشتی در اتوسکوپی و تشخیص پرده تمپان طبیعی از غیرطبیعی  2

 (1بزرگساالن ) ( BCو  AC) ادیومتری صوت خالص انجام آزمون های دیاپازونی و 3

 (1بزرگساالن )LDLتعیین  4

 (1بزرگساالن )UCLو   MCL، تعیین ( WRSو  SAT ،SRT)انجام ادیومتری گرتاری  

 ترسیرادیوگرام بر اساس نوع، میزان و شکل کاهش شنوایی 4

 ترسیرادیوگرام بر اساس نتای  ادیومتری صوت خالص و آزمون های دیاپازونی 7

 (  BCو  AC) در ادیومتری صوت خالص  Maskingتشخیص ضرورت اجرای  1

 (  WRSو  SRT  )در ادیومتری گرتاری  Maskingتشخیص ضرورت اجرای  1

 IAاندازه گیری اثر انسداد و  11

 های فرضی   caseآشنایی با روش های ماسکین  هود و گلدشتاین و انجام آن بر  11

 ( BCو  AC) در ادیومتری صوت خالص  Maskingاجرای  12

 ( WRSو  SRT ) در ادیومتری گرتاری  Maskingاجرای  13

 گزارش بیماران دیده شده  14

 وه ارزشیابی دانشجو نح: 

 ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 آزمون عملی پایان ترم توس  کمیته آموزشی گروه -

 
 

 

 

 کارگروه 

 بالینی بزرگساالن
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 3بالینی بزرگساالن کارآموزی  واحد دورهطرح 

 (انجام ماسکین  و ایمیتانس) 

                                                                                    2: تعداد واحد                                                         ناسی                   کارش: مقطع                

 موضوع  جلسه شماره جلسه

 (2بزرگساالن )نحوه برخورد با مراجع  1

 (2بزرگساالن )انجام دقیق تاریخچه گیری   2

 (2بزرگساالن )وپی و تشخیص پرده تمپان طبیعی از غیرطبیعی رعلیت اصول بهداشتی در اتوسک 3

 (2بزرگساالن )انجام آزمون های دیاپازونی 4

 (2بزرگساالن ( ) BCو  AC) انجام ادیومتری صوت خالص  

 (  BCو  AC) در ادیومتری صوت خالص  Maskingانجام 4

 (  WRSو  SRT ) در ادیومتری گرتاری  Maskingانجام 7

 (دستی و اتوماتیک) تیمپانومتری  -ایی با مجموعه آزمون های ادیومتری ایمیتانس آشن 1

 (دستی و اتوماتیک) رفلکسومتری  -آشنایی با اجرای مجموعه آزمون های ادیومتری ایمیتانس  1

 و اجرای روش های مناسب برای حل آن Masking Dilemmaشناخت  11

 کین و حداکثر در ماس SLدسی بل  21روش  11

 (دستی و اتوماتیک) تیمپانومتری  -انجام آزمون های ادیومتری ایمیتانس  12

 (دستی و اتوماتیک) رفلکسومتری  -انجامآزمون های ادیومتری ایمیتانس  13

 ارائه گزارش بیماران 14

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 (نمره% 1)آزمون عملی در پایان ترم  -

 (نمره% 1)ر اساس  ارزشیابی توس  استاد کلینیک ب -
 کارگروه 

 بالینی بزرگساالن

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 1بالینی بزرگساالن واحد کارآموزی  دورهطرح 

 "آشنایی با آزمون های تکمیلی و ک  شنوایی کاذ ، تس  بر انجام ماسکین  و ادیومتری ایمیتانس" 

 (گروه بالینی بزرگساالن )              

                                        2: تعداد واحد                                                    کارشناسی                            : مقطع            

 موضوع  جلسه شماره جلسه

 (3و  2بزرگساالن )تهیه شرح حال دقیق و کسب مهارت در اتوسکوپی 1

 (3و  2بزرگساالن )اجرای ادیومتری صوت خالص هوایی و استخوانی و ادیومتری گرتاری 2

 (3و  2بزرگساالن )UCLو  LDLکسب مهارت در تعیین  3

 (3بزرگساالن )و انجام آن(  BCو  AC) در ادیومتری صوت خالص  Maskingاجرای  4

 (3بزرگساالن )و انجام آن(  WRSو  SRT ) در ادیومتری گرتاری  Maskingاجرای  

 (3رگساالن بز)و اجرای روش های مناسب برای حل آن Masking Dilemmaشناخت  4

 (3بزرگساالن )SLدسی بل  21انجام ماسکین  به روش حداکثر و  7

 (3بزرگساالن ()دستی و اتوماتیک) تیمپانومتری  -انجام مجموعه آزمون های ادیومتری ایمیتانس  1

 (3بزرگساالن ()دستی و اتوماتیک) رفلکسومتری  -انجام مجموعه آزمون های ادیومتری ایمیتانس  1

 ETFرفلکس دیکی و   -ایی با مجموعه آزمون های ادیومتری ایمیتانسآشن 11

 ETFرفلکس دیکی و   -انجاممجموعه آزمون های ادیومتری ایمیتانس 11

 ABLBو  SISI  ،TDTتشخیص لزوم انجام آزمون های تکمیلی  12

 ثبت نتای   آنها ABLBو  SISI  ،TDTآشنایی با نحوه انجام آزمون های تکمیلی  13

 توانایی تشخیص روش مناسب در ارزیابی ک  شنوایی های کاذ  و انجام آن 14

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 آزمون عملی پایان ترم توس  کمیته آموزشی گروه -

 

 کارگروه 

 بالینی بزرگساالن

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 بالینی بزرگساالن واحدکارآموزی  دورهطرح 

 (و مشاوره بیمار آزمون های تکمیلی ، تشخیص ک  شنوایی کاذ ) 

                           2: تعداد واحد                                               کارشناسی                                : مقطع           

 موضوع جلسه شماره جلسه

 (3و  2بزرگساالن )تهیه شرح حال دقیق و کسب مهارت در اتوسکوپی 1

 (3و  2بزرگساالن )و ادیومتری گرتاری( هوایی و استخوانی)یومتری صوت خالص اجرای اد 2

 (3و  2بزرگساالن )UCLو  LDLکسب مهارت در تعیین  3

 (3و2بزرگساالن )و انجام آن(  BCو  AC) در ادیومتری صوت خالص  Maskingتشخیص ضرورت اجرای  4

 (3بزرگساالن )و انجام آن(  SDS و  SRT ) در ادیومتری گرتاری  Maskingتشخیص ضرورت اجرای  

 (4بزرگساالن )و اجرای روش های حل آن  Masking Dilemmaشناخت  4

 (4بزرگساالن ( ) ETFتیمپانومتری ، رفلکس اکوستیک و ) اجرای مجموعه آزمون های ایمیتانس  7

 Tone Decayانجام و ترسیر آزمون تکمیلی  1

 SISI انجام و ترسیر آزمون تکمیلی 1

 ABLBانجام و ترسیر آزمون تکمیلی  11

 صوت خالص -انجام و ترسیر آزمون های ک  شنوایی کاذ   11

 گرتاری -انجام و ترسیر آزمون های ک  شنوایی کاذ   12

 (ادیومتری صوت خالص و ایمیتانس ) توانایی ترسیر نتای  آزمون های شنوایی  13

 بیمار آشنایی با مشاوره و ارجاع مناسب 14

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 (نمره% 1)در پایان ترم  آزمون عملی -

 (نمره% 1)ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 

 

 

 

 

 کارگروه 

 بالینی بزرگساالن

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

  6بالینی بزرگساالن واحد  کارآموزی  دورهطرح 

 (گزارش نویسی) 

                           2: تعداد واحد                        کارشناسی                                                  : مقطع                 

 موضوع  جلسه شماره جلسه

 (3و  2بزرگساالن )تهیه شرح حال دقیق و کسب مهارت در اتوسکوپی 1

 (3و  2بزرگساالن )و ادیومتری گرتاری( هوایی و استخوانی)اجرای ادیومتری صوت خالص  2

 (3و  2بزرگساالن )UCLو  LDLکسب مهارت در تعیین  3

 (3و2بزرگساالن )و گرتاری (  BCو  AC) در ادیومتری صوت خالص  Maskingانجام  4

 (3بزرگساالن ( ) ETFتیمپانومتری ، رفلکس اکوستیک و ) اجرای مجموعه آزمون های ایمیتانس  

4 
ادیومتری صوت خالص و  بر اساس تاریخچه گیری، اتوسکوپی،)توانایی ترسیر نتای  آزمون های شنوایی 

 (4بزرگساالن ( )ایمیتانس 

 (بزرگساالن )انجام و ترسیر آزمون های تکمیلی  7

 (بزرگساالن )انجام و ترسیر آزمون های ک  شنوایی کاذ   1

 (بزرگساالن )توانایی ترسیر انواع اختتالت شنوایی بر اساس نتای  کلیه آزمون های پایه و تکمیلی شنوایی 1

 (بزرگساالن )نایی افتراق انواع اختتالت شنوایی بر اساس نتای  کلیه آزمون های پایه و تکمیلی شنواییتوا 11

 (بزرگساالن )توانایی افتراق انواع اختتالت شنوایی بر اساس نتای  کلیه آزمون های پایه و تکمیلی شنوایی  11

 (بزرگساالن )مشاوره و ارجاع مناسب بیمار  12

 یسیگزارش نو 13

 گزارش نویسی 14

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 (نمره% 1)آزمون عملی در پایان ترم  -

 (نمره% 1)ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 

 کارگروه 

 بالینی بزرگساالن

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ENTدرمانگاه کارآموزی در طرح درس واحد

  1: تعداد واحد          کارشناسی شنوایی شناسی                                                     : مقطع              

 موضوع  جلسه شماره جلسه

 آشنایی با اهداف معاینه گوش و حلق وبینی وسروگردن 1

 آشنایی با ابزارهای معاینه گوش و حلق وبینی وکاربرد آنها  2

 نشناخت نشانه های بیماریهای شایع گوش و شکایات بیمارا 3

 یات بیمارانشناخت نشانه های بیماریهای شایع گوش و شکا 4

 شناخت اجزاء گوش در سی تی اسکن 

 تشخیص توموراکوستیک در رادیوگرافی 4

 شناخت رادیوگرافی سینوس ها 7

 آشنایی با سؤال های مخصوص تاریخچه گیری بیماری های گوش وحلق وبینی وسروگردن 1

 گردنآشنایی با سؤال های مخصوص تاریخچه گیری بیماری های گوش وحلق وبینی وسرو 1

 آشنایی با شرای  اتاق عمل گوش و حلق و بینی 11

 آشنایی با شرای  اتاق عمل گوش و حلق و بینی 11

 آشنایی با چگونگی مانیتورین  عمل های گوش و حلق وبینی 12

 شنایی با چگونگی مانیتورین  عمل های گوش و حلق وبینیآ 13

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 ینیک بر اساس س  استاد کلارزشیابی تو -

 

 

 کارگروه 

 بزرگساالن بالینی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ENGو  ERA طرح دوره واحدکارآموزی

 "ENGبخش "

 (کلینیک ارزیابی و توانبخشی سیست  دهلیزی )              

                                                                          1: /کارشناسی                                                                                     تعداد واحد: مقطع     

 موضوع  جلسه شماره جلسه

 VNGو  ENGآشنایی با محی  کلینیک تعادل و اجزاء سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه های  1

 آشنایی با فرم ها و نحوه تاریخچه گیری و مشاهده تاریخچه گیری از بیمار 2

 officeداخل  آشنایی وانجام ارزیابی های 3

4 
روی چش  بیمار و تنای  سر بیمار  Goggleگذاشتن /  ENGآشنایی با نحوه الکترودگذاری در 

 ، انجام آزمون های اکولوموتور در افراد هنجار و مشاهده انجام آنها در بیمارانOMMدر 

 در بیماران در افراد هنجار و مشاهده انجام آنها positioningو  positionalانجام آزمون های  

 انجام آزمون های کالریک هوا و آ  در افراد هنجار و مشاهده انجام آنها در بیماران 4

 آشنایی اولیه با ترسیر نتای  آزمون ها و نحوه گزارش نویسی 7

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 

 

 

 

 

 کارگروه 

ارزیابی و توانبخشی 

 تعادل

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ENGو  ERAطرح دوره واحد  کارآموزی 

 "ERAش بخ"

 (کلینیک الکتروفیزیولوژی شنوایی)             

                                                                  1: /کارشناسی                                                                                     تعداد واحد: مقطع     

 سهموضوع  جل شماره جلسه

 ERAارائه طرح درس، قرائت مقررات کلینیکی و تکالیف دانشجو، شناخت قسمت های مختلف دستگاه  1

2 
  نحوه انجام تاریخچه گیری دقیق، شاناخت روش هاای مختلاف الکترودگاذاری و امپادانس الکترودهاا و       

 روش های کاهش آن

 تشخیصی ABRآشنایی با نحوه انجام آزمایش  3

 آستانه گیری ABRانجام آزمایش  آشنایی با نحوه 4

 ECOGآشنایی با نحوه انجام آزمایش  

 MLRآشنایی با نحوه انجام آزمایش  4

 LLRآشنایی با نحوه انجام آزمایش  7

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 

 

 

 

 

 کارگروه 

الکتروفیزیولوژی 

 شنوایی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 غربالگری شنوایی نوزادان و کودکانواحدکارآموزی  دورهطرح 

                           1: کارشناسی                                                                                    تعداد واحد: مقطع            

 موضوع  جلسه شماره جلسه

 آشنایی با تجهیزات+مروری بر مبانی و معرّفی پروتوکل های کاربردی 1

 OAEغربالگری / غربالگری مدارس 2

 OAEغربالگری / غربالگری مدارس 3

 OAEغربالگری / غربالگری مدارس 4

 OAEغربالگری / غربالگری مدارس 

 OAEغربالگری / غربالگری مدارس 4

 تهیّه گزارش کار طبق نمونه/ تهیّه گزارش کار طبق نمونه 7

 تجهیزاتمروری بر مبانی و معرّفی پروتوکل های کاربردی، آشنایی با  1

 غربالگری مدارس/ OAEغربالگری  1

 غربالگری مدارس/ OAEغربالگری  11

 غربالگری مدارس/ OAEغربالگری  11

 غربالگری مدارس/ OAEغربالگری  12

 غربالگری مدارس/ OAEغربالگری  13

 تهیّه گزارش کار طبق نمونه -تهیّه گزارش کار طبق نمونه 14

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 (نمره% 1)در پایان ترم  ون عملیآزم -

  (نمره% 1)ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 

 

 کارگروه 

 بالینی کودکان

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 1ی شنوایی کودکان بارزیا طرح درس واحد کارآموزی

         (کلینیک بالینی کودکان)

                                           1: حدکارشناسی                                                                 تعداد وا: مقطع            

 موضوع  جلسه شماره جلسه

مشاهده شرح حال گیری، انجام اتوسکوپی، شرطی سازی در آزمون های رفتاری و مشاهده انواع پاسخ های رفتاری و  1

 سال 3فیزیولوژیک در کودکان بزرگتر از 

سازی در آزمون های رفتاری و مشاهده انواع پاسخ های رفتاری و مشاهده شرح حال گیری، انجام اتوسکوپی، شرطی  2

 سال 3فیزیولوژیک در کودکان بزرگتر از 

مشاهده شرح حال گیری، انجام اتوسکوپی، شرطی سازی در آزمون های رفتاری و مشاهده انواع پاسخ های رفتاری و  3

 سال 1-3فیزیولوژیک در کودکان 

اتوسکوپی، شرطی سازی در آزمون های رفتاری و مشاهده انواع پاسخ های رفتاری و  مشاهده شرح حال گیری، انجام 4

 سال 1-3فیزیولوژیک در کودکان 

مشاهده شرح حال گیری، انجام اتوسکوپی، شرطی سازی در آزمون های رفتاری و مشاهده انواع پاسخ های رفتاری و  

واع صداسازهای مورد استفاده در آزمون های شنوایی نوزادان و فیزیولوژیک در کودکان کوچکتر از یک سال، آشنایی با ان

 کودکان

مشاهده شرح حال گیری، انجام اتوسکوپی، شرطی سازی در آزمون های رفتاری و مشاهده انواع پاسخ های رفتاری و  4

ی شنوایی نوزادان و فیزیولوژیک در کودکان کوچکتر از یک سال، آشنایی با انواع صداسازهای مورد استفاده در آزمون ها

 کودکان

حاضر و آشنایی با گزارش نویسی و ارجاع مناسب کودك و نحوه ترسی   caseتمام موارد فوق با توجه به  7

 ادیوگرام

 تمام موارد فوق در کودکان سخت آزمون 1

اسب با والدین دستیاری در انجام آزمون های مختلف در کلیه جمعیت های فوق و فراگیری برقراری ارتباط من 14-1

 کودك

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 

 کارگروه 

 بالینی کودکان

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 2ی شنوایی کودکان بارزیا طرح درس واحد کارآموزی

                            1: کارشناسی                                                                                تعداد واحد: مقطع            

 موضوع  جلسه شماره جلسه

کودک و توجه به جایگاه بیمار، آموزش نحوه شرح حال گیری در کودکان، مروری بر  و  آموزش نحوه برخورد با والدین 1

 انجام آزمونهای رفتاری

 .بیمار پذیرش شود 3سال پذیرش شوند و حداکثر  3در این جلسه بیماران باالتر از : توضیح 

آموزش نحوه اتوسکپی و انجام ایمیتانس در کودکان و نوزادان، توجه به نکات مطرح در این گروه سنی، تمرین آزمونهای  2

 رفتاری

 .بیمار پذیرش شود 3سال پذیرش شوند و حداکثر  3در این جلسه بیماران باالتر از : توضیح

 ،  انجام تستهای گفتاری و ماسکنیگ(ز نوزادانغیر ا)انجام آزمونهای رفتاری شنوایی کودکان در سنین مختلف  3

 .بیمار پذیرش شود 4ماه باشد و حداکثر  6در این جلسه سن بیماران باالتر از : توضیح 

 انجام آرمونهای فیزیولوژیک و رفتاری در گروه نوزادان و نکات مربوط به آنها، استفاده از صدا سازها 4

 .بیمار پذیرش گردد 3ماه باشد و حداکثر  6اً زیر در این جلسه سن بیماران ترجیح: توضیح 

 آموزش تلفیق نتایج حاصل از آزمونها در تمام گروه های سنی و تفسیر نتایج مجموعه آزمونها 

 نفر باشد 4تعدا بیماران حداکثر : توضیح

ی کودک و مشاهده با در نظر گرفتن مراحل رشد جسمی و ذهن بیان نکات مربوط به کودکان سخت آزمون: جلسه ششم 4

 .انجام آزمون در این بیماران

 .نفر باشد 2 -3تعداد بیماران حداکثر . ترجیحاً کودکان سخت آزمون برای این جلسه پذیرش شوند: توضیح

  جلسه اول و تمرین آنها  6کسب مهارت در آموزشهای ارائه شده در : از جلسه هفتم تا چهاردهم  14-7

 .صالح بدانند می توان بیمار بیشتری پذیرش نمود در صورتی که استاد: توضیح 

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 (نمره% 1)در پایان ترم  آزمون عملی -

 (نمره% 1)ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 
 کارگروه 

 بالینی کودکان

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 3ارزیابی شنوایی کودکان  طرح درس واحدکارآموزی

                            1: تعداد واحد                                                   کارشناسی                                 : مقطع            

 موضوع  جلسه شماره جلسه

کسب مهارت در گرفتن شرح حال دقیق، انتخا  آزمون مناسب، شرطی سازی در انواع آزمون های رفتاری  1

 شنوایی در جمعیت های مختلف

آزمون های فیزیولوژیک، انجام آزمون های گرتاری و به کارگیری ماسکین  در مواقع  کسب توانایی در انجام 2

 نیاز

 انجام مراحل فوق و کسب مهارت در افراد سخت آزمون 3

کسب توانایی در برقراری ارتباط مطلو  با کودك و والدین، جلب همکاری آنها، تلریق نتای  آزمون های  4

 یی کودك و ارجاع مناسبمختلف، تشخیص نهایی وضعیت شنوا

 استراده از تمامی مهارت های فوق به تناسب بیماران مراجعه کننده و تتش در جهت کسب این مهارت ها -14

 

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 آزمون عملی پایان ترم توس  کمیته آموزشی گروه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگروه 

 بالینی کودکان

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ب گیری از گوشقالواحد عملی  دورهطرح 

 (                           عملی) 1: کارشناسی                                                                  تعداد واحد: مقطع               

 موضوع  جلسه شماره جلسه

 ارایه مباحث ناری قالب گیری 1

 (توس  دانشجویان  Impressionتهیه ) انجام عملی قالب گیری اولیه  2

 به روش مواد پختنی با گچ( قالب سخت ) تهیه قالب ثانویه  3

 تراش و پرداخت قالب سخت و تعبیه تیو  در قالب 4

  UVبه روش ( سخت و نرم ) تهیه قالب ثانویه  

 و تعبیه تیو  و تعدیتت اکوستیکی روی قالب  UVتراش و پرداخت قالب های  4

 توآر قالب سازی شرکت های سازنده سمعکبازدید از البرا 7

، بارای گاروه دیگار دانشاجویان ،      7تاا   1نار به تکرار مراحال  ) ارزشیابی دانشجویان  1

 (ارزشیابی دو گروه به طور همزمان در جلسه پانزده  انجام می شود 

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 (نمره )  ساخت قالب های اولیه و ثانویه  -

 (نمره  12) ول جلسات نحوه عملکرد در ط -

 (نمره  3) گیری شرکت های سازنده سمعک  گزارش بازدید از البراتوار قالب -

 

 

 

 

 

 

 کارگروه 

 سمعک

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 9تجویز و تنظیم کمک افزارهای شنوایی و ارتباطی  ارزیابی ،طرح دوره کارآموزی 

 1:تعداد واحد                                                 کارشناسی                                           : مقطع 

 موضوع جلسه شماره جلسه

 آشنایی دانشجویان با عناوین مباحث و شرای  کلینیک سمعک و کمک افزارهای شنوایی 1

 آشنایی با انواع مختلف سمعک و اجزاء آنها 2

 آشنایی با سایز های مختلف باتری و مشخصات آنها و نحوه جایگذاری در سمعک ها 3

 اتالوگ خوانی به همراه مرور مطالب قبلک 4

  Lingصدای  4آشنایی با استتوسکوپ و نحوه استراده از آن و نحوه انجام آزمون  

 آشنایی با انواع قالب ها و نحوه اتصال قالب به سمعک 4

و کاربرد آن در ارزیابی و تنای  کمک افزار هاای  (  .F.F) آشنایی با ادیومتری میدان صوتی  7

 ییشنوا

 استراده از ادیو گرام های فرضی وآشنایی با ارزیابی مقدماتی کاندیداتوری سمعک 1

و  HiProو ساخت افاازار   NOAHآشانایی باا برخای نارم افزارهااای سامعک و نارم افازار         1

NOAH Link  و... 

 مشاهده انجام روند تجویز سمعک  11

 آشنایی با دستگاه آناالیزر سمعک 11

 اوره با افراد ک  شنوای کاندید استراده از سمعکمشاهده نحوه مش 12

 آشنایی با مشکتت و عیو  سمعک و تاحد امکان نحوه رفع آنها 13

 مرور مجموع مطالب 14

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

 ارزشیابی توس  مربی کلینیک  -1

 آزمون عملی پایان ترم توس  کمیته آموزشی گروه -2

 

 

 

 کارگروه 

 سمعک

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 2ویز و تنظیم کمک افزارهای شنوایی و ارتباطی ارزیابی ، تجطرح دوره کارآموزی 

 1:کارشناسی                                                                                      تعداد واحد : مقطع 

 موضوع جلسه شماره جلسه

 ییآشنایی دانشجویان با عناوین مباحث و شرای  کلینیک سمعک و کمک افزارهای شنوا 1

 تمرین شناخت انواع مختلف سمعک و اجزاء آنها و تشریح سمعک های دیجیتال و غیر دیجیتال 2

 Lingصدای  4ارزیابی سمعک های مختلف با استراده از استتوسکوپ و انجام آزمون  3

 Stand aloneو  NOAHکار بار تجهیزات برنامه ریزی انواع سمعک ها و نحوه نصب نرم افزار های مختلف تحت  4

 آشنایی با کانکتورهای سمعک و انواع کرشک و ریبون ها و نحوه اتصال سمعک به رایانه   

 سمعک بر اساس ادیوگرام فرضی Connectionکار با نرم افزار های سمعک و نحوه انتخا  و  4

 سمعک بر اساس ادیوگرام فرضی Connectionکار با نرم افزار های سمعک و نحوه انتخا  و  7

 آموزش مجدد آناالیزر سمعک و تعیین مشخصات الکترواکوستیک سمعک های پشت گوشی  1

 آموزش مجدد آناالیزر سمعک و تعیین مشخصات الکترواکوستیک سمعک های داخل گوشی 1

 تمرین نحوه استقرار و خارج نمودن سمعک ها و قالب های مختلف روی گوش افراد 11

 یدان صوتی و ترسی  آستانه های با سمعک ارزیابی سمعک های مختلف در م 11

 شناخت پرسشنامه های مختلف سمعک و هدف از استراده هر یک 12

 ...(انتقالی ، حسی عصبی ، یکطرفه و ) انتخا  ، تجویز و تنای  سمعک در ک  شنوایی های مختلف  13

 ت انتخا  آنهاو عل... ( و  DSL  ،NAL) تنای  سمعک با فرمول های مختلف برحسب لزوم  14

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

 ارزشیابی توس  مربی کلینیک  -1

 آزمون عملی پایان ترم توس  کمیته آموزشی گروه -2

 

 کار گروه 

 سمعک

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 3ارزیابی ، تجویز و تنظیم کمک افزارهای شنوایی و ارتباطی طرح دوره کارآموزی 

 1:تعداد واحد                                                                کارشناسی                            : مقطع 

 موضوع جلسه شماره جلسه

 آشنایی دانشجویان با عناوین مباحث و شرای  کلینیک سمعک و کمک افزارهای شنوایی 1

 مهارت در انتخا  و تنای  انواع سمعک برای انواع ک  شنوایی 2

 سمعک  Verificationتمرین ارزیابی گوش واقعی به عنوان روشی برای  3

 ... (کودك ، سالمند ، نوروپاتی و ) انتخا  ، تجویز و تنای  سمعک در جمعیت های خاص  4

 مهارت در ارزیابی سمعک های مختلف با استتوسکوپ و به صورت سابجکتیو در میدان صوتی  

 مهارت در ارزیابی سمعک های مختلف به صورت آبجکتیو با اریابی گوش واقعی 4

 هارت در استراده از پرسشنامه های مختلف سمعکم 7

 مهارت در ارایه مشاوره به فرد ک  شنوا و والدین کودك ک  شنوا  1

 مهارت در انتخا  سمعک و قالبگیری از گوش فرد ک  شنوا 1

 مهارت در عیب یابی و رفع برخی مشکتت سمعک 11

 با تنای  و روش های ارزیابی آنها مهارت در انتخا  کمک افزار های ارتباطی و آشنایی  11

 مهارت در اتصال سمعک به رایانه و تنای  آن به صورت سابجکتیو  12

 مهارت در اتصال سمعک به رایانه و تنای  آن به صورت آبجکتیو با ارزیابی گوش واقعی 13

 ار های شنوایی و ارتباطیمرور کل مطالب و رفع نقایص احتمالی در حوزه ارزیابی ، تجویز و فیتین  کمک افز 14

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

 ارزشیابی توس  مربی کلینیک  -1

 آزمون عملی پایان ترم توس  کمیته آموزشی گروه -2

 

 

 
 

 

 کارگروه 

 سمعک

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 9تربیت شنوایی واحد کارآموزی  دورهطرح  

                            1: تعداد واحد                  کارشناسی                                                              : مقطع                

 موضوع  جلسه شماره جلسه

1 

شرح درس ، طرح درس،مقررات و وظایف دانشجو، نحوه ارزشیابی، برگاه تاریخچاه گیاری،    : آشنایی با 

اده از برگه گزارش کار، برگه های ثبت نتای  آزمون های تربیت شنوایی، تجهیزات موجود و نحوه اساتر 

 آنها 

2 
کاودك، مشااهده نحاوه انجاام تاریخچاه       2-3مشاهده انجام یکی از روش های تربیت شنوایی بر روی 

 گیری، مشاهده مشاوره با والدین، مشاهده نحوه برقراری ارتباط با کودك 

3 

کاودك، مشااهده نحاوه انجاام تاریخچاه       2-3مشاهده انجام یکی از روش های تربیت شنوایی بر روی 

ری، مشاهده مشاوره با والدین، مشاهده نحوه اجرای آزمون های تربیات شانوایی، مشااهده گازارس     گی

 نویسی

4 

کاودك، انجاام تاریخچاه گیاری بارای       2-3مشاهده انجام یکی از روش های تربیت شانوایی بار روی   

 شگازار  بیماران جدید، مشاهده مشاوره با والدین، مشاهده نحوه برقراری ارتبااط باا کاودك، مشااهده    

 نویسی

 

کاودك، مشااهده مشااوره باا والادین، ،       2-3مشاهده انجام یکی از روش های تربیت شنوایی بار روی  

مشاهده نحوه اجرای آزمون های تربیت شنوایی، تمرین بر اجرای برقراری ارتبااط درسات باا کاودك،     

 مشاهده گزارس نویسی

4 

کاودك، انجاام تاریخچاه گیاری بارای       2-3مشاهده انجام یکی از روش های تربیت شانوایی بار روی   

بیماران جدید، مشاهده مشاوره با والدین، تمرین بر اجرای برقراری ارتبااط درسات باا کاودك، انجاام      

 گزارش نویسی

7 
کمک به مربی در اجرای تمرینات، مشاهده مشاوره با والدین، انجام آزمون های تربیت شنوایی، تمرین 

 ت با کودك، انجام گزارش نویسیبر اجرای برقراری ارتباط درس

1 

کمک به مربی در اجرای تمرینات، انجام تاریخچه گیاری بارای بیمااران جدیاد، مشااهده مشااوره باا        

والدین، انجام آزمون های تربیت شنوایی، رفع اشکال در اجرای برقراری ارتباط درست با کودك، انجام 

 گزارش نویسی

رین در دادن مشاوره و نحوه پاسخ دهی به سواالت والدین، انجام کمک به مربی در اجرای تمرینات، تم 1

آزمون های تربیت شنوایی، رفع اشکال در اجرای برقراری ارتبااط درسات باا کاودك، انجاام گازارش       



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 نویسی

11 

کمک به مربی در اجرای تمرینات، انجام تاریخچه گیری برای بیماران جدید، تمرین در دادن مشاوره و 

ی به سواالت والدین، رفع اشکال در اجرای برقاراری ارتبااط درسات باا کاودك، انجاام       نحوه پاسخ ده

 گزارش نویسی

11 
کمک به مربی در اجرای تمرینات، تمرین در دادن مشاوره و نحوه پاسخ دهی به سواالت والادین، رفاع   

 caseاشکال انجام آزمون های تربیت شنوایی، انجام گزارش نویسی، گزارش 

12 
مربی در اجرای تمرینات، انجام تاریخچه گیری برای بیماران جدید، تمرین در دادن مشاوره و کمک به 

 نحوه پاسخ دهی به سواالت والدین، رفع اشکال انجام آزمون های تربیت شنوایی، انجام گزارش نویسی

13 
هاای  اجرای تمرینات بطور مستقل، رفع اشکال نهایی در نحاوه تاریخچاه گیاری و پاساخ باه پرساش       

 caseوالدین، انجام گزارش نویسی، گزارش 

14 
اجرای تمرینات بطور مستقل، رفع اشکال نهایی در نحاوه تاریخچاه گیاری و پاساخ باه پرساش هاای        

 والدین، انجام گزارش نویسی

 ارزشیابی 1

 

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 

 

 

 

 

                 

            

 کارگروه 

 توانبخشی شنوایی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 2تربیت شنواییواحدکارآموزی  دورهطرح  

                            1: کارشناسی                                                                               تعداد واحد: مقطع                

 موضوع  جلسه شماره جلسه

و وظایف دانشاجو، نحاوه ارزشایابی، برگاه      شرح درس ، طرح درس،مقررات: آشنایی با  1

تاریخچه گیری، برگه گزارش کار، برگه های ثبت نتای  آزماون هاای تربیات شانوایی،     

تجهیزات موجود و نحوه استراده از آنها ، مشاهده برقراری ارتبااط باا کاودك، مشااهده     

شااهده  انجام آزمون تربیت شنوایی، مشاهده انجام یکی از روش های تربیت شانوایی، م 

 گزارش نویسی

والادین، برقاراری ارتبااط باا      مشاهده نحوه انجام تاریخچه گیری، مشااهده مشااوره باا    2

اجرای یکی از آزمون های تربیت شنوایی، مشااهده گازارس نویسای، مشااهده      کودك،

 انجام یکی از روش های تربیت شنوایی

تربیت شنوایی، برقاراری   کمک به مربی در اجرای تمرینات ، اجرای یکی از آزمون های 3

 ارتباط صحیح با کودك، مشاهده انجام زبان آموزی

کمک به مربی در اجرای تمرینات، برقراری ارتباط صحیح با کودك، مشاهده انجام زبان  4

 آموزی، رفع اشکال کارهای قبلی

اقدام به انجام تربیت شنوایی  و یا زبان آموزی برای هار کاودك توسا  یاک دانشاجو،       

 ام گزارش نویسی، رفع اشکال کارهای قبلیانج

اقدام به انجام تربیت شنوایی و یا زبان آموزی بارای هار کاودك توسا  یاک دانشاجو،        4

 تمرین در دادن مشاوره و نحوه پاسخ دهی به سواالت والدین، 

اقدام به انجام تربیت شنوایی و یا زبان آموزی برای هر کودك توس  یک دانشجو، رفاع   7

 کارهای قبلیاشکال 

اقدام به انجام تربیت شنوایی و یا زبان آموزی بارای هار کاودك توسا  یاک دانشاجو،        1

 تمرین در دادن مشاوره و نحوه پاسخ دهی به سواالت والدین، 

اقدام به انجام تربیت شنوایی و یا زبان آموزی برای هر کودك توس  یک دانشجو، رفاع   1

 اشکال کارهای قبلی

 نجام تربیت شنوایی و یا زبان آموزی برای هر کودك توس  یک دانشجو،اقدام به ا 11



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

اقدام به انجام تربیت شنوایی و یا زبان آموزی برای هر کودك توس  یک دانشجو، رفاع   11

 اشکال کارهای قبلی

اقدام به انجام تربیت شنوایی و یا زبان آموزی برای هر کودك توس  یک دانشجو، رفاع   12

 قبلیاشکال کارهای 

اقدام به انجام تربیت شنوایی و یا زبان آموزی برای هر کودك توس  یک دانشجو، رفاع   13

 اشکال کارهای قبلی

 ، گزارش ختصه کتا  caseگزارش  14

 ارزشیابی 1

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 آزمون عملی پایان ترم توس  کمیته آموزشی گروه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار گروه 

 شنوایی توانبخشی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ارزیابی وزوز و سیستم مرکزی شنواییواحد کارآموزی  دورهطرح 

 (بخش ارزیابی سیست  مرکزی شنوایی)

                            1: /کارشناسی                                                                        تعداد واحد: مقطع                 

 وضوع  جلسهم شماره جلسه

 آشنایی با کاربرد آن، و توانایی ثبت و ترسیر speech in noiseآزمون انجام  1

 آشنایی با کاربرد آن، و توانایی ثبت و ترسیر  low pass filterآزمون انجام  2

 آشنایی با کاربرد آن، و توانایی ثبت و ترسیر  gap detection انجام آزمون 3

 آشنایی با کاربرد آن، و توانایی ثبت و ترسیر  duration pattern  انجام آزمون 4

 آشنایی با کاربرد آن، و توانایی ثبت و ترسیر  dichotic digitآزمون انجام  

 آشنایی با کاربرد آن، و توانایی ثبت و ترسیر  MLD pure toneانجام آزمون  4

 ترسیر آشنایی با کاربرد آن، و توانایی ثبت و  CSTانجام آزمون  7

  آشنایی با نحوه بررسی تأثیر تربیت شنوایی مرکزی از طریق آزمونهای رفتاری 1

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 (نمره% 1)در پایان ترم  آزمون عملی -

 (نمره% 1)ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 

 

 

 

 

 کار گروه 

 توانبخشی شنوایی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادلواحدکارآموزی  دورهطرح 

                      1:  کارشناسی ارشد                                                                         تعداد واحد: قطعم            

 موضوع  جلسه شماره جلسه

 و محیط کلینیک VNGآشنایی با دستگاههای ارزیابی  1

 نحوه تاریخچه گیری و آشنایی با فرم های مختلف  2

 OFFICEیهای داخل ارزیاب 3

 با کمک مربی و بر روی افراد هنجار oculomotorنحوه انجام آزمونهای 4

 کمک مربی و بر روی افراد هنجار باPositioning و  Positionalنحوه انجام آزمونهای  

 نحوه انجام آزمونهای کالریک آب و هوا  4

 روی بیمارانبرVNG انجام آزمونهای  7

 روی بیمارانبرVNG انجام آزمونهای 1

 Oculomotor تفسیر نتایج 1

 و کالریک  Positionalتفسیر نتایج  11

 تفسیر کل و نحوه گزارش نویسی 11

 آشنایی با توانبخشی دهلیزی 12

 کنفرانس 13

 ارزشیابی 14

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 (نمره% 1)آزمون عملی در پایان ترم  -

 (نمره% 1)اساس  ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر  -

 

 
 

 

 

 کارگروه 

 ارزیابی توانبخشی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 آزمون های الکتروفیزیولوژیک شنواییواحد کارآموزی  دورهطرح 

                      1:  کارشناسی ارشد                                                                        تعداد واحد: مقطع            

 موضوع  جلسه شماره جلسه

1 
، شرای  کاندیداتوری آزمون های الکتروفیزیولوژیک، ERAت های مختلف دستگاه آشنایی با قسم

 تاریخچه گیری، آماده سازی بیمار، نحوه الکترودگذاری و انواع آن

 با کمک مربی بر روی افراد هنجار ECochGنحوه انجام و ترسیر آزمون   2

 راد هنجاربدون کمک مربی بر روی اف ECochGنحوه انجام و ترسیر آزمون  3

 با کمک مربی بر روی افراد هنجار با هدف تشخیصی ABRنحوه انجام و ترسیر آزمون  4

 بدون کمک مربی بر روی افراد هنجار با هدف تشخیصی ABRنحوه انجام و ترسیر آزمون  

 با کمک مربی بر روی افراد هنجار با هدف آستانه گیری ABRنحوه انجام و ترسیر آزمون  4

 بدون کمک مربی بر روی افراد هنجار با هدف آستانه گیری ABRنجام و ترسیر آزمون نحوه ا 7

 با کمک مربی بر روی کودکان با هدف آستانه گیری ABRنحوه انجام و ترسیر آزمون  1

 با کمک مربی بر روی افراد هنجار ASSRنحوه انجام وترسیر آزمون  1

 مربی بر روی افراد هنجار بدون کمک ASSRنحوه انجام وترسیر آزمون  11

 با کمک مربی بر روی افراد هنجار MLRنحوه انجام وترسیر آزمون  11

 با کمک مربی بر روی افراد هنجار LLRنحوه انجام وترسیر آزمون  12

 با کمک مربی بر روی افراد هنجار P300نحوه انجام وترسیر آزمون  13

 بی بر روی افراد هنجاربا کمک مر MMNنحوه انجام وترسیر آزمون  14

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 (نمره% 1)در پایان ترم  آزمون عملی -

 (نمره% 1)ارزشیابی توس  استاد کلینیک بر اساس   -

 

 

 

 کار گروه

 الکتروفیزیولوژی

 شنوایی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 واحد کارآموزی توانبخشی شنوایی برای جمعیت های خاص دورهطرح 

                           1: تعداد واحد                                                              کارشناسی ارشد           : مقطع            

 موضوع  جلسه شماره جلسه

 سال با تأکید بر مشاوره ادیولوژیک 3توانبخشی شنوایی برای کودکان ک  شنوای زیر 1

 سال با تأکید بر مشاوره ادیولوژیک 3توانبخشی شنوایی برای کودکان ک  شنوای زیر  2

 CAPDمقدمات توانبخشی شنوایی برای افراد مبتت به  3

 CAPD (TCT- DDT)ارزیابی های ویژه برای افراد مبتت به  4

 CAPD (GIN- PPT- DPT)ارزیابی های ویژه برای افراد مبتت به  

 CAPD (SSW – SIN)ارزیابی های ویژه برای افراد مبتت به  4

 ونتوانبخشی شنوایی پس از کاشت حلز 7

 توانبخشی شنوایی پس از کاشت حلزون 1

 (مشاوره کلی)توانبخشی وزوز  1

 (TRT)توانبخشی وزوز  11

 CAPDتوانبخشی شنوایی برای افراد مبتت به  11

 CAPDتوانبخشی شنوایی برای افراد مبتت به  12

 CAPDتوانبخشی شنوایی برای افراد مبتت به  13

 (بازدید از مرکز و تهیه گزارش)ندمعلولیتی مشاهده توانبخشی کودکان چ 14

  نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 (نمره% 1)آزمون عملی در پایان ترم  -

 (نمره% 1)ارزشیابی توس  اساتید کلینیک بر اساس   -

 
   

 

 

 کار گروه 

 توانبخشی 

 شنوایی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل سوم

طرح درس و چک لیست  

 کارآموزی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 2بالینی بزرگساالن واحدکارآموزی  چک لیست

 "تار، آشنایی با ماسکین ادیومتری صوت خالص و گر"

                            1: تعداد واحد                                        کارشناسی                                                 : مقطع               

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

 

        

 به عهده گرفتن مسئولیت دستگاه ها و وسایل مصرفی 1
 

        

 چک کامل دستگاه ها 2
 

        

 انجام دقیق تاریخچه گیری 3
 

        

  (..گوشی ، اسپکولوم ،کاف و)رعایت اصول بهداشتی در ارتباط با وسایل مورد استراده  4
 

        

 توانایی انجام اتوسکوپی 
 

        

 تشخیص پرده گوش طبیعی از غیرطبیعی 4
 

        

         توانایی آموزش به بیمار در انجام آزمون های دیاپازونی 7

         انجام آزمون های دیاپازونی 1

 ترسیر نتای  آزمون دیاپازونی  1
 

        

         (دسی بل/+  -خطای )ا نجام ادیومتری راه هوایی  11

         (دسی بل/+  -خطای )ادیومتری راه استخوانی  ا نجام 11

         LDLنعیین  12

         (دسی بل/+  -خطای )SATانجام آزمون 13

 (دسی بل/+  -خطای )SRTانجام آزمون  14
 

        

         MCLتعیین  1

         (دسی بل/+  -خطای )WRSانجام آزمون 14

         UCLتعیین  17

 ترسیر نتای  آزمون های پایه صوت خالص از نار میزان، نوع و شکل ک  شنوایی  11
 

        

 ترسیر ادیوگرام بر اساس نتایجادیومتری صوت خالص و آزمون های دیاپازونی 11
 

        

 ( BCو  AC)تشخیص ضرورت نیاز به ماسکین  در ادیومتری صوت خالص  21
 

        

 ( WRSو  SRT)ه ماسکین  در ادیومتری گرتاری تشخیص ضرورت نیاز ب 21
 

        

 آشنایی با روش های هود و گلدشتاین در ماسکین  صوت خالص 22
 

        

 های فرضی caseانجام پوشش بر  23
 

        

         ارائه گزارش تحلیلی در ارتباط با بیماران دیده شده در جلسه قبل 24



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

         تکالیف دانشجویی 2

         حضور بموقع در کلینیک 24

         داشتن پوشش مناسب  27

         استراده از روپوش سرید 21

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 21

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 31

         رعایت اختق با اساتید 31

         رعایت اختق با مراجعین 32

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 33

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 34

         جمع امتیازها         

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز (= % 11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز (= % 41-71توانایی در حد : خو )  نسبی دانشجو بر موضوع اطتع و تسل

 2امتیاز (= % 41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز (= % 21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز (= % 1-11توانایی در حد : یفبسیار ضع)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

               

 

 کار گروه 

 رگساالنبالینی بز

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 3بالینی بزرگساالن واحد کارآموزی چک لیست 

 "ادیومتری صوت خالص و گرتار" 

                            2: تعداد واحد              کارشناسی                                                                          : مقطع               

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

        

 به عهده گرفتن مسئولیت دستگاه ها و وسایل مصرفی 1
 

        

 چک کامل دستگاه ها 2
 

        

 انجام دقیق تاریخچه گیری 3
 

        

 ..گوشی ، اسپکولوم ، کاف و)راده در ارتباط با وسایل مورد است رعایت اصول بهداشتی 4
 

        

 توانایی انجام اتوسکوپی 
 

        

 تشخیص پرده گوش طبیعی از غیرطبیعی 4
 

        

         توانایی آموزش به بیمار در انجام آزمون های دیاپازونی 7

         انجام آزمون های دیاپازونی 1

 نتای  آزمون دیاپازونی    ترسیر 1
 

        

         (دسی بل/+  -خطای )ا نجام ادیومتری راه هوایی  11

         (دسی بل/+  -خطای )ا نجام ادیومتری راه استخوانی  11

         LDLنعیین  12

         (AC)تشخیص ضرورت استراده از ماسکین  در ادیومتری صوت خالص  13

         (BC)رت استراده از ماسکین  در ادیومتری صوت خالص تشخیص ضرو 14

         (AC)انجام ماسکین  در ادیومتری صوت خالص  1

         (BC)انجام ماسکین  در ادیومتری صوت خالص 14

         (دسی بل/+  -خطای )SATانجام آزمون 17

         ( دسی بل/+  -خطای ) SRTانجام آزمون  11

         MCLعیین ت 11

         (دسی بل/+  -خطای )WRSانجام آزمون 21

         UCLتعیین  21

 تشخیص ضرورت استراده از ماسکین  در ادیومتری گرتاری  22

 

        

         ( WRSو  SRT)انجام ماسکین  در ادیومتری گرتاری  23

         TDانجام آزمون تکمیلی  24



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

          ABLBکمیلیانجام آزمون ت 2

  SISIانجام آزمون تکمیلی 24
        

         Masking Dilemmaاجرای روش های مناسب  حل  27

         اجرای روش حداکثر 21

         SLدسی بل  21اجرای روش  21

و  ترسیر وضعیت شنوایی بیمار بر اساس نتای  اتوسکوپی، دیاپازونی، ادیوگرام 31

    ایمیتانس  

        

         تکالیف دانشجویی 31

         حضور بموقع در کلینیک 32

         داشتن پوشش مناسب  33

         استراده از روپوش سرید 34

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 4

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 34

         درعایت اختق با اساتی 37

         رعایت اختق با مراجعین 31

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 31

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 41

         جمع امتیازها         

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز (= % 11-111ر حد توانایی د: عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز (= % 41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز (= % 41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز (= % 21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز (= % 1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 کارگروه 

 بالینی بزرگساالن

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 1بالینی بزرگساالن واحد کارآموزی  چک لیست

 "آشنایی با آزمون های تکمیلی و ک  شنوایی کاذ ، تسل  بر انجام ماسکین  و ادیومتری ایمیتانس"

 (گروه  بالینی بزرگساالن)  

                            2: رشناسی                                                                                       تعداد واحدکا: مقطع               
 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

        

 یل مصرفیبه عهده گرفتن مسئولیت دستگاه ها و وسا 1
 

        

 چک کامل دستگاه ها 2
 

        

 انجام دقیق تاریخچه گیری 3
 

        

گوشی ، اسپکولوم ، )رعایت اصول بهداشتی در ارتباط با وسایل مورد استراده  4

 .. (کاف و
 

        

 توانایی انجام اتوسکوپی 
 

        

 تشخیص پرده گوش طبیعی از غیرطبیعی 4
 

        

         توانایی آموزش به بیمار در انجام آزمون های دیاپازونی 7

         انجام آزمون های دیاپازونی 1

 ترسیر نتای  آزمون دیاپازونی    1
 

        

         (دسی بل/+  -خطای )ا نجام ادیومتری راه هوایی  11

         (دسی بل/+  -خطای )ا نجام ادیومتری راه استخوانی  11

         LDL تعیین 12

         (AC)تشخیص ضرورت استراده از ماسکین  در ادیومتری صوت خالص  13

         (BC)تشخیص ضرورت استراده از ماسکین  در ادیومتری صوت خالص  14

         (AC)انجام ماسکین  در ادیومتری صوت خالص  1

         (BC)انجام ماسکین  در ادیومتری صوت خالص 14

         (دسی بل/+  -خطای )SATانجام آزمون 17

         ( دسی بل/+  -خطای ) SRTانجام آزمون  11

         MCLتعیین  11

         (دسی بل/+  -خطای )WRSانجام آزمون 21

         UCLتعیین  21

         تشخیص ضرورت استراده از ماسکین  در ادیومتری گرتاری  22

         ( WRSو  SRT)انجام ماسکین  در ادیومتری گرتاری  23

         TDانجام آزمون تکمیلی  24



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

          ABLBانجام آزمون تکمیلی 2

  SISIانجام آزمون تکمیلی 24
        

         Masking Dilemmaاجرای روش های مناسب  حل  27

         اجرای روش حداکثر 21

         SLدسی بل  21اجرای روش  21

ترسیر وضعیت شنوایی بیمار بر اساس نتای  اتوسکوپی، دیاپازونی، ادیوگرام  و  31

 ایمیتانس     

        

         توانایی تشخیص ک  شنوایی کاذ   31

         انجام ازمون های ضایعات غیر عضوی مناسب بر مراجعین مربوطه  32

         مناسب بر مراجعین مربوطه  انجام ازمون های تکمیلی 33

         توانایی قرار دادن پرو  در گوش مراجعه کننده به طور مناسب  34

         انجام صحیح تمپانومتری و ثبت نتای  ان  4

         انجام صحیح رفلکسومتری و ثبت نتای  ان  34

         ر استاش آشنایی با نحوه انجام آزمون های ارزیابی عملکرد شیپو 37

         تکالیف دانشجویی 31

         حضور بموقع در کلینیک 31

         داشتن پوشش مناسب  41

         استراده از روپوش سرید 41

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 42

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 43

         اساتید رعایت اختق با 44

         رعایت اختق با مراجعین 4

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 44

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 47

         جمع امتیازها         

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111ایی در حد توان: عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز %(=  41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

    1از امتی%(=  21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز %(=  1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگروه 

 بالینی بزرگساالن

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 5بالینی بزرگساالن  واحدکارآموزی چک لیست

 "انجام آزمون های تکمیلی و ارزیابی ک  شنوایی کاذ   "

                            2: تعداد واحد                                                        کارشناسی                                : مقطع               

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

        

 به عهده گرفتن مسئولیت دستگاه ها و وسایل مصرفی 1
 

        

         Masking  Dilemma اجرای روش های حل 2

         انجام تمپانومتری 3

         انجام رفلکسومتری 4

         ترسیر نتای  تمپانومتری و رفلکسومتری 

         ترسیر  نتای  ادیومتری صوت خالص، گرتاری و ایمیتانس 4

         TDتشخیص لزوم انجام آزمون  7

         TDزمون آموزش به مراجع برای انجام آ 1

         (انتخا  گوش، فرکانس، شدت)  TDتنای  دستگاه برای انجام آزمون  1

         TDترسیر نتیجه آزمون  11

         ABLBتشخیص لزوم انجام آزمون  11

         ABLBآموزش به مراجع برای انجام آزمون  12

         (گوش، فرکانس، شدت انتخا )  ABLBتنای  دستگاه برای انجام آزمون  13

         ABLBترسیر نتیجه آزمون  14

         SISIتشخیص لزوم انجام آزمون  1

         SISIآموزش به مراجع برای انجام آزمون  14

         (انتخا  گوش، فرکانس، شدت)  SISIتنای  دستگاه برای انجام آزمون  17

         SISIترسیر نتیجه آزمون  11

         انجام آزمون های صوت خالص تشخیص ک  شنوایی کاذ  11

         ترسیر نتیجه آزمون های صوت خالص تشخیص ک  شنوایی کاذ  21

         انجام آزمون های گرتاری تشخیص ک  شنوایی کاذ  21

         ترسیر نتیجه آزمون های گرتاری تشخیص ک  شنوایی کاذ  22

         عات و توصیه های الزم به بیمار متناسب با مشکل ویارائه اطت 23

         تکالیف دانشجویی 24

         حضور بموقع در کلینیک 2



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

         داشتن پوشش مناسب  24

         استراده از روپوش سرید 27

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 21

         قررات کلینیکرعایت قوانین و م 21

         رعایت اختق با اساتید 31

         رعایت اختق با مراجعین 31

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 32

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 33

         جمع امتیازها         

 

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111توانایی در حد : عالی)و تسل  کامل دانشجو بر موضوع   اطتع

  3امتیاز %(=  41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز %(=  21 -31توانایی در حد : ضعیف)ضوع اطتع بسیار ک  دانشجو از مو

 1امتیاز %(=  1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 کار گروه 

 بالینی بزرگساالن

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 6بالینی بزرگساالن واحدکارآموزی  چک لیست

 "گزارش نویسی و تس  بر ارزیابی و ارجاع مناسب بیمار "

                            1: تعداد واحد                                                                               کارشناسی         : مقطع               

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

        

 به عهده گرفتن مسئولیت دستگاه ها و وسایل مصرفی 1
 

        

         انجام ادیومتری صوت خالص 2

         انجام ادیومتری گرتاری 3

         انجام ادیومتری ایمیتانس 4

         ترسیر  نتای  تاریخچه گیری، ادیومتری صوت خالص، گرتاری و ایمیتانس 

         انجام آزمون تشخیص ک  شنوایی کاذ  4

         انجام آزمون های تکمیلی 7

         ارائه اطتعات و توصیه های الزم به بیمار متناسب با مشکل وی 1

         ارجاع مناسب مراجع در صورت نیاز به اقدامات بیشتر درون رشته و فرارشته ای 1

         انجام اصول نگارش گزارش بالینی 11

         تکالیف دانشجویی 11

         حضور بموقع در کلینیک 12

         داشتن پوشش مناسب  13

         استراده از روپوش سرید 14

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 1

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 14

         رعایت اختق با اساتید 17

         رعایت اختق با مراجعین 11

         ینیکرعایت اختق با پرسنل کل 11

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 21

         جمع امتیازها         

 

 

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

  4امتیاز (= % 11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز (= % 41-71ایی در حد توان: خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز (= % 41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز (= % 21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1 امتیاز(= % 1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار گروه 

 بالینی بزرگساالن

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ENTدرمانگاه واحد کارآموزی درچک لیست   

                            1: کارشناسی                                                                                                تعداد واحد: مقطع     
 شجویاناسامی دان                             ردیف 

 محتوای مورد سنجش

        

         آشنایی با اهداف معاینه گوش و حلق وبینی وسروگردن 1

         آشنایی با ابزارهای معاینه گوش و حلق وبینی وکاربرد آنها 2

         آشنایی با نحوه گزارش نویسی 3

         شناخت نشانه های بیماریهای شایع گوش و شکایات بیماران 4

         شناخت اجزاء گوش در سی تی اسکن 

         تشخیص توموراکوستیک در رادیوگرافی 4

         شناخت رادیوگرافی سینوس ها 7

آشنایی با سؤال های مخصوص تاریخچه گیری بیماری های گوش وحلق وبینی  1

 وسروگردن

        

         آشنایی با شرای  اتاق عمل گوش و حلق و بینی  1

         آشنایی با چگونگی مانیتورین  عمل های گوش و حلق وبینی 11

         تکالیف دانشجویی 11

         حضور بموقع در کلینیک 12

         داشتن پوشش مناسب  13

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 14

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 1

         رعایت اختق با اساتید 14

         رعایت اختق با مراجعین 17

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 11

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 11

         جمع امتیازها         

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111توانایی در حد : عالی)موضوع  اطتع و تسل  کامل دانشجو بر 

  3امتیاز %(=  41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز %(=  21 -31د توانایی در ح: ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز %(=  1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

                                       
 کارگروه 

 بالینی بزرگساالن

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ENGو  ERAواحدکارآموزی چک لیست 

 "ERAبخش  "

 (الکتروفیزیولوژی شنوایی بخش) 

                            1: /تعداد واحد                                                                 کارشناسی                    : مقطع               

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

 

        

         نصب الکترودها  1

         تنای  دستگاه 2

         ثبت پاسخ 3

         ترسیر پاسخ 4

         تکالیف دانشجویی 

         حضور بموقع در کلینیک 4

         داشتن پوشش مناسب  7

         استراده از روپوش سرید 1

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 1

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 11

         با اساتید رعایت اختق 11

         رعایت اختق با مراجعین 12

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 13

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 14

         جمع امتیازها         

 

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111توانایی در حد  :عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز %(=  41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز  %(= 21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز %(=  1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار گروه 

 الکتروفیزیولوژی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ENGو  ERAواحدکارآموزی  چک لیست  

 " ENGبخش  "   

 (ارزیابی و توانبخشی سیست  دهلیزی بخش)

                            4/1: تعداد واحد                                         کارشناسی                                            : مقطع               

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

 

        

         و تعادل VNGآشنایی با محی  کلنیک ارزیابی  1

         ری تعادلآشنایی با فرم های مختلف تاریخچه گی 2

         رمبرگ office مشاهده ارزیابیهای داخل  3

          fukuda stepping test مانندoffice مشاهده ارزیابیهای داخل  4

         VOR  بررسی office مشاهده ارزیابیهای داخل  

         snellenحدت بینایی با فرم   بررسی office  داخلمشاهده ارزیابیهای  4

          VNGآشنایی با نحوه آماده سازی بیمار جهت انجام آزمون  7

         OMMماجول  VNGآشنایی با قسمت های مختلف دستگاههای  1

اندازه گیری  Goggleعینک  VNGآشنایی با قسمت های مختلف دستگاههای  1

VNG 

        

         ر چهار بخشیمانیتو VNGآشنایی با قسمت های مختلف دستگاههای  11

         VNGآشنایی با محی  نرم افزارارزیابی  11

         آشنایی با نحوه ساخت فایل برای بیمار 12

         VNGیک آزمون  runآشنایی با چگونگی  13

          saccadeمشاهده آزمون  14

         Gazeمشاهده آزمون  1

         trackingمشاهده آزمون  14

         OKNمشاهده آزمون  17

          positionalمشاهده آزمونهای  11

           positioningمشاهده آزمونهای  11



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

         هوا irrigatorآشنایی با  21

         آ   irrigatorآشنایی با  21

         آشنایی با طرز قرار گیری بیمار جهت انجام آزمون کالریک 22

         شاهده آزمون کالریکم 23

         تکالیف دانشجویی 24

         حضور بموقع در کلینیک 2

         داشتن پوشش مناسب  24

         استراده از روپوش سرید 27

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 21

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 21

         اختق با اساتید رعایت 31

         رعایت اختق با مراجعین 31

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 32

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 33

         جمع امتیاز  

 

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز (= % 11-111انایی در حد تو: عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز (= % 41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز (= % 41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1یاز امت(= % 21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز (= % 1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 کارگروه 

الکتروفیزیولوژی 

ی ارزیابی و توانبخش

 تعادل

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 غربالگری شنوایی نوزادان و کودکانواحدکارآموزی چک لیست 

 (OAE/بخش نوزادان) 

 واحد                           4/1: تعداد واحد        کارشناسی                                                                      : مقطع               

 اسامی دانشجویان                                    ردیف

 محتوای مورد سنجش

        

         حضور بموقع در بیمارستان 1

         توانایی در تقسی  کار 2

         میزان مشارکت در کار گروهی 3

         (تا پایان کار)تای  در فرم های مربوطه و نگهداری نتای  ثبت شده دقت در ثبت ن 4

         چک روزانه دستگاه ها  

         توجه به اتوسکوپی قبل از انجام آزمون 4

         قرار دادن نوزاد در وضعیت مناسب  7

         توجه به شکل موج 1

         تنای  نویز بار با توجه به نویز محی  1

         ( … &  stability , reproductability , SNR )توجه به مولره های آزمون  11

         احساس مسئولیت در حمل و نگهداری تجهیزات 11

         استراده از روپوش مناسب 12

         کارکنان بیمارستان رعایت موازین اختقی با 13

         ساتیدرعایت موازین اختقی با ا 14

         رعایت موازین اختقی با دانشجویان دیگر 1

         جمع امتیازها         

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز %(=  41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز %(=  21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز %(=  1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 
 کارگروه 

 بالینی کودکان

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 غربالگری شنوایی نوزادان و کودکانواحدکارآموزی چک لیست 

 (مدارس/بخش کودکان) 

  1/ 4:کارشناسی                                                                                   تعداد واحد: مقطع               

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

        

         حضور بموقع در مدرسه 1

         توانایی در تقسی  کار 2

         میزان مشارکت در کار گروهی 3

         (تا پایان کار)دقت در ثبت نتای  در فرم های مربوطه و نگهداری نتای  ثبت شده  4

         (قبل از شروع معاینات دانش آموزان)دستگاه ها چک روزانه  

         انجام صحیح اتوسکوپی در دانش آموزان و رعایت نکات مربوط به آن 4

         دقت در قرار دادن هدفون روی گوش دانش آموزان  7

         ...(نویزهای مقطعی و )میزان توجه به عوامل مداخله گر در انجام آزمون  1

         توانایی شناسایی پاسخ های کاذ  1

         پرهیز از شوخی با دانش آموزان 11

         احساس مسئولیت در حمل و نگهداری تجهیزات 11

         داشتن پوشش مناسب  12

         احترام به مسئولین مدرسه 13

         رعایت موازین اختقی با اساتید 14

         اختقی با دانشجویان دیگر رعایت موازین 1

         جمع امتیازها         

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3یاز امت%(=  41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز %(=  21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 کارگروه  1امتیاز %(=  1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 بالینی کودکان

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 1ارزیابی شنوایی کودکان  یچک لیست واحدکارآموز

                       1: تعداد واحد                                          کارشناسی                                              : مقطع               

 اسامی دانشجویان                                    ردیف

 محتوای مورد سنجش

        

         برقراری ارتباط مناسب با والدین کودك و شرح حال گیری 1

         انجام اتوسکوپی در کودکان و رعایت نکات مربوط به آن 2

         انجام آزمون ایمیتانس در کودکان و رعایت نکات مربوط به آن 3

         انجام آزمون های رفتاری در کودکان سنین مختلف 4

         اده صحیح از صداسازهااستر 

         OAEانجام دقیق و انتخا  درست پارامترها در آزمون  7

         OAEترسیر درست نتای   1

         انجام آزمون های گرتاری در کودکان 1

         ترسیر مجموعه آزمون ها در کودکان 11

         تکالیف دانشجویی 11

         گیزه کافیداشتن عتقه و ان 12

         حضور بموقع در کلینیک 13

         پوشش مناسب داشتن  14

         استراده از روپوش سرید 1

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 14

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 17

         رعایت اختق با اساتید 11

         تق با مراجعینرعایت اخ 11

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 21

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 21

         جمع امتیازها         

 دانشجویان تا جلسه هرت  مشاهده می کنند و از جلسه هشت  انتاار می رود که با کمک مربی مهارت های فوق را بدست : 1توضیح

 .آورند

  محاسبه  شده و توس  مربی یا مربیان کلینیک داده می شود 21نمره نهایی چک لیست از : 2توضیح. 

 

 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس چک لیست فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز %(=  41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز %(=  21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز (= % 1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگروه 

 بالینی کودکان



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 2ارزیابی شنوایی کودکان  واحد کارآموزیچک لیست 

                            1: کارشناسی                                                                                      تعداد واحد: مقطع               

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

        

         انجام صحیح اتوسکوپی در کودکان و نوزادان و رعایت نکات مربوط به آن 1

         انجام صحیح آزمون ایمیتانس در کودکان و نوزادان و رعایت نکات مربوط به آن 2

         مختلفانجام صحیح آزمون های رفتاری در کودکان سنین  3

         انجام ماسکین  در کودکان 4

         انجام آزمون های گرتاری در کودکان 

         استراده صحیح از صداسازها 4

         ترسیر مجموعه آزمون ها در کودکان 7

         تکالیف دانشجویی 1

         حضور بموقع در کلینیک 1

         داشتن پوشش مناسب  11

         استراده از روپوش سرید 11

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 12

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 13

         رعایت اختق با اساتید 14

         رعایت اختق با مراجعین 1

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 14

         ق با دانشجویان دیگررعایت اخت 17

         جمع امتیازها         

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز %(=  41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز %(=  21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز %(=  1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 
 کارگروه

 بالینی کودکان



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 3یابی شنوایی کودکانارز چک لیست واحد کارآموزی

 (کلینیک بالینی کودکان) 

                       1: کارشناسی                                                                                      تعداد واحد: مقطع               

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 ای مورد سنجشمحتو

        

انجام صحیح شرح حال گیری، و اتوسکوپی در کودکان و نوزادان و  1

 رعایت نکات مربوط به آن

        

انتخا  آزمون مناسب، سطح شدت و فرکانس مناسب در آزمون  2

 های رفتاری

        

توانایی شرطی سازی مناسب در آزمون های رفتاری مختلف و در  3

 سنین مختلف

        

انجام صحیح آزمون های رفتاری در کودکان و نوزادان سنین  4

 مختلف

        

         استراده صحیح از صداسازها 

انجام ماسکین  در کودکان در مواقع مورد نیاز و شناخت  4

 پارامترهای آن

        

انجام صحیح آزمون ایمیتانس در کودکان و نوزادان و رعایت نکات  7

 به آن مربوط

        

         OAEانجام دقیق و ترسیر درست  آزمون  1

توانایی انجام کلیه آزمون های رفتاری و فیزیولوژیک برای کودکان  1

 ناشنوا/ک  شنوا

        

         شناخت کودکان سخت آزمون 11

توانایی انجام کلیه آزمون های رفتاری و فیزیولوژیک برای کودکان  11

 نسخت آزمو

        

         ترسیر مجموعه آزمون ها در کودکان با مشکتت مختلف 12

         توانایی مشاوره تشخیصی ادیولوژیک با والدین 13

         ارجاع درست 14

         تکالیف دانشجویی 1

         داشتن عتقه و انگیزه کافی 14

         حضور بموقع در کلینیک 17



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

         وشش مناسب داشتن پ 11

         استراده از روپوش سرید 11

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 21

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 21

         رعایت اختق با اساتید 22

         رعایت اختق با مراجعین 23

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 24

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 2

         جمع امتیازها         
 

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس چک لیست فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز %(=  41-71حد  توانایی در: خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز %(=  21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز %(=  1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگروه 

 بالینی کودکان

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 قالب گیری از گوش واحد عملیچک لیست 

 (آزمایشگاه قالب گیری)

 (                           عملی) 1: تعداد واحد                                                      کارشناسی                        : مقطع               
 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

        

         تشریح آناتومی گوش خارجی از منار قالبگیری 1

         نام گذاری بخش های مختلف قابل اولیه 2

         Cerumen Managementتسل  بر انجام دقیق اتوسکوپی و ذکر اهمیت  3

         آشنایی با سرن  قالبگیری و بخش های مختلف آن 4

         آشنایی با ترن  قالبگیری و بخش های مختلف آن 

         ذکر مواد و تشخیص وسایل مورد نیاز در تهیه قالب اولیه 4

         نام بردن تعدادی از خمیرهای موجود شرکت ها 7

         Canal Stopتوانایی تهیه  1

         Canal Stopتراده از توانایی مسدود کردن مجرای گوش با استراده اس 1

         (فک باز و بسته ) تشریح روش های مختلف تهیه قالب اولیه  11

         ذکر انواع قالب ثانویه و سمعک داخل گوشی 11

         در قالب ثانویه Soundboreو  Tubingذکر اهمیت  12

         توانایی معرفی انواع تعدیتت اکوستیکی در قالب 13

         انجام قالب گیری بر روی گوش دانشجویان دیگر 14

         توانایی خارج نمودن قالب اولیه از روی گوش  1

         بازشناسی قالب گوش راست از گوش چپ  14

         توانایی برش قالب اولیه برای ساخت قالب های مختلف 17

         ز موم ترمی توانایی ترمی  قالب اولیه با استراده ا 11

         توانایی موم گیری از روی قالب اولیه 11

         نحوه آماده سازی مرل جهت قرار دادن قالب اولیه 21

         نحوه آماده سازی گچ و قراردادن قالب اولیه 21

         توانایی خارج نمودن قالب اولیه از داخل گچ 22

         ه موم از حررات قالب اولیه در گچآشنایی با روش های تخلی 23

         نحوه استراده از بیوفیل  24

         آشنایی با پودر و مایع آکریل پختنی 2

         توانایی آماده سازی لوازم و مواد جهت ترکیب مواد 24

         نحوه ترکیب پودر و مایع و چگونگی پر کردن حرره قالب اولیه در گچ 27

         نحوه بستن مرل و قراردادن آن در رکا  جهت اعمال فشار مناسب 21

         آشنایی با نحوه پخت قالب 21

         توانایی خارج نمودن قالب های پخته شده از داخل گچ 31

         شناسایی بخش های مختلف موتور پرداخت و موتور آویز 31



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

         نحوه تعویض سر مته و سن  از سه ناامتوانایی روشن کردن موتور ها و  32

         نحوه تراش و پرداخت قالب سخت 33

         و ونت بر روی قالب Sound boreتوانایی تعبیه  34

         نحوه خ  کردن تیو  و استقرار آن در قالب در جهت درست 3

          UVشناسایی مواد و تجهیزات مورد نیاز ساخت قالب های  34

         نحوه استراده از ژل و مذا  کردن آن 37

         نحوه استقرار قالب اولیه در فنجانک و ریختن ژل داخل آن 31

         نحوه خارج نمودن قالب اولیه از ژل 31

         و آشنایی با نحوه کار با آن UVتوانایی روشن نمودن دستگاه  41

در حرره ژل و قرار دادن ان در دستگاه  UVا نرم نحوه ریختن مواد سخت ی 41
UV 

        

نحوه خارج نمودن قالب ثانویه آماده شده از ژل و قرار دادن آن در گلیکول و  42

  UVسپس در معرض اشعه 

        

         توانایی تراش و پرداخت قال 43

         نحوه استراده از الکر در پایان کار   44

         دانشجوییتکالیف  4

         حضور بموقع در کلینیک 44

         داشتن پوشش مناسب  47

         استراده از روپوش سرید 41

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 41

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 1

         رعایت اختق با اساتید 1

         با مراجعین رعایت اختق 2

         جمع امتیاز ها         

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز (= % 11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز (= % 41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز (= % 41-1توانایی در حد : متوس )و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع اطتع 

    1امتیاز (= % 21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز (= % 1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

       

 کار گروه 

 سمعک

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 9یابی ، تجویز و تنظیم کمک افزارهای شنوایی و ارتباطی ارز واحد کارآموزیچک لیست 

 1:تعداد واحد                                                              کارشناسی                              : مقطع 

 اسامی دانشجویان ردیف

 محتوای مورد سنجش

       

 .بشناسد دانشجو باید انواع مختلف سمعک ها را 1

 ها سمعک متراوت انواع شناسایی 

 های سایز و ها مدل در ها سمعک مختلف اجزای شناسایی 

 متراوت

 انواع  کردن روشن و خاموش متراوت های روش با اشنایی 

 ها سمعک

 شناسایی و گوش روی ها سمعک انواع گذاشتن نحوه با اشنایی 

 (ها گوشی داخل)چپ از راست گوش های سمعک

       

2 

 

 

همچنین . دانشجو باید سایزهای مختلف باتری و رمز رنگی آنها را بداند

 .را بداند Battery Testerنحوه تست باتری با 

 ها باطری مختلف انواع با اشنایی 

 ها باطری تست نحوه 

 ها سمعک انواع در ها باطری تعویض نحوه 

 باطری با ارتباط در بیمار به ذکر قابل موارد 

 ها سمعک انواع باطری نوع با اشنایی 

        

 .دانشجو باید با نحوه تعیین مشخصات سمعک از روی کاتالوگ آشنا باشد 3

 بهره از اع  سمعک الکترواکوستیکی ویژگیهای انواع با اشنایی ، 

 ان گیری اندازه نحوه و غیره و داخلی نویز خروجی، حداکثر

       

وپ یا با کاف و تیو  آشنا دانشجو باید با نحوه ارزیابی سمعک با استتوسک 4

 .باشد

 داخل و خارجی فیدبک بررسی 

 داخلی نویز بررسی 

 کنترل ولوم بررسی 

 سمعک ظاهری های بررسی 

 اعوجاج بررسی 

 تراکمی مدارات عملکرد بررسی 

 متراوت تریمرهای عملکرد بررسی 

       

 .را انجام دهد Lingصدای  4دانشجو باید بتواند آزمون  

 ازمون انجام 

 ان اهمیت و حروف از یک هر فرکانسی محدوده از یاگاه 

       

دانشجو باید با انواع قالبها بر اساس شکل ، اجزا و سختی و نرمی آنها آشنا  4

 .باشد

 سخت های قالب انواع با اشنایی 

 نرم های قالب انواع با اشنایی 

 باز های قالب انواع با اشنایی 

       



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 انالک داخل رسیور های قالب انواع با اشنایی 

 .دانشجو باید بتواند قالب متناسب با میزان کاهش شنوایی را انتخا  کند 7

 تا متی  شنوایی ک  از ها شنوایی کاهش انواع با مناسب قالب 

 شنوایی ک  متراوت های شکل و عمیق

 چپ از راست گوش قالب شناسایی 

 سمعک با ها قالب انواع اتصال نحوه از اگاهی 

       

 .و باید با ارزیابی سمعک در میدان صوتی آشنا شوددانشج 1

 باسمعک های استانه انجام دالیل از اگاهی 

 گیری اندازه شرای  از اگاهی 

 و شنوایی کاهش با متناسب سمعک با های استانه با اشنایی 

 سن

 عملکردی بهره مرهوم با اشنایی 

       

زم برای اتصال و سخت افزار های ال NOAHدانشجو باید با نرم افزار  1

 ..(و  HiPro  ،NOAH Link) سمعک به رایانه آشنا شود 

 مزایای و معایب با اشنایی Hipro 

 مزایای و معایب با اشنایی NOAH Link 

 افزار نرم با کامل اشنایی NOAH 

 افزار نرم به اطتعات کردن وارد نحوه noah 

       

برگه ادیوگرام آشنا  دانشجو باید با مشخصات مورد نیاز سمعک بر اساس 11

 .باشد

 اهمیت و سمعک تجویز برای الزم های ازمون انواع با اشنایی 

 PTA, SRT, SDS,SPEECH IN مانند یک هر

NOISE, IMMITANCE, LDL, 
MCL,OTOSCOPY,HISTORY 

       

آناالیزر  Test Boxدانشجو باید با نحوه تعیین مشخصات سمعک در  11

 .سمعک آشنا گردد

 ضرورت و سمعک الکترواکوستیکی ویژگیهای مامیازت اگاهی 

 انها شناخت

 در ارزیابی نحوه Test Box 

       

 .دانشجو باید با انواع کوپلر و نحوه اتصال سمعک به کوپلر آشنا باشد 12

 صحیح اتصال نحوه و سمعک نوع اساس بر کوپلر انواع شناخت 

 ها ان به سمعک

 

       

13  دیداتوری سمعک برای فرد ک  شنوا دانشجو باید با روند کان

 ( .ان اصول اساس بر کاندیداتوری روند از اگاهی)آشنا باشد

       

 .دانشجو باید با انواع مشکتت سمعک و نحوه رفع عیب آشنا باشد 14

 خارجی و داخلی فیبدبک 

 نویزداخلی 

 ،و سمعک کردن خش صدا،خش پیچش اعوجاج........ 

 

       

        .نحوه سرارش سمعک به شرکت های مربوطه آشنا باشددانشجو باید با  1



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

بیمار را در 7هر دانشجو باید حداقل گزارش مربوط به مشاهده   14

 .پایان ترم تحویل دهد

       

        جمع امتیاز 

 

 :معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد 

 4امتیاز ( = درصد  111تا  11توانایی در حد :  عالی) اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع      

 3امتیاز ( = درصد  71تا  41توانایی در حد : خو  ) اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع      

 2امتیاز ( = درصد  1تا  41توانایی در حد : متوس  ) اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع      

 1امتیاز ( = درصد  31تا  21توانایی در حد : ضعیف ) و از موضوع اطتع بسیار ک  دانشج     

  1امتیاز ( = درصد  11تا  1توانایی در حد : بسیار ضعیف ) بی اطتعی دانشجو از موضوع      

 بیمار توس  هر دانشجو 7دریافت گزارش مشاهده     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار گروه 

 سمعک

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 2ارهای شنوایی و ارتباطی ارزیابی ، تجویز و تنظیم کمک افزواحد کارآموزی چک لیست 

 (کلینیک ارزیابی و فیتین  کمک افزار های شنوایی )    

 1:تعداد واحد                                               کارشناسی                                           : مقطع 

 اسامی دانشجویان ردیف

 محتوای مورد سنجش

      

 .بشناسد را ها سمعک مختلف نواعا باید دانشجو 1

 ها سمعک متراوت انواع شناسایی 

 های سایز و ها مدل در ها سمعک مختلف اجزای شناسایی 

 متراوت

 انواع  کردن روشن و خاموش متراوت های روش با اشنایی 

 ها سمعک

 و گوش روی ها سمعک انواع گذاشتن نحوه با اشنایی 

 (ها گوشی داخل)چپ از راست گوش های سمعک شناسایی

      

همچنین . دانشجو باید سایزهای مختلف باتری و رمز رنگی آنها را بداند 2

 .را بداند Battery Testerنحوه تست باتری با 

 ها باطری مختلف انواع با اشنایی 

 ها باطری تست نحوه 

 ها سمعک انواع در ها باطری تعویض نحوه 

 باطری با ارتباط در بیمار به ذکر قابل موارد 

 ها سمعک انواع باطری نوع با شناییا 

      

 .را انجام دهد Lingصدای  4دانشجو باید بتواند آزمون  3

 ازمون انجام 

 ان اهمیت و حروف از یک هر فرکانسی محدوده از اگاهی 

      

دانشجو باید بتواند قالبگیری از گوش دانشجویان دیگر را بدقت انجام  4

 .دهد 

 وادم مناسب اندازه از اگاهی 

 مواد کردن مخلوط نحوه 

  گیری قالب سرعت تنای 

 شکل قالب، نوع به توجه با استاپ کانال صحیح جایگاه 

 ......و گوش در جراحی گوش،سابق

 گیری قالب صحیح نحوه 

      

 به افزار نرم با کار نحوه دانشجو باید نحوه نصب نرم افزار های مختلف و 

 کمپانی  حداقل)ند بدا را NOAH تحت یا Stand alone صورت

 .  (معروف

 

 

 

      



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

دانشجو باید نرم افزار های مختلف و کانکتورها و کرشک های هر  4

 .کمپانی را بشناسد

      

  فوناك ، زیمنس ، ویدکس:  مانند معروف کمپانی   حداقل ، 

 یونیترون و اتیکن

   

به نرم افزار  دانشجو باید نحوه وارد نمودن اطتعات فردی و ادیوگرام را 7

 .سمعک بداند یا اطتعات قبلی را جستجو نماید

      

 Detectدانشجو باید نحوه اتصال سمعک به رایانه را بداند و آن را  1

 .نماید

      

دانشجو باید فرمول های مختلف تجویزی را بشناسد و ویژگی هر یک  1

 .را بداند 

 NAL-NL1  وNAL-NL2 

 DSL 

 POGP وberger 
 ای تجویزی مخصوص هر شرکتفرمول ه 

      

دانشجو باید بر اساس یک فرمول تجویزی ، سمعک را برای یک  11

 .ادیوگرام فرضی تنای  نماید 

      

دانشجو باید بتواند با آناالیزر سمعک ، مشخصات الکترواکوستیک  11

 .سمعک را تعیین نموده و یا با تنای  معینی آنالیز نماید 

      

بدست  Free Fieldباید بتواند آستانه های با سمعک را در  دانشجو 12

 .آورده و ترسیر نماید

      

 .دانشجو باید فیدبک سمعک را بررسی و کنترل نماید 13

 بررسی از طریق استتوسکوپ 

 بررسی از طریق نرم افزار 

  بررسی از طریقTest Box 

  یررسی از طریقREM 

      

مختلف سمعک و علت استراده از هر یک دانشجو باید پرسشنامه های  14

 (برای هر کدام یک نمونه را بشناسد.) را بداند 

 پرسشنامه های سودمندی 

 پرسشنامه های رضایت 

 پرسشنامه های معلولیت 

      

دانشجو باید با تنای  پاسخ فرکانسی سمعک به صورت دستی و  1

 .اتوماتیک آشنا گردد

      

 .رد ک  شنوا مشاوره دهددانشجو باید بتواند به ف 14

 مشاوره در مورد ک  شنوایی و پیامدهای ان 

 مشاوره در مورد نوع سمعک مناسب 

 مشاوره پس از دریافت سمعک 

 مشاوره مخصوص کودکان ک  شنوا 

      

 .دانشجو باید روند تجویز سمعک در ک  شنوایی های مختلف را بداند 17

  کاهش شنوایی انتقالی باTM پرفوره 

 وایی غیر قرینهکاهش شن 

 اشکال مختلف کاهش شنوایی و نیاز های هریک 

 کاهش شنوایی همراه با وزوز 

      



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 نوروپاتی شنوایی 

 کاهش شنوایی  همراه با هایپر اکوزی 

 کاهش شنوایی در کودکان 

دانشجو باید بتواند اشکاالت سمعک همچون وجود نویز داخلی و غیره  11

 .را با استتوسکوپ تشخیص دهد

      

 .دانشجو باید با روش های انتخا  کمک افزارهای ارتباطی آشنا باشد 11

 FM 

 سیست  های ارتباطی از طریق بلوتوث 

      

       .دانشجو باید بتواند سمعک مناسب را به شرکت  مربوطه سرارش دهد 21

هر دانشجو باید گزارش پیگیری و کار انجام شده روی ده بیمار توس   21

 .پایان ترم ارایه دهدخودش را در 

      

 

 

 
 جمع امتیاز

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 :معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد 

 4امتیاز ( = درصد  111تا  11توانایی در حد : عالی ) اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع      

 3امتیاز ( = درصد  71تا  41توانایی در حد : خو  ) اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع      

 2امتیاز ( = درصد  1تا  41توانایی در حد : متوس  ) اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع      

 1امتیاز ( = درصد  31تا  21توانایی در حد : ضعیف ) اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع      

 1امتیاز ( = درصد  11تا  1توانایی در حد  :بسیار ضعیف ) بی اطتعی دانشجو از موضوع      

 گزارش ده بیمار دیده شده توس  هر دانشجو     

 

 

 

 

  

 کار گروه 

 توانبخشی شنوایی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 3ارزیابی ، تجویز و تنظیم کمک افزارهای شنوایی و ارتباطی  واحد کارآموزیچک لیست  

 1:تعداد واحد                                                          کارشناسی                         : مقطع 

 اسامی دانشجویان ردیف

 محتوای مورد سنجش

         

دانشجو باید در انتخا  سمعک برای انواع ک  شنوایی مهارت داشته  1

 .باشد

         

کودك ، ) دانشجو باید در انتخا  سمعک برای جمعیت های خاص  2

 .ماهر باشد... ( سالمند ، نوروپاتی و 

         

ارزیابی (  F.F )دانشجو باید  سمعک را با استتوسکوپ و میدان صوتی  3

 .نماید 

         

          نماید  Verifyدانشجو باید بتواند سمعک را با ارزیابی های گوش واقعی  4

و نرم افزار های  NOAHدانشجو باید مهارت الزم در کار با نرم افزار  

 .خاص هر سمعک را داشته باشد

         

دانشجو باید با کاربرد پرسشنامه های مختلف سمعک مهارت داشته  4

 .باشد

         

دانشجو باید در تهیه قالب از گوش و تمایز چپ و راست آن مهارت  7

 .داشته باشد

         

          .دانشجو باید در تعیین انواع قالب و تنای  تیو  آن مهارت داشته باشد 1

          .آنالیز نماید Test Boxبتواند با مهارت سمعک را در دانشجو باید  1

          .دانشجو باید پروتکل فیتین  سمعک را برای افراد ک  شنوا انجام دهد 11

          .دانشجو باید با مهارت کافی سمعک مورد نار را تنای  نماید 11

وش کاربر دانشجو باید مهارت کافی در رفع مشکتت سمعک روی گ 12

 .را داشته باشد... همچون فیدبک ، پیچش صدا و 

         

دانشجو باید بتواند درصورت نیاز برنامه های مختلف سمعک را فعال  13

 .نماید

         

و متعلقات آنها را  Wirelessدانشجو باید نحوه عملکرد سمعک های  14

 .بداند

         

رتباطی مناسب را تجویز و تنای  دانشجو باید بتواند وسایل کمک ا 1

 .نماید

         

ادیوگرام ارایه شده را  21هر دانشجو باید بتواند سمعک مناسب برای  14

 .تجویز نماید

         

هر دانشجو باید گزارشی از ده بیمار دیده شده توس  خودش را ارایه  17

 .دهد

         

اوره مناسبی برای بیماران دانشجو باید بتواند در حضور استاد ، مش 11

 .مختلف ارایه دهد

         

دانشجو باید با مشخصات چند سمعک به طور نمونه آشنا بوده و برحسب  11

 .لزوم تجویز نماید

         



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

دانشجو باید بتواند توضیحات الزم در مورد استراده از سمعک را به کاربر  21

 (جلسه توجیهی کاربر سمعک ) بدهد 

         

          .دانشجو باید در سرارش سمعک و کمک افزار های ارتباطی ماهر باشد 21

دانشجو باید بتواند فرق سمعک های مختلری چون دیجیتال ، هوشمند  22

 .را برای فرد ک  شنوا  یا والدین کودك ک  شنوا توضیح دهد.. و 

         

          جمع امتیاز

 

 :ساس  فوق توس  استاد معیار ارزشیابی دانشجو برا

 4امتیاز ( = درصد  111تا  11توانایی در حد : عالی ) اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع      

 3امتیاز ( = درصد  71تا  41توانایی در حد : خو  ) اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع      

 2امتیاز ( = درصد  1تا  41توانایی در حد : متوس  ) اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع      

 1امتیاز ( = درصد  31تا  21توانایی در حد : ضعیف ) اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع      

 امتیاز1( = درصد  11تا  1توانایی در حد : بسیار ضعیف ) بی اطتعی دانشجو از موضوع      

 هر دانشجو توس  شده دیده بیمار ده ارایه گزارش از     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار گروه 

 توانبخشی شنوایی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 9تربیت شنوایی  واحدکارآموزیچک لیست 

                            1: کارشناسی                                                                                                  تعداد واحد: مقطع     

                                     ردیف 

 اسامی دانشجویان                                            

 محتوای مورد سنجش

        

         تاریخچه گیری و ارتباط با والدین در جلسه اول 1

         طریقه پاسخ دهی به سواالت والدین 2

         بیان مجموعه عوامل مؤثر بر روند توانبخشی شنوایی بویژه تربیت شنوایی 3

آشنایی با جنبه های مثبت و منری عوامل تؤثیرگذار بر روند توانبخشی  4

 شنوایی

        

         آشنایی با نکات خاص درباره نحوه برقراری ارتباط با کودك ک  شنوا 

         توانایی برقراری ارتباط صحیح با کودك ک  شنوا 4

         (1)توانایی انجام آزمون تربیت شنوایی  7

         (2)توانایی انجام آزمون تربیت شنوایی  1

         (1)شناخت صحیح نوع تمرین اجرا شده توس  مربی  1

         (2)شناخت صحیح نوع تمرین اجرا شده توس  مربی  11

         (1)توانایی انجام تمرین درخواست شده  11

         (2)توانایی انجام تمرین درخواست شده  12

توصیف صحیح توانایی های شنیداری کودکان ک  شنوای ِ مشاهده شده و  13

 ترسیر آنها

        

توصیف صحیح توانایی های ارتباطی و زبانی کودکان ک  شنوای ِ مشاهده  14

 شده و ترسیر آنها

        

         توانایی اداره کودك در محی  کلینیک 1

         شیوه گزارش نویسی 14

         تکالیف دانشجویی 17

         حضور بموقع در کلینیک 11

         داشتن پوشش مناسب  11

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 21

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 21

         رعایت اختق با اساتید 22

         رعایت اختق با مراجعین 23

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 24



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 2

         جمع امتیازها         

 

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز %(=  41-71توانایی در حد : خو )انشجو بر موضوع اطتع و تسل  نسبی د

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز %(=  21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز %(=  1-11ایی در حد توان: بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگروه 

 توانبخشی شنوایی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 2تربیت شنوایی  واحد کارآموزی 

 (کلینیک توانبخشی آسیب های شنوایی محیطی و مرکزی)            

                            1: حدتعداد وا                                                       کارشناسی                                            : مقطع     

                                     ردیف 

 اسامی دانشجویان                                            

 محتوای مورد سنجش

        

         کسب مهارت در انجام تاریخچه گیری  1

         کسب مهارت در برقراری ارتباط با والدین 2

         توانایی پاسخ دهی به سواالت والدین 3

         کسب مهارت الزم در برقراری ارتباط صحیح با کودك ک  شنوا 4

         رعایت اصول برقراری ارتباط شراهی با کودك ک  شنوا 

         ( آگاهی از اصوات)کسب مهارت الزم در انجام آزمون تربیت شنوایی  4

         (تمایزگذاری اصوات)در انجام آزمون تربیت شنوایی کسب مهارت الزم  7

         (شنایایی اصوات)کسب مهارت الزم در انجام آزمون تربیت شنوایی  1

         (درك شنوایی گرتار)کسب مهارت الزم در انجام آزمون تربیت شنوایی  1

         شناخت کافی از مجموعه تمرینات کشف صداها  11

         اخت کافی درباره نحوه انجام تمرینات کشف اصواتشن 11

         شناخت کافی از مجموعه تمرینات تمایزگذاری صداها 12

         شناخت کافی درباره نحوه انجام تمرینات تمایزگذاری صداها 13

         شناخت کافی از مجموعه تمرینات شناسایی صداها 14

         ه انجام تمرینات شناسایی صداهاشناخت کافی درباره نحو 1

         شناخت کافی از مجموعه تمرینات درك شنوایی گرتار 14

         شناخت کافی درباره نحوه انجام تمرینات درك شنوایی گرتار 17

توصیف صحیح توانایی های شنیداری کودکان ک  شنوای ِ مشاهده شده و  11

 ترسیر آنها

        

صحیح توانایی های ارتباطی و زبانی کودکان ک  شنوای ِ مشاهده  توصیف 11

 شده و ترسیر آنها

        

         توانایی اداره کودك در محی  کلینیک 21

         توانایی گزارش نویسی 21

         تکالیف دانشجویی 22

         حضور بموقع در کلینیک 23



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

         داشتن پوشش مناسب  24

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 2

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 24

         رعایت اختق با اساتید 27

         رعایت اختق با مراجعین 21

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 21

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 31

         امتیازها جمع         

 

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز (= % 11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز (= % 41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز (= % 41-1توانایی در حد : متوس )ضوع اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر مو

    1امتیاز (= % 21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز (= % 1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگروه 

 سمعک

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 و سیستم شنوایی مرکزی ارزیابی وزوز واحد کارآموزیچک لیست 
 (ش ارزیابی وزوزبخ)

  4/1:تعداد واحد                     کارشناسی                                                                : مقطع               
                           

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

        

         چگونگی ارتباط با بیمار 1

         تهیه شرح حال بالینی دقیق 2

         وزوز  Severityتعیین درجه  3

         انجام صحیح مراحل آزمون ارزیابی وزوز 4

         ترکیک صحیح وزوزهای سابجکتیو از آبجکتیو 

         مهارت در زمینه درج گزارش آزمایشهای انجام شده 4

         انجام ارتباط منطقی نتای  آزمون های بررسی وزوز با دیگر آزمون های ادیولوژیک 7

         ارجاع مناسب بیمار به تخصصهای دیگر 1

         انجام پیگیری های مناسب توانبخشی وزوز 1

         آگاهی از تدابیر درمانی و درمانهای طبی وزوز 11

         تکالیف دانشجویی 11

         حضور بموقع در کلینیک 12

         داشتن پوشش مناسب  13

         استراده از روپوش سرید 14

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 1

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 14

         رعایت اختق با اساتید 17

         عینرعایت اختق با مراج 11

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 11

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 21

         جمع امتیازها        

 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز %(=  41-71توانایی در حد : خو )و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع  اطتع

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز %(=  21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز %(=  1-11توانایی در حد : یار ضعیفبس)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگروه 

 توانبخشی شنوایی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ارزیابی سیستم شنوایی مرکزیواحدکارآموزی  

 (بخش ارزیابی سیست  شنوایی مرکزی)

                            1: /کارشناسی                                                                                      تعداد واحد: مقطع               

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

        

         چگونگی نحوه انجام آزمونهای مونورال اعوجاج یافته 1

         چگونگی نحوه انجام آزمونهای دو گوشی 2

         کچگونگی نحوه انجام آزمونهای دایکوتی 3

         چگونگی نحوه انجام آزمونهای پردازش زمانی 4

         IIDچگونگی نحوه انجام  

پردازش زمانی و جمع  -چگونگی نحوه بررسی تربیت شنوایی برای ارتقاء دو گوش 4

 بندی و ترکیک دو گوشی

        

         چگونگی نحوه بررسی تربیت شنوایی به طریقه الکتروفیزیولوژیک 7

         تکالیف دانشجویی 1

         حضور بموقع در کلینیک 1

         داشتن پوشش مناسب  11

         استراده از روپوش سرید 11

         منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 12

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 13

         رعایت اختق با اساتید 14

         رعایت اختق با مراجعین 1

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 14

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 17

         جمع امتیازها             

 

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111در حد  توانایی: عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز  %(= 06-97توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

    1امتیاز %(=  21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز %(=  1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار گروه 

 توانبخشی شنوایی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 9بالینی بزرگساالن واحد کارآموزی چک لیست 

                            1: تعداد واحد                                                            شنوایی شناسی  ارشد کارشناسی: مقطع               

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

        

، اسپیکولوم ،  گوشی)رعایت اصول بهداشتی در ارتباط با وسایل مورد استراده  1

 .. (کاف و

        

         چک کامل دستگاه ها 2

         به عهده گرفتن مسئولیت دستگاه ها و وسایل مصرفی 3

         انجام دقیق تاریخچه گیری از مراجع 4

         انجام صحیح معاینه اتوسکوپی 

         تشخیص پرده تمپان طبیعی از غیر طبیعی 4

         صحیح آزمون های دیاپازونیانجام  7

         ترسیر صحیح نتای  آزمون های دیاپازونی 1

راه هوایی و استخوانی و گرتاری و ) آشنایی با نحوه عملکرد دستگاه ادیومتر  1

 (ماسکین  

        

نسبت به سن ، )آموزش مناسب به بیمار قبل از انجام آزمایش اتوسکوپی  11

 (تحصیتت مراجع 

        

نسبت به سن ، )آموزش مناسب به بیمار قبل از انجام آزمایش دیاپازونی  11

 (تحصیتت مراجع 

        

نسبت به سن ، )آموزش مناسب به بیمار قبل از انجام آزمایش ادیومتری  12

 (تحصیتت مراجع 

        

ن ، تحصیتت نسبت به س)آموزش مناسب به بیمار قبل از انجام آزمایش گرتاری  13

 (مراجع 

        

نسبت به سن ، )آموزش مناسب به بیمار قبل از انجام آزمایش ماسکین   14

 (تحصیتت مراجع 

        

         تکالیف دانشجویی 1

         حضور بموقع در کلینیک 14

         داشتن پوشش مناسب  17

         استراده از روپوش سرید 11

         ن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیکمنا  نمود 11

         رعایت قوانین و مقررات کلینیک 21

         رعایت اختق با اساتید 21

         رعایت اختق با مراجعین 22

         رعایت اختق با پرسنل کلینیک 23



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

         رعایت اختق با دانشجویان دیگر 24

         جمع امتیازها         

 

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز (= % 11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز (= % 41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز (= % 41-1توانایی در حد :  متوس)اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز (= % 21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز (= % 1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار گروه 

 بالینی بزرگساالن 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 توانبخشی جمعیت های خاصواحد کارآموزی  چک لیست

 (بخش توانبخشی کاشت حلزون)  

 واحد 1: تعداد واحد                                         کارشناسی ارشد                                                                    : مقطع      

 اسامی دانشجویان                                   ردیف 

 محتوای مورد سنجش

        

         سمعک با شباهت های توانبخشی شنوایی افراد دارای کاشت حلزون 1

         سمعک باحلزون تراوت های توانبخشی شنوایی افراد دارای کاشت  2

        برای کودکان کاشت حلزونی ارائه می نماید خدماتی که شنوایی شناس 3

        گرتاردرمانگر برای کودکان کاشت حلزونی ارائه می نمایدخدماتی که  4

        روانشناس برای کودکان کاشت حلزونی ارائه می نمایدخدماتی که  

         یولوژیک قبل و بعد از کاشت حلزون ارزیابی های غیر اد 4

         ارزیابی های ادیولوژیک قبل و بعد از کاشت حلزون  7

         موارد منع و عدم منع برای کاشت حلزون شنوایی 1

         نکات مه  هنگام تحویل دستگاه به خانواده 1

         (مرتبه اول)تنای  پردازشگر  11

        (مرتبه دوم)زشگر تنای  پردا 11

        (مرتبه سوم)تنای  پردازشگر  12

         ( 1خاص  case)کاشت یا سمعک  13

        (2خاص  case)کاشت یا سمعک  14

         جمع امتیازها             

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز (= % 11-111توانایی در حد : عالی)  اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع

  3امتیاز (= % 41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز (= % 41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز (= % 21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز (= % 1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 

 

 

 

 

 

 کار گروه 

 شنوایی توانبخشی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 توانبخشی شنوایی برای جمعیت های خاصواحد کارآموزی  چک لیست

 (بخش ارزیابی و توانبخشی سیست  شنوایی مرکزی) 

                                                                  واحد 1: تعداد واحد                                                                                                                  ارشدکارشناسی : مقطع               

 (گروه )اسامی دانشجویان                                    ردیف 

 محتوای مورد سنجش

      

       DDTچگونگی نحوه انجام آزمون  1

       TCTچگونگی نحوه انجام آزمون 2

       DPTچگونگی نحوه انجام آزمون  3

       PPTچگونگی نحوه انجام آزمون  4

       GINچگونگی نحوه انجام آزمون  

       SINچگونگی نحوه انجام آزمون  4

       SSWچگونگی نحوه انجام آزمون  7

       Phonemic trainingانجام  1

       انجام تمرینات حافاه و توالی 1

       انجام تمرینات لوکالیزاسیون 11

       Speech in Noiseانجام تمرینات  11

       BMQتوانایی تکمیل صحیح پرسشنامه  12

       بر اساس مدل بوفالو APDتوانایی طبقه بندی انواع  13

       چگونگی نحوه انجام آزمون حافاه کوتاه مدت شنوایی 14

       حضور بموقع در کلینیک 1

       داشتن پوشش مناسب  14

       استراده از روپوش سرید 17

       منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 11

       رعایت قوانین و مقررات کلینیک 11

       اساتیدرعایت اختق با  21

       رعایت اختق با مراجعین 21

       رعایت اختق با پرسنل کلینیک 22

       رعایت اختق با دانشجویان دیگر 23

       جمع امتیازها       

 معیار ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استاد: 

  4امتیاز %(=  11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

  3امتیاز %(=  41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز %(=  41-1توانایی در حد : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز %(=  21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز %(=  1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)تعی دانشجو از موضوع بی اط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار گروه 

 توانبخشی شنوایی

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 توانبخشی شنوایی برای جمعیت های خاصواحد کارآموزی چک لیست  

 (بخش توانبخشی وزوز) 
  1: تعداد واحد           کارشناسی ارشد                                                                      : مقطع       

(                         2گروه )اسامی دانشجویان                                              ردیف

 محتوای مورد سنجش

      

       انجام تاریخچه گیری دقیق از بیمار  1

       تعیین گروه درمانی مربوط به وزوز برای بیمار  2

       به بیمار  TRTحل درمان به شیوه توضیح مرا 3

       توضیح  رابطه شدت وزوز با میزان آسیب به گوش به بیمار  4

       اصتح باورهای غل  در بیمار با ارائه توضیحات الزم 

       ارائه پیشنهاد درمان های مختلف به بیمار  4

       ذکر منابع ارجاع برای مدیریت فشار روانی  7

توضیح به بیمار در مورد استراده از مولد های صوت و سمعک ودستگاه های  1

 ترکیبی برای کاهش توانایی شنیدن وزوز 

      

       ارائه اطتعات به صورت مکتو  به بیمار  1

       حضور بموقع در کلینیک 11

       داشتن پوشش مناسب  11

       استراده از روپوش سرید 12

       نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک منا  13

       رعایت قوانین و مقررات کلینیک 14

       رعایت اختق با اساتید 1

       رعایت اختق با مراجعین 14

       رعایت اختق با پرسنل کلینیک 17

       رعایت اختق با دانشجویان دیگر 11

       جمع امتیازات    

  ر ارزشیابی دانشجو براساس  فوق توس  استادمعیا: 

  4امتیاز %(=  11-111توانایی در حد : عالی)اطتع و تسل  کامل دانشجو بر موضوع  

  3امتیاز %(=  41-71توانایی در حد : خو )اطتع و تسل  نسبی دانشجو بر موضوع 

 2امتیاز %(=  41-1حد توانایی در : متوس )اطتع و تسل  ناکافی و ناقص دانشجو بر موضوع 

    1امتیاز %(=  21 -31توانایی در حد : ضعیف)اطتع بسیار ک  دانشجو از موضوع 

 1امتیاز %(=  1-11توانایی در حد : بسیار ضعیف)بی اطتعی دانشجو از موضوع 
 کار گروه 

 شنواییتوانبخشی 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل چهارم

 بالینیارزشیابی 

 به روش داپس



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ( DOPS )  فرم ارزیابی مهارت علمی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم

 .........فراگیر سال .......... رشته تحصیلی ............ نام خانوادگی ........... نام : آزمون شونده 

 ..............مرتبه علمی ............... نام خانوادگی ............ نام : آزمونگر 

 :محل آزمون 

 غربالگری نوزادان: پروسیجر مورد ارزیابی 

 برای ارزیابی فراگیران استراده کرده است ؟ DOPS از این چند بار از روش آزمونگرپیش 

1□          2□           3 □          4 □                 1- □                1 <□ 

 آزمون شونده تاکنون چند بار این پروسیجر را انجام داده است ؟

1 □         4-1  □1-□           11 <□ 

 □زیاد       □متوس        □ک  ( : با توجه به سنوات تحصیلی فراگیر ) تی پروسیجر درجه سخ

 محتوای مورد سنجش ردیف
غیر قابل 

 قبول

پائین تر از 

 حد انتاار

 حد 

 مرزی

در حد 

 انتاار

باالتر از حد 

 انتاار

بدون 

 نار

       حضور بموقع در بیمارستان 1

       توانایی در تقسی  کار 2

       ان مشارکت در کار گروهیمیز 3

       (تا پایان کار)دقت در ثبت نتای  در فرم های مربوطه و نگهداری نتای  ثبت شده  4

       چک روزانه دستگاه ها  

       توجه به اتوسکوپی قبل از انجام آزمون 4

       قرار دادن نوزاد در وضعیت مناسب  7

       توجه به شکل موج 1

       نای  نویز بار با توجه به نویز محی ت 1

       ( … &  stability , reproductability , SNR )توجه به مولره های آزمون  11

       احساس مسئولیت در حمل و نگهداری تجهیزات 11

       استراده از روپوش مناسب 12

       رعایت موازین اختقی با کارکنان بیمارستان 13

       رعایت موازین اختقی با اساتید 14

       رعایت موازین اختقی با دانشجویان دیگر 1

 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 :رضایت آزمونگر از آزمون 

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 :  رضایت آزمون شونده از آزمون

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 .لطرا نقاط قوت و نقاط ضعف فراگیر و یا هرگونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل ثبت نمائید 

 

 

 :تاریخ ارزیابی

 :مدت زمانی که صرف مشاهده شد 

 :مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد 

 :محل امضای آزمونگر 

   :محل امضای آزمون شونده 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ( DOPS )رم ارزیابی مهارت علمی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم  ف

 

 .........فراگیر سال .......... رشته تحصیلی ............ نام خانوادگی ........... نام : آزمون شونده 

 ..............مرتبه علمی ............... نام خانوادگی ............ نام : آزمونگر 

 :محل آزمون 

 2 کودکان: پروسیجر مورد ارزیابی 

 برای ارزیابی فراگیران استراده کرده است ؟ DOPS آزمونگرپیش از این چند بار از روش 

1□          2□           3 □          4 □                 1- □                1 <□ 

 آزمون شونده تاکنون چند بار این پروسیجر را انجام داده است ؟

1 □         4-1  □1-□           11 <□ 

 □زیاد       □متوس        □ک  ( : با توجه به سنوات تحصیلی فراگیر ) درجه سختی پروسیجر 

 محتوای مورد سنجش ردیف
غیر قابل 

 قبول

پائین تر 

از حد 

 انتاار

حد 

 مرزی

در حد 

 انتاار

باالتر از 

حد 

 انتاار

بدون 

 نار

1 
ودکان و نوزادان و انجام صحیح اتوسکوپی در ک

 رعایت نکات مربوط به آن

      

2 
انجام صحیح آزمون ایمیتانس در کودکان و نوزادان و 

 رعایت نکات مربوط به آن

      

3 
انجام صحیح آزمون های رفتاری در کودکان سنین 

 مختلف

      

       انجام ماسکین  در کودکان 4

       انجام آزمون های گرتاری در کودکان 

       استراده صحیح از صداسازها 4

       ترسیر مجموعه آزمون ها در کودکان 7

       تکالیف دانشجویی 1

       حضور بموقع در کلینیک 1

       داشتن پوشش مناسب  11



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

       استراده از روپوش سرید 11

       منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 12

       قوانین و مقررات کلینیکرعایت  13

       رعایت اختق با اساتید 14

       رعایت اختق با مراجعین 1

       رعایت اختق با پرسنل کلینیک 14

       رعایت اختق با دانشجویان دیگر 17

 :رضایت آزمونگر از آزمون 

 ً راضی کامت □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 :  رضایت آزمون شونده از آزمون

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 .لطرا نقاط قوت و نقاط ضعف فراگیر و یا هرگونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل ثبت نمائید 

 

 

 :تاریخ ارزیابی

 :مدت زمانی که صرف مشاهده شد 

 :زمانی که صرف ارائه بازخورد شد مدت 

 :محل امضای آزمونگر 

  :محل امضای آزمون شونده 

 

  

 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ( DOPS )فرم ارزیابی مهارت علمی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم  

 

 .........فراگیر سال .......... رشته تحصیلی ............ نام خانوادگی ........... نام : آزمون شونده 

 ..............مرتبه علمی ............... نام خانوادگی ............ م نا: آزمونگر 

  ABR:پروسیجر مورد ارزیابی :                                                   محل آزمون 

 برای ارزیابی فراگیران استراده کرده است ؟  DOPSآزمونگرپیش از این چند بار از روش 

1□          2□           3 □          4 □                 1- □                1 <□ 

 آزمون شونده تاکنون چند بار این پروسیجر را انجام داده است ؟

1 □         4-1  □1-□           11 <□ 

 □زیاد       □متوس        □ک  ( : با توجه به سنوات تحصیلی فراگیر ) درجه سختی پروسیجر 

 ردیف
 وای مورد سنجشمحت

غیر قابل 

 قبول

پائین تر از 

 حد انتاار

حد 

 مرزی

در حد 

 انتاار

باالتر از 

 حد انتاار
 بدون نار

       از بیمار تاریخچه مناسب تهیه می کند 1

       .از گوش بیمار اتوسکوپی بعمل می آورد 2

       درموردمعاینه انجام شده به بیمارتوضیح میدهد 3

       .ضعیت مناسب قرار می دهدبیمار را درو 4

       محل نصب الکترود را به خوبی وبه اندازه کافی تمیز می کند 

       هدف از آزمایش را تعیین می کند  4

       درمورد کودکان به چگونگی خوا  کودك توجه می کند 7

       .الکترودها رادرست انتخا  می کند 1

       ترل می کندامپدانس الکترود ها را کن 1

       پتریته محرك را درست انتخا  می کند 11

       شدت ارائه محرك را درست تنای  می کند 11

       .ریت محرك را درست انتخا  می کند 12

       تغییرات شدت را درست انجام می دهد 13

       فیلتر مناسب را انتخا  می کند 14

       می کند امواج را درست شناسایی 1

       نتای  را بدرستی ترسیر می کند 14



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

       حضور بموقع در کلینیک 

       داشتن پوشش مناسب 

       استراده از روپوش سرید 

       منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 

       رعایت قوانین و مقررات کلینیک 

       رعایت اختق با اساتید 

       رعایت اختق با مراجعین 

       رعایت اختق با پرسنل کلینیک 

       رعایت اختق با دانشجویان دیگر 

 

 :رضایت آزمونگر از آزمون 

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 : رضایت آزمون شونده از آزمون 

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 .لطرا نقاط قوت و نقاط ضعف فراگیر و یا هرگونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل ثبت نمائید 

 

 

 

 

 

 

 :تاریخ ارزیابی

 :مدت زمانی که صرف مشاهده شد 

 :مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد 

 :محل امضای آزمونگر 

 :آزمون شونده محل امضای 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ( DOPS )فرم ارزیابی مهارت علمی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم  

 .........فراگیر سال .......... رشته تحصیلی ............ نام خانوادگی ........... نام : آزمون شونده 

 ..............مرتبه علمی ............... نام خانوادگی ............ نام : آزمونگر 

 :محل آزمون 

 (کارآموزی توانبخشی جمعیت های خاص)ارزیابی و توانبخشی سیست  شنوایی مرکزی: پروسیجر مورد ارزیابی 

 برای ارزیابی فراگیران استراده کرده است ؟ DOPSآزمونگرپیش از این چند بار از روش 

1□          2□           3 □          4 □                 1- □                1 <□ 

 آزمون شونده تاکنون چند بار این پروسیجر را انجام داده است ؟

1 □         4-1  □1-□           11 <□ 

 □زیاد       □متوس        □ک  ( : با توجه به سنوات تحصیلی فراگیر ) درجه سختی پروسیجر 

 بدون نار باالتر از حد انتاار در حد انتاار د مرزیح پائین تر از حد انتاار غیر قابل قبول محتوای مورد سنجش ردیف

       DDTچگونگی نحوه انجام آزمون  1

       TCTچگونگی نحوه انجام آزمون 2

       DPTچگونگی نحوه انجام آزمون  3

       PPTچگونگی نحوه انجام آزمون  4

       GINچگونگی نحوه انجام آزمون  

       SINون چگونگی نحوه انجام آزم 4

       SSWچگونگی نحوه انجام آزمون  7

       Phonemic trainingانجام  1

       انجام تمرینات حافاه و توالی 1

       انجام تمرینات لوکالیزاسیون 11

       Speech in Noiseانجام تمرینات  11

       BMQتوانایی تکمیل صحیح پرسشنامه  12

       بر اساس مدل بوفالو APDبندی انواع توانایی طبقه  13

       چگونگی نحوه انجام آزمون حافاه کوتاه مدت شنوایی 14

       حضور بموقع در کلینیک 1

       داشتن پوشش مناسب  14



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

       استراده از روپوش سرید 17

       منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 11

       و مقررات کلینیک رعایت قوانین 11

       رعایت اختق با اساتید 21

       رعایت اختق با مراجعین 21

       رعایت اختق با پرسنل کلینیک 22

       رعایت اختق با دانشجویان دیگر 23

 

 :رضایت آزمونگر از آزمون 

 اضیکامت ً ر □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 : رضایت آزمون شونده از آزمون 

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 .لطرا نقاط قوت و نقاط ضعف فراگیر و یا هرگونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل ثبت نمائید 

 

  

 :تاریخ ارزیابی

 :مدت زمانی که صرف مشاهده شد 

 :نی که صرف ارائه بازخورد شد مدت زما

 :محل امضای آزمونگر 

 :محل امضای آزمون شونده 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ( DOPS )فرم ارزیابی مهارت علمی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم    

 .........فراگیر سال .......... رشته تحصیلی ............ نام خانوادگی ........... نام : آزمون شونده 

 ..............مرتبه علمی ............... نام خانوادگی ....... .....نام : آزمونگر 

 :محل آزمون 

 (کارآموزی توانبخشی جمعیت های خاص)توانبخشی وزوز: پروسیجر مورد ارزیابی 

 ؟برای ارزیابی فراگیران استراده کرده است   DOPSآزمونگرپیش از این چند بار از روش 

1□          2□           3 □          4 □                 1- □                1 <□ 

 آزمون شونده تاکنون چند بار این پروسیجر را انجام داده است ؟

1 □         4-1  □1-□           11 <□ 

 □زیاد       □متوس        □ک  ( : با توجه به سنوات تحصیلی فراگیر ) درجه سختی پروسیجر 

 محتوای مورد سنجش ردیف
غیر قابل 

 قبول

پائین تر از 

 حد انتاار
 حد مرزی

در حد 

 انتاار

باالتر از 

 حد انتاار
 بدون نار

       انجام تاریخچه گیری دقیق از بیمار 1

       تعیین گروه درمانی مربوط به وزوز برای بیمار 2

       به بیمار TRTتوضیح مراحل درمان به شیوه  3

       میزان آسیب به گوش به بیمارتوضیح  رابطه شدت وزوز با  4

       اصتح باورهای غل  در بیمار با ارائه توضیحات الزم 

       ارائه پیشنهاد درمان های مختلف به بیمار 4

7 
 ذکر منابع ارجاع برای مدیریت فشار روانی

      

1 

توضیح به بیمار در مورد استراده از مولد های صوت و سمعک 

 رکیبی برای کاهش توانایی شنیدن وزوزودستگاه های ت

      



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

       ارائه اطتعات به صورت مکتو  به بیمار  1

       حضور بموقع در کلینیک 11

       داشتن پوشش مناسب  11

       استراده از روپوش سرید 12

       منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 13

       ت کلینیکرعایت قوانین و مقررا 14

       رعایت اختق با اساتید 1

       رعایت اختق با مراجعین 14

       رعایت اختق با پرسنل کلینیک 17

       رعایت اختق با دانشجویان دیگر 11

 :رضایت آزمونگر از آزمون 

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 : آزمون شونده از آزمون رضایت 

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 .لطرا نقاط قوت و نقاط ضعف فراگیر و یا هرگونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل ثبت نمائید 

 

 :تاریخ ارزیابی

 :مدت زمانی که صرف مشاهده شد 

 :ائه بازخورد شد مدت زمانی که صرف ار

 :محل امضای آزمونگر 

 :محل امضای آزمون شونده 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ( DOPS )فرم ارزیابی مهارت علمی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم  

 .........فراگیر سال .......... رشته تحصیلی ............ نام خانوادگی ........... نام : آزمون شونده 

 ..............مرتبه علمی ............... نوادگی نام خا............ نام : آزمونگر 

 :محل آزمون 

 VNG:پروسیجر مورد ارزیابی 

 برای ارزیابی فراگیران استراده کرده است ؟ DOPS آزمونگرپیش از این چند بار از روش 

1□          2□           3 □          4 □                 1- □                1 <□ 

 شونده تاکنون چند بار این پروسیجر را انجام داده است ؟آزمون 

1 □         4-1  □1-□           11 <□ 

 □زیاد       □متوس        □ک  ( : با توجه به سنوات تحصیلی فراگیر ) درجه سختی پروسیجر 

 محتوای مورد سنجش ردیف
غیر قابل 

 قبول

پائین تر از 

 حد انتاار
 حد مرزی

در حد 

 انتاار

االتر از حد ب

 انتاار
 بدون نار

1 
را بخوبی بداند و نحوۀ قرار دادن سر بیمار  OMMکارکرد ماجول 

 .بر روی دستگاه را بداند

      

2 
کارکرد عینک مادون قرمز و نحوۀ تنای  آنرا بر روی چش  بیمار 

 .بداند

      

3 
را بداند و کامتً مسل   VNGنحوۀ عملکرد نرم افزار دستگاه 

 .باشد

      

4 
را بشناسد و طرز آرایش دستگاه و بیمار را  VNGمحی  کلینیک 

 .در آن بداند

      

 
مثل ) مورد نیاز است  VNGکل تجهیزاتی را که جهت تست 

 .بخوبی بداند...( کالریک آ  و هوا و 

      

4 
) فرم تاریخچه گیری رابشناسد و بداند چگونه آنرا پر می کنند  

 (تاریخچه گیری

      

7 
 :  Oculomotorنحوۀ انجام آزمون های 

  Gaze  ،OKNساکارد ، تراکین  ،   

      

       Positianalچگونگی انجام آزمونهای  1

       Positioningچگونگی انجام آزمونهای 1



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

       چگونگی انجام آزمونهای کالریک با آ  11

       چگونگی انجام آزمونهای کالریک با هوا 11

12 

 Acuracyآشنایی با نرم افزار های مقادیر نهرتگی سرعت و 

در سنین مختلف و تشخیص افتراقی  Oculomotorآزمونهای 

 موارد غیر طبیعی

      

       Spontaneousچگونگی ترسیر طبیعی و غیر طبیعی  13

14 

وضعیت  7) آشنایی با مقادیر شدت نیستاگموس وضعیتی طبیعی 

سر به راست و چپ، به پهلوی راست و چپ، ، supeneآزمون 

Head Hanging  و تشخیص افتراقی آن (مرکز و راست و چپ

نیستاگموس  3و 2و  Type 1از غیر طبیعی و آشنایی با 
Positional 

      

1 
راست و چپ و افقی راست  Dix- Halpixeترسیر نتای  آزمون 

 Ageothropicو  Geothropicو چپ، نیستاگموس 

      

14 
، آشنایی با مقادیر طبیعی و غیر  UWو DPآشنایی با فرمول 

  UWو  DPطبیعی 

      

       VNGنتیجه گیری و ترسیر بر اساس نتای  آزمونهای جامع  17

       نحوۀ گزارش نویسی و ارجاع 11

11 
و توانبخشی  BPPVکلیت توانبخشی دهلیزی و تقسی  بندی 

 ه و حاد و مزمنضایعه یکطرفه محیطی و دو طرف

      

21 

فرم های مختلف مورد استراده در ارزیابی و توانبخشی تعادل را 

 : من جمله .) بشناسد
Vertigo Handicap Questionnare ,Vertigo 

Symptom Scale  ) 

      

21 

بدون استراده از دستگاه را بداند شامل  Officeارزیابیهای داخل 

و سایر ارزیابیهای  VORیک ،استاتیک و دینامVORارزیابی 
Screnning 

      

22 

، تراکین ، Gaze ←ارزیابیهای استاتیک 

 Spontaneousساکاد،

 ← VORارزیابیهای دینامیک 

  Halmagi (Head Trust) 
   Headshake وOscillopsia 

                                     Dynamic Visual Acuity 

 :سایر ارزیابیهای اسکرینی 
 Romberg 

  Sharpen Romaberg 

  Fukuda 

  Tandem Gait 

  
 Orthostatic Testing ( Hypotension) 

      



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

       حضور بموقع در کلینیک 23

       داشتن پوشش مناسب  24

       استراده از روپوش سرید 2

       منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 24

       و مقررات کلینیک رعایت قوانین 27

       رعایت اختق با اساتید 21

       رعایت اختق با مراجعین 21

       رعایت اختق با پرسنل کلینیک 31

       رعایت اختق با دانشجویان دیگر 31

 

 :رضایت آزمونگر از آزمون 

 اضیکامت ً ر □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 : رضایت آزمون شونده از آزمون 

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 .لطرا نقاط قوت و نقاط ضعف فراگیر و یا هرگونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل ثبت نمائید 

 

 :تاریخ ارزیابی

 :مدت زمانی که صرف مشاهده شد 

 :که صرف ارائه بازخورد شد  مدت زمانی

 :محل امضای آزمونگر 

 :محل امضای آزمون شونده 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ( DOPS )فرم ارزیابی مهارت علمی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم  

 .........فراگیر سال .......... رشته تحصیلی ............ نام خانوادگی ........... نام : آزمون شونده 

 ..............مرتبه علمی ............... نام خانوادگی ... .........نام : آزمونگر 

 :محل آزمون 

 آزمون های مرکزی:پروسیجر مورد ارزیابی 

 برای ارزیابی فراگیران استراده کرده است ؟ DOPS آزمونگرپیش از این چند بار از روش 

1□          2□           3 □          4 □                 1- □                1 <□ 

 آزمون شونده تاکنون چند بار این پروسیجر را انجام داده است ؟

1 □         4-1  □1-□           11 <□ 

 □زیاد       □متوس        □ک  ( : با توجه به سنوات تحصیلی فراگیر ) درجه سختی پروسیجر 

 محتوای مورد سنجش ردیف
غیر قابل 

 قبول

پائین تر از 

 حد انتاار
 حد مرزی

در حد 

 انتاار

باالتر از حد 

 انتاار

بدون 

 نار

       چگونگی نحوه انجام آزمونهای مونورال اعوجاج یافته 1

       چگونگی نحوه انجام آزمونهای دو گوشی 2

       چگونگی نحوه انجام آزمونهای دایکوتیک 3

       چگونگی نحوه انجام آزمونهای پردازش زمانی 4

        ILDوه انجام چگونگی نح 

4 
 -چگونگی نحوه بررسی تربیت شنوایی برای ارتقاء دو گوش

 پردازش زمانی و جمع بندی و ترکیک دو گوشی

      

7 
چگونگی نحوه بررسی تربیت شنوایی به طریقه 

 الکتروفیزیولوژیک

      

       تکالیف دانشجویی 1

       حضور بموقع در کلینیک 1

       مناسب داشتن پوشش  11

       استراده از روپوش سرید 11

       منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 12

       رعایت قوانین و مقررات کلینیک 13

       رعایت اختق با اساتید 14

       رعایت اختق با مراجعین 1

       رعایت اختق با پرسنل کلینیک 14

       ا دانشجویان دیگررعایت اختق ب 17



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 

 :رضایت آزمونگر از آزمون 

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 : رضایت آزمون شونده از آزمون 

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 .ه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل ثبت نمائید لطرا نقاط قوت و نقاط ضعف فراگیر و یا هرگون

 

  

 :تاریخ ارزیابی

 :مدت زمانی که صرف مشاهده شد 

 :مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد 

 :محل امضای آزمونگر 

 :محل امضای آزمون شونده 

  

 

 

 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 ( DOPS )فرم ارزیابی مهارت علمی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم  

 .........فراگیر سال .......... رشته تحصیلی ............ نام خانوادگی ........... نام : ن شونده آزمو

 ..............مرتبه علمی ............... نام خانوادگی ............ نام : آزمونگر 

 :محل آزمون 

 (ت های خاصکارآموزی توانبخشی جمعی)توانبخشی کاشت حلزون : پروسیجر مورد ارزیابی 

 برای ارزیابی فراگیران استراده کرده است ؟  DOPSآزمونگرپیش از این چند بار از روش 

1□          2□           3 □          4 □                 1- □                1 <□ 

 آزمون شونده تاکنون چند بار این پروسیجر را انجام داده است ؟

1 □         4-1  □1-□           11 <□ 

 □زیاد       □متوس        □ک  ( : با توجه به سنوات تحصیلی فراگیر ) درجه سختی پروسیجر 

 محتوای مورد سنجش ردیف
غیر قابل 

 قبول

پائین تر از 

 حد انتاار
 حد مرزی

در حد 

 انتاار

باالتر از 

 حد انتاار
 بدون نار

1 
 باا  زونشباهت های توانبخشی شانوایی افاراد دارای کاشات حلا    

 سمعک

      

       سمعک باتراوت های توانبخشی شنوایی افراد دارای کاشت حلزون  2

3 
برای کودکان کاشت حلزونی ارائه می  خدماتی که شنوایی شناس

 نماید

      

4 
گرتاردرمانگر برای کودکان کاشت حلزونی ارائه مای  خدماتی که 

 نماید

      

       ن کاشت حلزونی ارائه می نمایدروانشناس برای کودکاخدماتی که  

       ارزیابی های غیر ادیولوژیک قبل و بعد از کاشت حلزون  4

       ارزیابی های ادیولوژیک قبل و بعد از کاشت حلزون  7

       موارد منع و عدم منع برای کاشت حلزون شنوایی 1

       نکات مه  هنگام تحویل دستگاه به خانواده 1

       (مرتبه اول)نای  پردازشگر ت 11

       (مرتبه دوم)تنای  پردازشگر  11

       (مرتبه سوم)تنای  پردازشگر  12

        (1خاص  case)کاشت یا سمعک  13

      (2خاص  case)کاشت یا سمعک  14



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

       حضور بموقع در کلینیک 1

       داشتن پوشش مناسب  14

       ش سریداستراده از روپو 17

       منا  نمودن وسایل و تجهیزات در پایان کلینیک 11

       رعایت قوانین و مقررات کلینیک 11

       رعایت اختق با اساتید 21

       رعایت اختق با مراجعین 21

       رعایت اختق با پرسنل کلینیک 22

       رعایت اختق با دانشجویان دیگر 23

 

 :آزمونگر از آزمون رضایت 

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 : رضایت آزمون شونده از آزمون 

 کامت ً راضی □ 11 □ 1 □ 1 □ 7 □ 4 □  □ 4 □ 3 □ 2 □1کامت ً ناراضی 

 .را در این محل ثبت نمائید لطرا نقاط قوت و نقاط ضعف فراگیر و یا هرگونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی 

 

 :تاریخ ارزیابی

 :مدت زمانی که صرف مشاهده شد 

 :مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد 

 :محل امضای آزمونگر 

 :محل امضای آزمون شونده 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل پنجم

 فرایندهای بالینی شنوایی شناسی



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 فرایند نظارت بر خدمات بالینی در کلینیک شنوایی شناسی

 مقدمه

ارتقای کیریت خدمات و ساماندهی وضعیت ارجاعات داخلی و خاارجی بیمااران در    به مناور ایجاد هماهنگی و

یکی از راهکار های مد نار مای تواناد حضاور و    . کلینیک، ایجاد ساختار منا  و مناسب ضروری به نار میرسد

 .  ناارت فردی  متخصص در ارایه خدمات مختلف کلینیک و مدیریت ادیولوژیک مراجعه کنندگان باشد

 یفتعر

ناظر کلینیک مسئول ناارت، هماهنگی و ارتقای کیریت خدمات شنوایی شناسی به مراجعه کننده در کلینیک 

 . است

 اهداف

 .هدف کلی مدیریت ادیولوژیک مراجعه کننده و اطمینان از ارایه خدمات با کیریت مطلو  است

 شرح وظایف 

ف، ناارت بر ارجاعات داخل کلینیک ، ناارت بر ارایه مشاوره برای ارایه نتای  آزمایشات در بخش های مختل

 (رضایتمندی)ارجاعات خارج کلینیک، انتخا  و پیشنهاد موارد قابل گزارش، اخذ بازخورد از بیمار 

 فرایندها

 : نحوه ارایه مشاوره برای ارایه نتای  آزمایشات در بخش های مختلف

 ارایه نتای  آزمایشات توس  آزمونگر 

 آزمونگر در اتاق ناظرگرتگو بین ناظر و 

 اعمال اصتحات احتمالی توس  آزمونگر

 اطمینان از تکمیل اطتعات بیمار و نتای  توس  آزمونگر

 فراخواندن بیمار در اتاق ناظر

 مشاوره به بیمار توس  آزمونگر در اتاق ناظر

 تحویل پوشه آزمایشات توس  آزمونگر به پذیرش

 

 

 

 

 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 

 کلینیک شنوایی شناسیفرایند نظارت بر عملکرد روزانه 

 مقدمه

به مناور ایجاد شرای  کاری منا  و مناسب و حسن تراه  مابین افراد در کلینیک ، حضور فرد متخصصی 

 .در اداره امور اجرایی کلینیک ضروری به نار می رسد

 تعریف

و قوانین مسئول کلینیک عملکرد اجرایی روزانه کلینیک را هدایت کرده و بر حسن اجرای برنامه کلینیک 

 .آموزشی ناارت دارد

 اهداف

 .هدف کلی هدایت عملکرد اجرایی روزانه کلینیک است

 شرح وظایف

 اطتع رسانی برنامه کلینیک و تغییرات آن به اساتید و دانشجویان

 هماهنگی با مراکز کارآموزی خارج دانشکده

 تشخیص نیازهاومشکتت موجوددرواحدهای مرتب 

 ینیکآمادگی پوشه ها قبل از کل

 (آموزش اساتید، ارایه راهنمایی های الزم به اساتید )جلسه توجیهی قبل از کلینیک 

 رفع مشکتت اجرایی یا اطمینان از اجرای استاندارد قوانین

 توجه به نیازهای کارکنان وبرقراری حسن تراه  بین کارکنان واحدمربوطه

 درواحدهای ذیرب ایجادهماهنگی بین واحدهای مختلف جهت ارائه خدمات مطلو  

 ناارت بر حضور و غیا  اساتید و وجایگزین کردن نیروها در موارد غیبت

 ناارت بر حضور و غیا  دانشجویان در کلینیک و خارج کلینیک
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 ناارت بر حضور و غیا  مسئول پذیرش 

ارایه  بازدید مستمر مراکزکارآموزی خارج دانشکده بمناور حصول اطمینان از حسن ارایه خدمات، ثبت و

 گزارش

پایش عملکرد دانشجویان در مرکز و خارج از مرکز با هماهنگی مربی و طرح )ارزشیابی نیمه و پایان ترم 

 (مشکل در جلسه اموزشی

 مشارکت در تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه

 تدوین آمار بیماران به صورت ماهیانه، ترمی و سالیانه 

 استهاومشکتت اساتیدنارخواهی ماهانه کتبی ازاساتیدوانتقال درخو

 تهیه وتنای  گزارشات کمی وکیری ازوضعیت موجود کلینیک به صورت ماهیانه، ترمی و سالیانه

وایجادشرای  مناسب جهت استراده بهینه ازمنابع موجودبه مناوردستیابی به اهداف ...ارائه راهکاربهینه به

 مورد نار

 انتخا  مورد قابل ارایه در گزارش بالینی

 ارش بالینی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ایاجرای گز

 برنامه ریزی و برآورد هزینه استراده از تجهیزات کلینیک در امور پژوهشی

 برنامه ریزی جهت رفع مشکتت مراجعین ورضایت آنها ورسیدگی به شکایات احتمالی
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 فرایند نظارت بر عملکرد تجهیزات کلینیک شنوایی شناسی

 مقدمه

کارآمد از الزامات ارایه خدمات با کیریت در کلینیک بوده و نیاز به مدیریت موثر بخش تجهیزات تجهیزات 

 .توس  فرد متخصص و آگاه به مسایل فنی دستگاه ها کامت احساس میشود

 تعریف

 .وکالیبراسیون بر عملکرد مناسب تجهیزات کلینیک ناارت دارد تجهیزات مسئول

 اهداف

 اجرای کلیه امور  عمرانی،و نگهداری، تعمیر و آموزش تجهیزات کلینیکمدیریت و ناارت بر حسن 

 شرح وظایف

 حضور فعال در فرایند نیازسنجی و خرید تجهیزات 

 ارایه گزارش وضعیت تجهیزات

 تدوین شناسنامه تجهیزات

 ارایه برنامه جهت خرید تجهیزات و تایید فنی تجهیزات پیشنهادی

 ها جهت افزایش عمر مرید دستگاه ها آموزش کارکرد و نگهداری دستگاه

 برنامه ریزی و ناارت یا اجرای عملیات نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون دستگاه ها

تهیه لیست و تعداد تجهیزات مشامول انجاام تسات کالیبراسایون، همااهنگی و      )اجرای تست کالیبراسیون 

ا مدیر جهت انتخاا  شارکت و ارساال    ارسال لیست تجهیزات به شرکت جهت صدور پیش فاکتور، مشاوره ب

پیش فاکتور جهت تایید و دریافت تاییدیه های الزم، اعزام دستگاه یا استقرار تی  شرکت کننده در کلینیک، 

دریافت گزارشات اولیه از وضعیت دستگاه ها، پرداخات فااکتور هزیناه، ثبات نتاای  در سیسات  شناسانامه        

                تعمیرات الزم جهت بازگشت دستگاه های معیو  ارجاع برنامه ریزی و ناارت یا اجرای  تجهیزات
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برانجام تعمیرات اساسی به مناور احیاء و نگهداری ساختمانها و برنامه ریزی و ناارت  دستگاه های تعمیری

 تاسیسات موجود

 غیرمصرفی کلینیک وپیگیری جهت تأمین آن/ برآورد و سرارش نیاز مواد مصرفی

 در امور پژوهشی دانشجویان تحویل دستگاه

 برآورد و پیش بینی بودجه موردنیازوالویت بندی آنها
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 فرایند پذیرش مراجعه کننده در کلینیک شنوایی شناسی

 مقدمه

در اینجا . بخش پذیرش از آنجا که اولین گام در ورود بیماران به کلینیک است دارای اهمیت ویژه میباشد

 .از کلمه مراجعه کننده استراده شده است چون در بسیاری موارد فرد بیمار نیست عمدا به جای بیمار

 تعریف

مسئول پذیرش بعد از نوبت دهی، فرد را به بخش مربوطه هدایت می کند و در ارتباط مستقی  با مراجعه 

 .کننده، همراهان وی و استادان و دانشجویان می باشد

 اهداف

 شرح وظایف

 (دفتر پذیرش)ی پذیرش حضوری یا تلرن

پاسخ به سواالت اربا  رجوع درموردنحوه پذیرش،  راهنمایی آمادگی قبل از انجام آزمایشات واخذ نوبت 

 مراجعه بعدی

 (نام پزشک، آزمایش، محل ارجاع، تلرن، آدرس)ثبت مشخصات بیمار 

 برقراری نا  و سکوت در محی  کلینیک

 ناارت بر کار خدماتی و ناافت کلینیک

 شه ها، دفتر تجهیزاتتحویل پو

 چک پوشه حضور و غیا  استادان

 تحویل نتای  و گزارش کامل به بیمار 

 کنترل نوبت بعدی و ارجاعات

 گرفتن پرینت و امضای ناظر

 راهنمایی در مورد ارجاع خارج دانشکده
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 دریافت هزینه آزمایشات و رسیدگی به درخواست تخریف

 ارایه بروشورهای اطتعاتی

 های ثبت شده انجام پیگیری

 گزارش موجودی انبار

 ارسال لوازم و تجهیزات 

 دریافت درخواست های مربوط به کلینیک 

 گزارش کمبودهای موجود به مسئول بخش وپیگیری وجایگزینی آنها

 وگزارش کمبودهاوخرابیهابه مسئول اتاقها....از جمله  وسایل اتاقها روزانه چک

 وتحویل به موقع آن درپایان هرماه به مسئول...انهدقت کافی درتهیه وتنای  آمارهای ماهی

 ثبت زمان حضورخروج وتأخیرورود اساتید و دانشجویان

 بایگانی کردن برگه ها،نامه ها،وکلیه مراستت

 گرفتن کپی های موردنیاز

 تحویل گرفتن وسایل مصرفی وقراردادن درمحل مربوط باکمک پرسنل خدمات

 یل ماهانه وبه موقع آن به مسئولانجام شده وتحو...ثبت آمارروزانه

 خبر گیری از حضور اساتید در کلینیک روز بعد در پایان شیرت کاری
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 :فصل ششم

 کارنامه بالینی
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 بسمه تعالی

 آیین نامه اجرایی تنظیم کارنامه بالینی دانشجویان کارشناسی شنوایی شناسی

 :مقدمه

اسای در مقطاع کارشناسای، آماوزش داناش و      از آنجا که مهمترین هدف از تربیت دانشجویان شنوایی شن  

مهارت های الزم در ارزیابی سیست  شنوایی، ارائه خدمات توانبخشی شنوایی و اجرای برنامه های پیشگیری 

از آسیب های شنوایی است، لذا دروس بالینی و به طبع آن ارزشیابی فعالیت های بالینی دانشجو طی دوران 

بنابراین هدف از این آیین نامه تهیاه و تادوین کارناماه ای جهات     . استتحصیل از اهمیت بسزایی برخوردار 

 .بررسی و امتیازدهی فعالیت های بالینی دانشجویان می باشد

 .کارنامه بالینی دانشجو، ابزاری برای ارزشیابی میزان مهارت کارآموزی در عرصه می باشد :تعریف

 : اهداف

 ایی شناسی در سطح کشوریکسان سازی کمی آموزشی بالینی گروه های شنو .1

 ایجاد شرای  مناسب جهت کسب مهارت الزم توس  دانشجو در فعالیت های بالینی .2

 ارزیابی کمی و مستند سازی فعالیت های بالینی دانشجو در طی تحصیل .3

 :روش اجرا

 .اطتعات باید به روز در کارنامه فردی ثبت گردد .1

 .ئه به مراجع ذیصتح باشددر پایان ترم باید کارنامه فردی و جمعی قابل ارا .2

 .آزمایش حداقل تعداد بیماران مصو  الزمه ارزشیابی پایانی ترم محسو  می شود .3
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% 71در صورت کمبود بیمار و شرای  کلینیک و دانشگاه مربوطه، این امکان وجود خواهد داشت که  .4

توس  دانشجو جبران  باقیمانده باید در ترم آتی% 31حداقل تعداد بیماران مصو  ارزیابی شده، اما 

 .گردد

 :حداقل تعداد بیماران مصو  باشد% 71در مواردی که تعداد بیماران دیده شده کمتر از  .4

a.  در صورتی که مرکز به تعداد کافی مراجعه کننده نداشته، نمره ناتمام اعتم خواهد شد و در

 .ترم آینده کلینیک جبرانی برای تکمیل بیماران، در نار گرفته خواهد شد

b. ر صورتی که مرکز به تعداد کافی مراجعه کننده داشته، به منزله عدم صتحیت دانشجو د

 .برای پاس کردن کلینیک محسو  خواهد شد

تشخیص ناکافی بودن تعداد مراجعین به هرکدام از کلینیک ها به عهده کمیته آموزشی : تبصره

 .یان شودگروه بوده و صورتجلسه مربوطه باید ضمیمه گزارش کارنامه دانشجو

 :متك ارزشیابی دانشجو در پایان هر ترم عبارت است از .4

a. کسب حد نصا  تعداد بیماران 

b. حضور در کلینیک طبق قوانین کارآموزی 

 . ارزشیابی کیری کلینیک توس  استاد مربوطه انجام خواهد شد  :تبصره

ایت اصلی در کلینیک مشاهده، دانشجو موظف است گزارشی بر اساس علت مراجعه و شک :تبصره

 .بیمار و نهایتا نتای  آزمون و نیز توصیه های به عمل آمده را ارائه دهد

 .مسئولیت تکمیل فرم کارنامه فردی و اخذ تاییدیه استاد به عهده دانشجو می باشد .7

 :کارنامه در دو فرم کارنامه فردی و جمعی تهیه شده و در دو مرحله پر می شود .1

a.  کارآموزی در عرصه، به هر دانشجو یک برگ فرم در مرحله اول برای هریک از دروس

اطتعات مربوط به هر بیمار به ترکیک تاریخ برای . کارنامه فردی اختصاص داده می شود

تمامی موارد الزم است در هر جلسه به امضای استاد . هر دانشجو در این فرم ثبت می شود
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ر و غیا  به گروه تحویل داده در انتهای ترم فرم کارنامه فردی همراه با گزارش حضو. برسد

 .می شود

b.  در مرحله دوم ، در انتهای ترم فرم کارنامه فردی مربوط به تمامی دروس کارآموزی در

گروه موظف است تعداد . عرصه هر دانشجو  گردآوری شده و به گروه تحویل داده می شود

کارنامه جمعی بیماران دیده شده توس  هر دانشجو را به ترکیک دروس کارآموزی در فرم 

 .ثبت نماید

تقسی  کار، برنامه ریزی و اجرای صحیح این آیین نامه بر عهده مدیر گروه می : تبصره

 . باشد

 

 هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی

 رشته شنوایی شناسی
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 ....فرم کارنامه جمعی کارآموزی بالینی دانشجویان کارشناسی شنوایی شناسی دوره 

 کارآموزیآزمایش شده توسط هر دانشجو به تفکیک کلینیک های / مراجعین درمان/ تعداد الزم بیمارانحداقل 

 توضیحات حداقل تعداد الزم کد کلینیک نام کلینیک شماره

آزمایش  نرر طبیعی و  7 41 1کارآموزی در عرصه  1

 نرر بیمار 2گزارش 

  7 42 2کارآموزی در عرصه  2

  1 43 3کارآموزی در عرصه  3

  1 44 4کارآموزی در عرصه  4

  21 2 کارآموزی در عرصه  

  21 1 4کارآموزی در عرصه  4

  11 4 1کارآموزی سمعک  7

  7 41 2کارآموزی سمعک  1

  7  3کارآموزی سمعک  1

 بیمار 11گزارش  11 47 1کارآموزی کودکان  11

  7 41 2کارآموزی کودکان  11

  14 4 3کارآموزی کودکان  12

کودك مدرسه و  1 7 1 کارآموزی غربالگری 13

 7مهد کودك رو و 

 نوزاد

بیمار  2بیمار وزوز و  2 4 1 کارآموزی وزوز و مرکزی 14

 مرکزی

 بیمار 3گزارش  3 3 1تربیت شنوایی  1

  2 7 2تربیت شنوایی  14

و  ABRکارآموزی  17
ENG 

 1 ABR :نرر  2آزمایش

 طبیعی وگزارش  بیمار 

ENG :  2آزمایش 

نرر طبیعی و گزارش 

 بیمار  3
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 *عنوان کلینیک   

 : ...تعداد مصو 

 *عنوان کلینیک 

 : ...تعداد مصو 

 

 *عنوان کلینیک 

 : ...تعداد مصو 

تعداد  نام دانشجو 

 دیده شده

درصد دیده 

 شده

 /تکمیل

 ناتمام

تاریخ 

 تکمیل

تعداد دیده 

 شده

درصد 

 دیده شده

 /تکمیل

 ناتمام

تاریخ 

 لتکمی

تعداد دیده 

 شده

درصد 

 دیده شده

 /تکمیل

 ناتمام

تاریخ 

 تکمیل

1              

2              

3              

4              

              

4              

7              

1              

1              

11              

11              

12              

13              

14              

1              

14              

17              

11              

11              

 چینش کلینیک ها بر اساس ترم بندی گروه انجام می شود* 
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 .....فرم کارنامه فردی کارآموزی بالینی دانشجویان کارشناسی شنوایی شناسی دوره 

                          :                                                                                                                            شجونام دان

 :                                                                                   عنوان و محل کلینیک

                                  :                                                                                                                            نام استاد

 : حداقل تعداد الزم

/ نام آزمایش شونده 

 *تعداد

/ نام آزمایش شونده  امضای استاد تاریخ

 *تعداد

 امضای استاد تاریخ

 1جلسه 

 

 

1. 

2. 

3. 

جلسه   

11 

1. 

2. 

3. 

  

 2جلسه 

 

 

1. 

2. 

3. 

جلسه   

11 

1. 

2. 

3. 

  

 3جلسه 

 

 

1. 

2. 

3. 

جلسه   

12 

1. 

2. 

3. 

  

 4جلسه 

 

 

1. 

2. 

3. 

جلسه   

13 

1. 

2. 

3. 

  

 جلسه 

 

 

1. 

2. 

3. 

جلسه   

14 

1. 

2. 

3. 
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 تعیین شده

 

 ویژه کلینیک غربالگری است *

 

  



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 هفتم فصل

 پیوستها



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 (مرکز) نام کلینیک

 

 ایام هرته

بالینی 

 بزرگساالن

کلینیک )

 (دانشکده 

بالینی 

بزرگساالن 

بیمارستان )

 (فیروزگر

بالینی 

 کودکان

کلینیک  )

 (دانشکده 

ارزیابی و 

 تجویز سمعک

کلینیک  )

 (دانشکده 

شنوایی    تربیت

کلینیک  )

 (دانشکده

 

 

غربالگری شنوایی 

 نوزادان

اکبر   بیمارستان)

 (دی آبا

ERA 
  (کلینیک دانشکده )

VNG 
کلینیک  )

 (دانشکده 

توانبخشی 

جمعیت های 

 خاص
 

وزوز و 

 مرکزی

کلینیک )

 (دانشکده

درمانگاه 
ENT 

بیمارستان 

 فیروزگر

 شنبه

 صبح

خان  میتنی 

 (استاد ناظر)

 آقای پناهی

    

استاد )خان  میتنی 

 (ناظر

خان  سلطان پرست 

 (نیمه اول) 

) خان  حسینی 

 (دوم، مدرسه نیمه

 11ورودی 

 
 اقای دکتر اکبری

 1گ 

گروه 

 مدرسین

 2گ 

1:31-31/1 

طبق برنامه 

آموزشی 

 پیوست

 

 

 

 

     عصر

 خان  سلیمانی

 11ورودی 

 

 

خان  

 روزبهانی

 1گ 

 

  

 یکشنبه

 صبح

 آقای حیدری 

آقای دکتر 

 محسن

آقای دکتر 

رهبر 

استاد )

 (ناظر

آقای ولد 

 بیگی 

 خان  باقری

    خان  فرجی

 خان  مهدی 

الکتروکوکلئ

 وگرافی

  

آقای دکتر  

 رهبر

ناظر ) 

 ( کلینیک 

 11ورودی 

    عصر

خان  صادقی 

 ج  

 11ورودی 

 

     

  

 دوشنبه

 آقای پیراسته  صبح

آقای دکتر 

رهبر 

استاد )

 (ناظر

خان  

 رسولی فرد 

  11ورودی 

 

خان  شایان 

 مهر 
    

آقای دکتر 

 احدی 

 2گ 

گروه 

 مدرسین 

 1گ 

1:31-31/1 

طبق برنامه 

آموزشی 

 پیوست 

 

 
 

 

   آقای حدادزاده    عصر

خان  

 روزبهانی 

  2گ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 شنبهسه

 صبح

خان  میتنی 

 (استاد ناظر)

 خان  امیدوار 

 

آقای دکتر 

 رهبر 

 11ورودی 

 

 آقای ستاری 
 خان  توفان

 خان  صالحی
    

  

 (9311-1نیمسال اول )کارآموزی بالینی دانشجویان  کلینیک شنوایی شناسی  برنامه



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 
 

         کارشناسی    11دانشجویان ورودی                                                                                         

زمان کارآموزی های یک ارشد                                                             13دانشجویان ورودی 

 21/14/1314: شروع کلینیک :                   واحدی
                          سید حسین حسینی –آرش گویا :  آقایان                                                                                                                                     

    اعا  آقایی  –مری  کریمی  –نسترن رنجبر  –فاطمه حبیبی  –فاطمه امیر اسماعیلی :  1گ 

                                      14/11/1314: نیمه دوم ترم                                      1:31-11:31: صبح        

                                                رضایی  –غتمی : خان  ها                                                                                                      

                                    12:31-1:31: عصر       اسدی  محمد بنی  –سیروان نجری  –حسین نامور  –سیامک علیزاده  –سعید اعرابی :  2گ 

                                                                                                                                                                                                                   11/11/1314: پایان کلینیک ها 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 : حداقل تعداد آزمایشات قابل قبول 

                                                                                                                                                                    

ENG    :  توانبخشی ( 1)توانبخشی وزوز  ، ( 1)اختتل مرکزی ، ( 1: )جمعیت های خاص بیمار ،  نرمال

 سال  3زیر 

                                                                                                                                                                    

ERA   :نرمال بیمار  ، 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 چهارشنبه

 

 

 

   عصر

 

خان  مااهر 

 یزدی

خان  سلطان 

 پرست

 11ورودی 

   آقای ستاری 
خان  

 رستمی
  

  

 صبح

 خان  میتنی 

 11ورودی 

 

     
آقای 

 مهدوی

ASSR  

 خان  جعررلو 

 خان  فرجی 
 

  

           عصر

آقای دکتر 

 طاهایی 

 نیمه اول

خان  

 روزبهانی

 نیمه دوم

 11ورودی 
 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم ها



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 :تاریخ                            بسمه تعالی                                           

 فرم حضوروغیاب کارآموزی بالینی دانشجویان شنوایی شناسی          

 12 -13نیمسال دوم        

 :عنوان واحد 

 کارآموزی بالینی بزرگسال

 :نام استاد 

 

 :مکان و زمان برگزاری 

 تاریخ                          

 اسامی دانشجویان

                 

1                   

2                   

3                   

4                   

                   

4                   

7                   

1                   

 

 :استاد گرامی لطرا ً موارد زیر را رعایت فرمایید 

جلساه غیبات دارناد     2دانشاجویانی را کاه   . حضور و غیا  را در ابتدای هر جلسه انجام داده و ثبت نماییاد  -1

 .وبه کمیته آموزشی گروه ارجاع نمایید پذیرش نررموده

هت غیبت یا جابجایی کلینیاک امتنااع   بدون هماهنگی با کمیته آموزشی گروه از دادن اجازه به دانشجو ، ج -2

 .فرمایید

دانشجو موظف است قبل یا بتفاصله پس از غیبت ، مدارك و مستندات مربوط به غیبات خاود را فقا  باه      -3

بررسی غیبات  . لذا درارزشیابی خود ، غیبت های دانشجو را درنار نگیرید. کمیته آموزشی گروه تحویل دهد

 .عهده کمیته آموزشی گروه است ها و تأثیر آن در نمره نهایی به 

 .دانشجویان مجاز به غیبت های گروهی نمی باشند -4



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 

عدم حضوراستاد در یک جلسه ، درصورت معرفی نرر جایگزین به معاون آموزشی گروه یا مسائول کلینیاک    -4

شنوایی شناسی دانشکده وانجام هماهنگی قبلی امکان پذیر خواهد بود ومنجار باه تعطیلای آن جلساه ویاا      

 .زاری جلسه جبرانی نخواهد شدبرگ

 :نام و امضاء استاد                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 پژوهشی دانشجویان گروه شنوایی شناسی/ فرم درخواست های آموزشی

 ..................جنا  آقای / استاد مشاور محترم سرکار خان 

 .........دانشجوی ورودی .......................... ماً، خواهشمند است ضمن بررسی درخواست اینجانب احترا. با ستم

 . به شرح ذیل دستور اقدام مقتضی را صادر فرمائید....................... مقطع 

 : توضیح درخواست

 

 

 : تاریخ درخواست

 : امضاء دانشجو  

 

 ناسی معاون محترم آموزشی گروه شنوایی ش

 .....................احتراماً ضمن تائید درخواست دانشجو، خواهشمند است. با ستم

 

 

 : نام و امضاء استاد مشاور                                

  :تاریخ                                                                                                

 

 محترم پژوهشی گروه شنوایی شناسیمعاون 

 ........................احتراماً، ضمن تائید درخواست دانشجو، خواهشمند است. با ستم 
 

 نام و امضاء استاد مشاور 

  :تاریخ          

 

 ▭خیر           ▭بلی             :مدارك ضمیمه است

 : نار شورای آموزشی گروه

 

  :نار شورای پژوهشی گروه
 

 

 

  

  



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 :بسمه تعالی                                        تاریخ                                                            

      :                            فرم استراده از تجهیزات کلینیک شنوایی شناسی                   شماره                                   

 :پیوست                    مدیر محترم گروه شنوایی شناسی ( الف

 باستم و احترام    
: باارای انجااام پااژوهش خااود بااا عنااوان  .......................... مقطااع ............... دانشااجوی رشااته ................... اینجانااب    

باااااا .......................... ...........................................................................................................................................................................

:...........................................                          لمااااایمرتباااااه ع:..................................تخصاااااص: .............................................راهنماااااایی

مرتباااااه :...............................تخصاااااص:.................................و مشااااااوره: .....................................................دانشاااااگاه

 .هست :...................................... متقاضی استراده از دستگاه:...............................دانشگاه.......:................................علمی

       :....................................                            ماااااادت زمااااااان اسااااااتراده از دسااااااتگاه  :.................................... تعااااااداد نمونااااااه 

 :..............................................................شماره تماس

 نام و نام خانوادگی پژوهشگر                                                         نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 امضاء                                  امضاء                                                       

 
 مسئول محترم کلینیک(  

 با ستم و احترام 
 .با توجه به تائید مطالب مندرج در بند الف خواهشمند است اقدام الزم جهت برنامه ریزی صورت گیرد 

 مدیر گروه شنوایی شناسی                                                                                            

 امضاء                                                                                                  

 
 مسئول محترم تجهیزات( ج

 و احترام با ستم 
 .از دستگاه صورت گیردبا توجه به تائید مطالب مندرج در بند الف خواهشمند است اقدام الزم جهت استراده 

 مسئول کلینیک                                                                                                

 امضاء                                                                                                  

 
 ....................................مسئول محترم گروه( د

 با ستم و احترام 
پیرو درخواسات فاوق جهات اساتراده از تجهیازات آن بخاش مراتاب جهات اطاتع و برناماه ریازی باه استحضاار                           

 مسئول تجهیزات                                                                                 .می رسد

 امضاء                                                                                                                

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 بسمه تعالی

 قابل توجه دانشجویان شنوایی شناسی 

 (آزمون پایان کلینیک ها)

 :11مقطع کارشناسی ورودی 

برگزار می  11/11/14شنبه در تاریخ   14-1ال اول آزمون پایان کلینیک های شنوایی شناسی در نیمس

 .شود

،  و بالینی کودکان و  4، 3براساس طرح درس و چک لیست کارآموزی های بالینی بزرگسال : محتوای آزمون

، و ارزیابی و تجویز سمعک، ارزیابی های وزوز و سیست  شنوایی مرکزی، و تربیت OAEغربالگری شنوایی و 

 .آزمون متعاقباً اعتم خواهد شدشنوایی نحوه اجرای 

 :13مقطع کارشناسی ارشد ورودی 

پس از تکمیل تعداد بیماران توس   14-1آزمون پایان کلینیک های شنوایی شناسی در نیمسال اول 

تأخیر در تکمیل تعداد بیماران منجر به کسر نمره . برگزار خواهد شد 14دانشجویان حداکثر تا پایان دی ماه 

 .هد شدکلینیکی خوا

براساس طرح درس و چک لیست کارآموزی های الکتروفیزیولوژی شنوایی، ارزیابی و : محتوای آزمون

 توانبخشی تعادل و توانبخشی شنوایی جمعیت های خاص

 .نحوه اجرای آزمون متعاقباً اعتم خواهد شد

 گروه شنوایی شناسی                                                                                                     

                                                                                        21/1/14 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 بسمه تعالی

 11قابل توجه دانشجویان کارشناسی شنوایی شناسی ورودی 

   سیبرنامه اجرایی آزمون پایان ترم کلینیک های شنوایی شنا

 اسامی دانشجویان: 

  آرش گویا( 4) -انسیه غالمی( 3) -مهسا رضایی( 2) -حسین حسینی( 1) 

 برنامه زمانی: 

 زمان خاتمه آزمون زمان شروع آزمون تاریخ آزمون

 11/11 11/1 21/3/14چهارشنبه 

 

 ایستگاه های آزمون: 

 محتوای آزمون نام ایستگاه شماره ایستگاه

 1بالینی بزرگسال  1
-ادیومتری رفتاری -مون های دیاپازونیآز

 آزمون های گرتاری

 ماسکین  2بالینی بزرگسال  2

 ارزیابی های رفتاری بالینی کودکان 3

 ارزیابی و تجویز سمعک ارزیابی و تجویز سمعک 4

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 

 11و   11قابل توجه دانشجویان کارشناسی شنوایی شناسی ورودی

 (ی هادرخصوص آزمون های پایان کارآموز)

 : توجه 

    اعدادی که کنار اسامی دانشجویان ثبت شده است شماره ایستگاه مربوط به آن دانشاجو در شاروع

آزمون است ، یعنی پس از ورود یک گروه  باه ساالن برگازاری آزماون ، هار دانشاجو پشات در         

 .ایستگاه مربوطه می ایستد

  مذکور می شودبا صدای اولین آالرم آزمون شروع  و دانشجو وارد ایستگاه. 

    در طول برگزاری آزمون ، دانشجو باید با شنیدن هر آالرم ایستگاه فعلی را ترك کند و باه ایساتگاه

 .بعدی مراجعه نماید

 پس از آغاز آزمون دانشجویان بایستی به ترتیب صعودی شماره های ایستگاهها را طی نمایند. 

 رفته و تا پایاان   1به ایستگاه شماره  4ره بدیهی است دانشجویان باید پس از خروج از ایستگاه شما

 . آزمون مسیر را ادامه دهند

 کلینیک شنوایی شناسی : محل برگزاری آزمون 

  دقیقاه قبال از شاروع آزماون در جلاوی در   ورودی کلینیاک       11هر یک از اعضاء گروه ها باید            

    ً   جادا     زودهنگاام در کلینیاک،   خواهشامند اسات از حضاور   . حاضر باشاند ( راهرو انتاار بیماران ) 

 .خودداری شود

 : تذکر مه 

 .محاسبه می شود 11نمره هر ایستگاه از  -1

نماره در آزماون   %  1احتسا  نمره اساتید کلینیک در نمره  نهایی  دانشجو به شرط کسب حداقل  -2

 .درغیراینصورت در واحد کارآموزی مربوطه، دانشجو مردود خواهد شد. جامع است

 
 موفق باشید

 گروه شنوایی شناسی

27/2/14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 نامه حضور اساتید در مراکز بالینی شناسی آئین

 : مقدمه

ارائه خدمات به مراجعین و میزان یادگیری در مراکز باالینی شانوایی شناسای مناوط باه رعایات حقاوق           

مقررات حااک  بار    مراجعین، دانشجویان و اساتید می باشد و همه این موارد در سایه نا  و رعایت قوانین و

موارد زیر براساس آئین نامه های مصو  آموزشی دانشکده و دانشگاه و مصوبات . آن مجموعه رخ خواهد داد

لذا از اساتید ارجمند تقاضا می گردد تا با مطالعه، در اجارای  . شورای آموزشی گروه تصمی  گیری شده است

 .دقیق آنها کمک نمایند

 در اطی دانشجویان در مراکز بالینی شنوایی شناسی موجود بار روی باورد   انضب -قرائت آئین نامه آموزشی

 کلینیک ها در اولین جلسه کارآموزی برای دانشجویان و ناارت بر حسن اجرای آن در طول ترم داخل پوشه 

  چاک لیسات آن    طرح درس یا هر واحد کارآموزی به همراه توضیح دورهمطلع کردن دانشجویان از طرح

 ال تحصیلیدر آغاز نیمس

 نیمه ترم و یک هرته قبل از پایان ترم باه مسائول   ) کنترل حضور و غیا  دانشجو، و گزارش به موقع آن

 (کلینیک

  ناارت بر حسن رفتار دانشجو 

  تعیین نقاط ضعف و قوت دانشجویان در طول ترم، تذکر به دانشجو در زمان مناسب و کمک به رفع نقاط

 ضعف 

 ان ارجاع شده به هر دانشجو، با تکمیل و امضاء کارنامه بالینی دانشجو گزارش حد نصا  تعداد بیمار 

      ناارت بر کنترل روزانه دستگاه ها توس  دانشجویان، و پی گیری وجود اشکاالت در دساتگاه هاا توسا

 استاد با مسئولین کلینیک در غیا  بیمار 

 شی کلینیک توس  دانشجو و کنترل ناارت کتبی استاد بر حسن انجام کار دریافت برگه چک لیست از من

 تجهیزات

 (ساعت 3به ازای هر واحد ) ناارت دقیق بر حضور فعال، به موقع و مستمر دانشجو در کلینیک 



 
 زشکی ایران دانشگاه علوم پ  

 دانشکده علوم توانبخشی    

 گروه شنوایی شناسی    

 

      در صورت نیاز به بیمارانی با ویژگی خاص، اعتم نار استاد به مسئول کلینیاک و همااهنگی باا مسائول

 پذیرش

 یک از دانشجویان در ساعات تعیین شده  در نارگرفتن تعداد بیماران مساوی برای هر 

  ناارت بر درج کامل اطتعات بیماران ویزیت شده توس  دانشجو، جهت تکمیل پرونده های بایگانی 

  عدم تجمع اساتید در محل پذیرش 

  حضور فعال مستمر استاد در ساعات کارآموزی 

 رت وجود بخش های کلینیک فعاال  عدم ارجاع بیماران به مراکز و کلینیک های خارج از دانشکده در صو

 دانشکده 

  انجام آزمون های عملی در طول ترم براساس چک لیست ها 

  جمع بندی نمره نهایی دانشجو در هرته آخر کلینیک ها و تحویل آن به مسئول کلینیک 

        در صورت بروز مشکل و عدم امکان حضور استاد در کلینیک، معرفای اساتاد جاایگزین باه تائیاد معااون

 شی گروه و یا مسئول کلینیک با هماهنگی قبلیآموز

  برای دانشاجویان   14برای دانشجویان کارشناسی و کسب نمره  12کلینیک ها، کسب نمره درنمره قبولی

 کارشناسی ارشد


