
 شنوایی  تربیت کلینیک

 

کمآ فرد  برای  برای  نچه  آنهاست.  از  بهینه  استفاده  و  صداها  بیشتر  و  بهتر  دریافت  دارد  اهمیت  شنوا 

شود اما  و... استفاده می  FMدریافت صداها از وسایل کمک شنوایی مانند: سمعک، کاشت حلزون،  

به تنها نبوده است و روند رشد ذهنی   یی برای نوزادی که بطور طبیعی دردریافت صدا  معرض صدا 

شده است، مفید نیست. روش توانبخشی کارآمد برای استفاده حداکثر از باقیمانده شنوایی،  اش مختل  

 تربیت شنوایی است. در این روش با: 

 هاصدا  از مهارت آگاهی تقویت   ➢

 مهارت تمایز صداهای مختلف از یکدیگر تقویت   ➢

 مهارت شناسایی صداهای گفتاری و غیرگفتاری تقویت   ➢



 مهارت درک گفتارتقویت   ➢

 یی و ارائه مشاوره به والدین کودکان و افراد کم شنوا راهنما  ➢

 آموزش کودک کم شنوا برای استفاده بهتر از مهارت گوش دادن    ➢

 منظور بهبود توانایی برقراری ارتباط ه  غیرکالمی کودک ب   -کالمی -توسعه مهارت های شنوایی  ➢

 آموزش کودک در تشخیص صدای خود و دیگران   ➢

 آموزش ارتباط و استراتژی های ارتباطی   ➢

 خوانی و زبان بدن و اشارات آموزش های لب  ➢

 ارزیابی مداوم پیشرفت کودک و ارائه ی برنامه های توانبخشی متناسب   ➢

 کمک به تعیین جایگاه آموزشی و تحصیلی درست  ➢

و کافی برای زندگی مستقل در جامعه را کسب کند. در این  کودک می تواند مهارت های شنوایی الزم  

 شود. ناسب با گروه سنی فرد استفاده می روش توانبخشی از روش ها و ابزار مت 

-عک استفاده می م بزرگسالی که س  برای  شرکت در کالس های تربیت شنوایی عالوه بر کودکان و نوزادان، 

 ضروری است تا توانایی زندگی مستقل را بازیابد. کند یا عمل کاشت حلزون انجام داده نیز  

گر و پزشکان  مراجعین به کلینیک تربیت شنوایی توسط والدین دیگر یا همکاران شنوایی شناس، گفتار درمان 

شوند. به عالوه اگر فرد کم شنوا با وجود تنظیم مناسب وسیله کمک شنوایی در  متخصص ارجاع داده می 

تواند به این کلینیک مراجعه کند  شد، برای ارزیابی و تعیین سطح می ی نداشته با واکنش به صدا عملکرد مناسب 

 تا در صورت نیاز از فواید آموزش های توانبخشی بهره مند شود. 

 

 


