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 حمایتی والدین کودکان کم شنوا - نشست گروهی پنجمینگزارش 

خانواده های دارای فرزند کم شنوا در تاریخ  برای حمایتی  -  با لطف و یاری خداوند منان پنجمین نشست گروهی 

علوم پزشکی ایران زیر نظر دپارتمان شنوایی شناسی و به   دانشگاهدرسالن ازادی دانشکده علوم توانبخشی  5/9/98

 .مرتضی صفری و علی علیلو برگزار شد  ان دبیری علمی سرکار خانم دکتر فرنوش جاراللهی و دبیری اجرایی اقای

دبیر علمی برنامه به مناسبت چهارم آذرماه،    ، ی چند از قران کریم و سرود ملی جمهوری اسالمی ایرانبعد از پخش ایات

خانم دکتر اکرم پوربخت مدیر  یاد و خاطره جبار باغچه بان اولین معلم و پدر ناشنوایان ایران را گرامی داشتند. سپس 

ن را برای حضار شرح دادند و به  آو عملکرد  ءا گروه شنوایی شناسی در مورد ساختار گوش سخنرانی کردند و اجز

کم  در جلسه در مورد مشکالت در پرورش فرزند  ضرحابا تجربه سپس یکی از والدین د. نان پاسخ دادنآسواالت 

در ادامه فرزند ایشان که اینک خود شاغل بوده و دانشجوی فوق  خود و مراحل مختلف ان صحبت کردند و شنوای 

تشکر از مادر خود و سرکار خانم دکتر جاراللهی بابت کمک هایی که به ایشان در این راه و    ضمنلیسانس می باشد،  

 آن  با  جامعه  در  ناشنوا  فرد  یک   در مورد مسائلی که  ، با قرائت متنی بسیار زیباکسب موفقیت های زندگی انجام دادند

 .کردند صحبت تحصیلی و اجتماعی خود  های  موفقیت همچنین و روبروست

  پرداختند ( هستی خالق با)  کتاب معرفی به شنوایی شناسی  ترم ششم کارشناسی دانشجوی فرد معین  زهرا  سپس خانم

  .از کتاب و مطالب مهم ان را برای حضار شرح دادند ای   خالصه و

ات غیرمترقبه در زندگی  تغییرچگونه با "در ادامه سرکار خانم دکتر جاراللهی دبیر علمی نشست در مورد موضوع 

 . و به سواالت والدین حاضر در جلسه پاسخ دادندصحبت کرده   "مواجه شویم؟

  ها را   این نشست  اینستاگرام  پیج   شنوایی شناسی  ترم ششم کارشناسی  دانشجوی  در انتهای مراسم نیز اقای معین ابهری 

 .معرفی کردندرا مجازی  لدین معرفی نمودند و راه های ارتباطی وا به

 در طول برنامه به سواالت حضار پاسخ داده شد. 



 

 

 

 

 


