
                                                                                                                         

  حمایتی والدین کودك کم شنوا -معرفی نشست هاي گروهی

  گروه شنوایی شناسی

  

به یاري خدا و با همکاري دانشجویان و اساتید گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اولین نشست از دومین سري نشست 
  شد. آغاز 1397براي والدین داراي کودك کم شنوا / ناشنوا در بهمن ماه در راستاي پاسخگویی اجتماعی حمایتی  -هاي گروهی

توسط  97جلسه) برگزار شد. خوشبختانه سري دوم این نشست ها از بهمن ماه  25( 78-82ي سري اول این نشست ها در سال ها
ت شنوایی یخدمات توانبخشی بویژه تربارائه که پیشرو در  گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

   ین نشست هایی را برگزار نماییم.در ایران است، آغاز شد و امید است هر دو ماه یک بار بتوانیم چن

                                                                          گروه شنوایی شناسی دانشیاراین نشست ها به همت دکتر فرنوش جاراللهی 
مداخله زودهنگام کم شنوایی،  رفتاري کودکان،غربالگري و تشخیصی سال تجربه علمی و بالینی در امر آزمایشات  و سه [با سی

                                                      توانبخشی شنوایی (مشاوره، تربیت شنوایی، زبان آموزي، روش هاي ارتباطی، کاندیداتوري کاشت حلزون) براي افراد کم شنواي 
. او همچنین مؤسس آموزش ] بوده استردازشی شنوایی، توانبخشی اختالالت پاستفاده کننده از سمعک یا پروتز کاشت حلزون

  دانشجویان شنوایی شناسی می باشد. بهمهارت هاي شنوایی 

  اهداف اصلی برگزاري چنین نشست هایی عبارتند از:

 افزایش سطح آگاهی و انگیزه در والدین براي ساختن یک زندگی سالم -1

 کمک به کسب مهارت هاي مهم زندگی  -2

 شجویان و دیگر عالقه مندان پیرامون مسائل ناشنواییافزایش سطح دانش دان -3

 استفاده از اندیشه ها و راهکارهاي متخصصین و والدین براي بهبود ارائه خدمات -4

 تبادل اطالعات و تجربیات و موفقیت ها -5

  :بگیرید تماس ما با زیر هاي راه از یکی طریق از برنامه این در شرکت و نام ثبت جهت

hپیج اینستاگرام:   p://instagram.com/aud_iums?igshad=1v6te xsh5zd                                  
: شناسی شنوایی کلینیک،  09352909865: پیامکی ارتباط ، audcounsel@، پیام در تلگرام:  aud_iums@:  تلگرام کانال

 )صادقیان خانم سرکار: پذیرش مسئول( 22250541
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