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   شناسیشنوایی

 تعادل و واییشن سیستم يمطالعه به که است تکنولوژي و بالینی دانش از ايگسترده يحیطه شناسی،شنوایی
 ،ارزیابی پیشگیري، به دانش این بهداشتی، خدمات يعرصه در تخصصی يحیطه یک عنوان به. پردازدمی

 از یناش عوارض و تعادلی اختالالت و شنوایی هايآسیب توانبخشی درمان و شناسیشنوایی مشاوره مدیریت،
 ور این از و گیردمی صورت سالمندان و بزرگساالن کودکان، نوزادان، درخصوص امر این. نمایدمی مبادرت آنها

 رویکرد اب شناسیشنوایی ،براین عالوه. است ساخته الزامی را اختصاصی کامال رویکردهاي رشته این گستردگی
 هايمحدودیت دچار چندگانه هايناتوانی بدلیل که باشد افرادي خدمت در تواندمی ايرشته بین و تیمی
 یدهلیزي را شناسای شنوایی / سیستمشناس اختالالت عملکرد شنواییاز این رو،  .اند شده اجتماعی و فردي

هاي نوین به درمان هاي  در عرصه وسایل کمک شنوایی و روشآوريگیري از فنبا بهره نموده، ارزیابی و
 شناسشنواییضمن تشخیص نهایی اختالالت، و نماید، اقدام می 2انهشناسشنواییو درمان 1توانبخشی شنوایی

همچنین در امر پیشگیري از اختالالت شنوایی و تعادل، هم به صورت مستقل و هم به عنوان عضوي از تیم 
  کند.توانبخشی ایفاي نقش می

 تسالم  امر در را آن نتایجهاي فوق پژوهش نموده و در حیطه شناسیشنواییدانش آموختگان مقطع دکتراي 
  .نمایدمی ارائه علمی نظریه صورت به جامعه نیاز مورد تعادل و شنوایی اختالالت از پیشگیري و

 :در سه حیطه عمده فعالیت دارد شناسیشنواییبه طورکلی 

 شناسی حفاظت وپیشگیريشنوایی  
 شناسی تشخیصیشنوایی 
 شناسی توانبخشیشنوایی 

 
  در ایران شناسیشنوایی

  در مدرسه عالی توانبخشی و رفاه اجتماعی (دانشکده علوم  1355در سال   شناسیشنواییرشته
دانشکده علوم  1362تاسیس شد. پس از انقالب فرهنگی، از سال بصورت مستقل توانبخشی فعلی) 

 .قرار گرفتتوانبخشی در پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  خشی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته در دانشکده علوم توانب 1371اولین دوره کارشناسی ارشد از
 شد. 

  تی ایران، تهران و بهزیسعلوم پزشکی دکتراي تخصصی براي اولین بار در سه دانشگاه  1387و در سال
  راه اندازي شد.

  

                                                        
1 aural rehabilitation 
2audiological medicine 
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  هاي گروهفعالیت

تخصصی بالینی  هايها و کارگروهکلینیکپژوهشی خود،  -به منظور رشد آموزشی شناسیشنواییگروه 
ولوژي شنوایی، ، الکتروفیزیمرکزي  ، بالینی کودکان، ارزیابی و توانبخشی وزوز، ارزیابی سیستم شنواییبزرگسال

 ارزیابی و ،محیطی و مرکزي  هاي شنواییتجویز و فیتینگ وسایل کمک شنوایی، توانبخشی آسیب -ارزیابی
 .اکوستیک و سایکواکوستیک را تشکیل داده استتوانبخشی سیستم دهلیزي، نویز و حفاظت شنوایی، 

هاي پژوهشی، تعیین نیازها، رفع مشکالت و به روز کردن امکانات،  زیرمجموعه هاي فوق در مورد تعیین اولویت
هاي آموزشی، سمینارهاي مربوط،  کارگاه ،Lab Meeting هاي ادواري، ژورنال کالب، تعیین مباحث سخنرانی

تر از همه در تدوین  ویان در دروس نظري وکارآموزي در حوزه کاري خود و مهممشارکت در آموزش دانشج
 حمایتی یتوانبخشهمچنین سه کارگروه . باشند پروتکل هاي تشخیصی و توانبخشی مرتبط، درحال فعالیت می

ویی پاسخگ، غربالگري شنوایی نوزادان و کودکان، و توانبخشی وزوز در راستاي شنوا کم کودك داراي والدین
اجتماعی و بهبود سالمت مردم فعالیت می کند. امید است که دستیاران عزیز همپاي دیگر دانشجویان در این 

  حیطه ها تعامل سازنده با گروه داشته باشند.

  افتخارات گروه

 در سطح کشور شناسیشنواییاولین دوره کارشناسی  .1

 در سطح کشور شناسیشنواییاولین دوره کارشناسی ارشد  .2

 در سطح کشور  شناسیشنواییاولین هیات علمی با مدرك دکتراي تخصصی  .3

 اولین دانش آموخته دکتراي تخصصی پژوهشی در دانشکده  .4

 سطح کشور شناسیشنواییاولین مرکز تعادل در کلینیک هاي  .5

 اولین کلینیک ارزیابی و توانبخشی شنوایی مرکزي در سطح کشور .6

 یبراسیون در سطح کشورو کال از گوش گیري اولین مرکز قالب .7

 در سطح کشور شناسیشنواییو مشاوره اولین مرکز تربیت شنوایی  .8

 اولین مرکز آزمایش هاي حیوانی در حیطه شنوایی و تعادل در سطح دانشکده هاي توانبخشی کشور .9

 اولین مرکز توانبخشی وزوز گوش با رویکرد درمان شناختی رفتاري  توام با صدادرمانی  .10

 اولین مرکز پاسخگویی اجتماعی به افراد داراي فرزند کم شنوا  .11

 اولین گروه آموزشی اقدام کننده خدمات پاسخگویی اجتماعی و استاد برتر پاسخگو در دانشکده .12
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                             (PhD)مشخصات برنامه آموزشی دوره دکتري تخصصی 
  شناسیرشته شنوایی 

  : نام دوره) 1

  )Audiology(  رشته شنوایی شناسی (PhD)دوره دکتري تخصصی           

 

  ) طول دوره و ساختار آن :2 
مصوب شوراي (PhD)نامه هاي آموزشی  مصوب دوره دکتري تخصصی مطابق ضوابط و آیین  

 ریزي علوم پزشکی خواهد بود.عالی برنامه

 

 : نام دروس و تعداد واحدهاي درسی )3

واحد شامل  48رشته شنوایی شناسی تعداد  (PhD)تعداد کل واحدهاي درسی  دوره دکتري تخصصی 
می واحد پایان نامه که   24) و Non-coreواحد  اختیاري Core ،(4 )واحد اختصاصی اجباري ( 20

  .گذرانده شوندبا موفقیت  در مدت مجازو شده انتخاب  مشاور دورهزیر نظر استاد بایست 

  

  واحد 20 دروس اختصاصی اجباري 

  4  اختیاري اختصاصی دروس

  24    پایان نامه

  48  جمع
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  رشته شنوایی شناسی (PhD)دروس کمبود یا جبرانی دوره دکتري تخصصی :  1جدول 

تعداد  نام درس کد درس

 واحد

 پیشنیاز ساعات

  جمع  عملی  نظري

 -- Psycholinguistic  2 34 -- 34*مقدماتی  روانشناسی زبان 01

 5/25 17 5/8 1 5/0 5/0 هاي اطالع رسانی پزشکی سیستم  02

  
1   5/0  5/0  5/25  --  

چنانچه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد شنوایی شناسی این دروس را نگذرانده باشد ملزم به گذراندن این درس به *        
  باشد. عنوان درس کمبود یا جبرانی می

  

  رشته شنوایی شناسی (PhD)) دوره دکتري تخصصی Coreاختصاصی اجباري (وس :  در2جدول 
تعداد  نام درس کد درس

 واحد

 پیشنیاز ساعات

  جمع  عملی  نظري

 -- 51 34 17 2 هاي پژوهش پیشرفته روش 03

 -- 51 -- 51 3 (مغز و نخاع)  1علوم اعصاب   04

 -- 51 -- 51 3 (تکاملی شناخت)   2علوم اعصاب    05

 -- 51 -- 51 3 ( شنوایی و تعادل)  3علوم اعصاب   06

      روانشناسی زبان پیشرفته 07

Advanced Psycholinguistic  

2 34 -- 34 -- 

 02 68 34 34 3 هاي آزمایشگاهیاصول  پژوهش 08

  --  34  --  34  2  زبان و شناخت   09

 -- 51 51 --  2   سمینار در شنوایی شناسی  10

 -- 374 119 255 20  جمع
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  شنوایی شناسی رشته  (PhD))دکتري تخصصی Non-coreدروس اختصاصی اختیاري (:   3جدول 

  
تعداد  نام درس کد درس

 واحد

 پیشنیاز تعداد ساعات

 جمع  عملی نظري

 -- 51 34 17 2  نرم افزارهاي آماري 11

اصول و روشهاي تصویر برداري سیستم شنوایی و  12

 تعادل

2 34 -- 34 -- 

 -- 34 - 34 2 روشهاي نوین الکتروفیزیولوژي شنوایی 13

 -- 34 - 34 2   ارزیابی هاي نوین دستگاه تعادل 14

 8 جمع 

  
 4دانشجو موظف است مطابق برنامه آموزشی مصوب دوره مربوطه، تشخیص گروه و تأیید تحصیالت تکمیلی دانشگاه  حداقل   

  فوق را بگذراند.واحد از موارد اختصاصی اختیاري 
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   شناسیشنواییرشته   مقطع  دکتراي تخصصی  ترم بندي دروس

  ترم اول

  
  ردیف
 

 نام درس کد درس
    نوع و تعداد واحد

  جمع واحد
  

  عملی  نظري  پیشنیاز

1  
  

  -  2  -  2  *روانشناسی زبان مقدماتی  504006001

2  
  

  -  3  1  2  روش پژوهش پیشرفته  504006003

3  
  

  -  3  -  3  (شنوایی و تعادل) 3علوم اعصاب   504006006

4  
  

  2  -  2  شناسیشنواییسمینار در   504006010
 51(معادل 

  ساعت)

-  

5  
  

  -  1  1  -  رسانی پزشکیهاي اطالعسیستم  504008010

  

  دوم رمت

  
  ردیف
 

 نام درس کد درس
    نوع و تعداد واحد

جمع 
  واحد

  
  عملی  نظري  پیشنیاز

1  
  

  -  2  -  2  روانشناسی زبان پیشرفته  504006007

2  
  

  -  3  -  3  (مغز و نخاع) 1علوم اعصاب   504006004

3  
  

  -  3  -  3  (تکاملی شناخت) 2علوم اعصاب   504006005

4  
  

  -  3  1  2  هاي آزمایشگاهیاصول پژوهش  504006008

5  
  

هاي نوین الکتروفیزیولوژي روش  504006013
  شنوایی

2  -  2  -  

  تدوین و دفاع از عنوان رساله و پروپوزال از آغاز این ترماقدامات 
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  سوم ترم

  
  ردیف
 

 نام درس کد درس
    نوع و تعداد واحد

جمع 
  واحد

  
  عملی  نظري  پیشنیاز

1  
  

  -  2  -  2  زبان و شناخت  504006009

2  
  

  -  2  1  1  نرم افزارهاي آماري  504006011

3  
  

سیستم روش هاي نوین ارزیابی   504006014
  تعادل

2  -  2  -  

4  
  

معادل   کاشت حلزون  -
2  

-  2  -  

5 
  

هاي تصویربرداري از اصول و روش  504006012
  سیستم شنوایی و تعادل

2  -  2    

  ع از عنوان و پروپوزال رساله حداکثر تا پایان این ترمدفا
 

در پایان مرحله آموزشی دانشجو ملزم است در آزمون جامع که بصورت کتبی و ارزیابی عینی عملکرد برگزار 

  شود شرکت کند. 

می  15شرط شرکت در آزمون جامع قبولی در کلیه درس هاي مرحله آموزشی و کسب حداقل میانگین کل 

  می باشد. در پایان ترم سوم پروپوزالآزمون جامع، دفاع از شرط شرکت در   باشد.

  چهارم ترم

  
  ردیف
 

 نام درس کد درس
    نوع و تعداد واحد

جمع 
  واحد

  
  عملی  نظري  پیشنیاز

1  
  

قبولی در کلیه دروس         آزمون جامع  1001
نظري و عملی و دفاع از 
پروپوزال و دریافت کد 

  اخالق
  

  الی هشتم پنجم هاي ترم

  
  ردیف
 

 نام درس کد درس
    تعداد واحدنوع و 

جمع 
  واحد

  
  عملی  نظري  پیشنیاز

1  
  

قبولی در آزمون   24  24  -  پایان نامه  504006015
  جامع

  

 موفق باشید


