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   توصیف کلی درس

 زبان و یدریافت زبان روي بر بویژه شنوایی آسیب سوء اثرات کاهش یا بهبود شنوایی توانبخشی اصلی هدف اینکه به توجه با
 هاي یوهش و گفتاري و زبانی اختالالت از شنوایی توانبخشی تیم عضو و مدیر عنوان به باید شناس شنوایی باشد، می بیانی

  .باشد داشته کافی آگاهی آن درمان و ارزیابی

   ):Competency( توانمندي اهداف کلی/ محورهاي

 مرکزي شنوایی پردازش اختالل به مبتال افراد نظیر خاص هايجمعیت در شنوایی توانبخشی هاي روش انواع با آشنایی
)CAPD(،  یرز شنوايکم کودکان شنوایی بخشیتوان مبانی و اصول همچنین و آزاردهنده مزمن وزوز به مبتالیان و سالمندان 

  زمینه این در بخشیتوان مختلف هايپروتکل و سال سه

    ):Core Competencyي (اهداف اختصاصی/ زیرمحورهاي هر توانمند

  :یر آشنا شودبا موارد ز پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

  ارتباط آموزش با آشنایی -
  شنوایی پردازش اختالل به مبتال افراد توانبخشی و ارزیابی هاي روش با آشنایی -
  گوش وزوز به مبتال افراد توانبخشی و ارزیابی هاي روش با آشنایی -
  سال سه زیر شنواي کم کودکان شنوایی هاي مهارت و ارتباطی شناختی، زبانی، ارزیابی هاي روش -
  سال سه زیر شنواي کم کودکان براي توانبخشی هاي روش معرفی -
  شناسی شنوایی مشاوره -
  حلزونی کاشت داراي افراد توانبخشی -
  سالمندان شنوایی توانبخشی -

  :1ویکرد آموزشیر

حضوري∎                                      2مجازي                                               3ترکیبی  

  :آموزشی انتخاب شدهیادگیري با عنایت به رویکرد -هاي یاددهی روش

 رویکرد مجازي

 وارونه کالس  
  یادگیري مبتنی بر بازي دیجیتال  
  یادگیري مبتنی بر محتواي الکترونیکی تعاملی  
 یادگیري مبتنی بر حل مسئله)PBL(  
 ..........................سایر موارد     نام ببرید  

                                                        
1. Educational Approach 
2 . Virtual Approach 
3 . Blended Approach 
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  ویکرد حضورير
  و ...) کوئیز، بحث گروهیرسش و پاسخ، (پ سخنرانی تعاملی ∎

 هاي کوچک  حث در گروهب  
 یادگیري مبتنی بر تیم )TBL(  
 یادگیري مبتنی بر حل مسئله )PBL( 
  یادگیري مبتنی بر سناریو  
  تدریس توسط همتایان(استفاده از دانشجویان در تدریس(   
 یادگیري مبتنی بر بازي  

 سایر موارد      نام ببرید :  

  ترکیبیرویکرد 
  .رود هاي زیرمجموعه رویکردهاي آموزشی مجازي و حضوري، به کار میترکیبی از روش

   .................... لطفا نام ببرید
  

  وانبخشی شنوایی جمعیت هاي خاصت سدرارائه تقویم جدول 
  

  عنوان مبحث  جلسه
  فعالیت یادگیري/ تکالیف

-روش یاددهی
  یادگیري

  نحوه ارائه کار کالسی و نحوه ارزشیابی -طبقه بندي موضوعات -آشنایی با مباحث درس  1
  توانبخشی شنوایی سالمندان

  سخنرانی تعاملی
  

  تعاملی سخنرانی  ارزیابی  روش هاي: مقدمات و پردازش شنوایی اختالل  2
  سخنرانی تعاملی  "             "          "          "          "  3
  سخنرانی تعاملی  توانبخشی شنوایی براي افراد مبتال به اختالل پردازش شنوایی  4
  سخنرانی تعاملی  تربیت شنوایی مرکزي به روش بوفالو  5
  سخنرانی تعاملی  "          "          "          "  6

  سخنرانی تعاملی  "          "          "          "  7
  سخنرانی تعاملی  مروري بر ارزیابی هاي وزوز گوش  8

  سخنرانی تعاملی  توانبخشی وزوز گوش  9

  سخنرانی تعاملی            "          "          "  10

  سخنرانی تعاملی            "          "          "  11
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  سخنرانی تعاملی  کاشت حلزون  12

  سخنرانی تعاملی            "          "  13

 روش هاي ارزیابی زبانی، ارتباطی، شناختی و مهارت شنوایی کودکان کم شنواي پیش دبستان  14
  سال 3شنواي زیر آشنایی با برنامه هاي توانبخشی شنوایی کودکان کم 

  سخنرانی تعاملی

  سخنرانی تعاملی  مشاوره شنوایی شناسی        15

    ارائه هاي دانشجویان  16

    آزمون پایانی  17

  
  :دانشجووظایف و انتظارات از 

مقرر، مطالعه منابع  س درس، انجام تکالیف در موعدالدر طول دوره نظیر حضور منظم در کو انتظارات  دانشجووظایف عمومی 
  1سالهاي ک معرفی شده و مشارکت فعال در برنامه

 هر با مرتبط بعد، به 2018 سال از شده چاپ اي مقاله ارائه و ترجمه جستجو،( آن شفاهی ارائه و سخنرانی تدوین -
 خشیتوانب یا و شنوا؛ کم سالمندان یا بزرگساالن کودکان، شنوایی، پردازش اختالل شنوایی تربیت هاي روش از یک
  )گوش وزوز

  ترم پایان آزمون -
  :وش ارزیابی دانشجور

 ذکر نوع ارزیابی : 

 √   2ارزیابی تکوینی (سازنده) -

  3(پایانی) رزیابی تراکمیا -

  
  و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 

  
  درصد از نمره کل   مبناي ارزشیابی 

 هاي روش از یک هر با مرتبطمقاله اي تحقیقی  و ارائهرجمه ت
 یا نبزرگساال کودکان، شنوایی، پردازش اختالل شنوایی تربیت

  )گوش وزوز توانبخشی یا و شنوا؛ کم سالمندان

25  

  75  پایان ترمآزمون 

                                                        
 .هاي آموزشی اعم از حضوري و مجازي، لحاظ گردند انواع دوره توانند در همه وظایف عمومی می١ 

2 . Formative Evaluation 
3 . Summative Evaluation 
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