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   توصیف کلی درس

ی با توجه به نقش مهم شنوای. است مطرح شنوا کم افراد براي شنوایی توانبخشی مهم ارکان از یکی عنوان به شنوایی  تربیت
شنوایی  ي کارشناسیدانشجو آشنایی لذاشناس در تیم توانبخشی شنوایی براي افراد با مشکالت شنوایی محیطی و یا مرکزي، 

 رفهح وظایف انجام جهت اساسی هايمهارت کسب زمینه پیش بمنظور آن انجام نحوه و شنوایی تربیت اصلی مفاهیم با شناسی
  .است ضروري او آینده اي

  

   ):Competency( توانمندي اهداف کلی/ محورهاي

  درك شنوایی گفتار-1

  هاي شنواییمفاهیم پایه اي مهارتکسب -2

  و توانایی ساخت تمرین هاي تربیت شنواییاصول طراحی برنامهآشنایی با -3

  سطوح مختلف مهارت شنواییآشنایی با انواع تمرینات در -4

  و کسب مهارت هاي شنواییروش هاي ارزیابی مهارتانواع آشنایی با  -5

  آشنایی با انواع روش هاي تربیت شنوایی-6

  مشاهده نحوه انجام تربیت شنوایی براي کودك کم شنوا-7

  کسب مهارت در برقراري ارتباط شفاهی با کودك کم شنوا-8

  

    ):Core Competencyي (هر توانمند اهداف اختصاصی/ زیرمحورهاي

  :رود که فراگیرپس از پایان این درس انتظار می

  بخش نظري:

 :1اهداف اختصاصی هدف کلی 

شنوایی  مباحثمروري بر مجددا با  - شنوایی در برقراري  گفتار و درك بینایی درك  ، بر اهمیت و نقش حس هاي بینایی و 
  ارتباط افراد کم شنوا و ناشنوا پی ببرد.

 :2اهداف اختصاصی هدف کلی 

 را یاد بگیرد. اهداف، فواید و  ضرورت انجام آن تعریف کند و هاي مختلف از دیدگاه را تربیت شنوایی -

 یاد بگیرد. کاندیداتوري تربیت شنوایی -

  .آشنا شود تاریخچه تربیت شنوایی در ایران و جهانبا  -
  سد.را بشنا عوامل مؤثر در توسعه برنامه هاي تربیت شنوایی -
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 را بفهمد. جایگاه تربیت شنوایی در مجموعه روش هاي توانبخشی شنوایی -

 را بداند. گیري در توانبخشی شنوایی و نکات مهم آننحوه تاریخچه -

  :3اهداف اختصاصی هدف کلی 
 را با ذکر موارد ذیل، یاد بگیرد: اصول طراحی برنامه هاي تربیت شنوایی (چهار اصل) -

 شنوایی یسطوح مهارت شناخت 

 نحوه طراحی و شناخت تمرینات آنالیتیک  
 نحوه طراحی و شناخت تمرینات سینتتیک 

 عوامل موثر بر سطح دشواري تمرینات شناخت 

 شیآموز هايع فعالیتانوا شناخت 

  :4اهداف اختصاصی هدف کلی 
 انواع تمرینات توجه به اصوات شناخت -

 انواع تمرینات تمایزگذاري بین اصوات شناخت -

 انواع تمرینات شناسایی اصوات شناخت -

 انواع تمرینات درك شنیداري گفتار شناخت -

 انواع تمرینات تقویت حافظه شنوایی شناخت -

  :5اهداف اختصاصی هدف کلی 
سمی  - سالگی به باال (مانند: آزمون مدرس، آزمون توانا،       آزمون هاي ر سه  شنوا از  شنوایی کودکان کم  ارزیابی مهارت هاي 

 )و ... آزمون نیوشا

 آزمون هاي غیررسمی براساس پاسخ هاي رفتاري به صداها در سنین قبل از سه سالگی -

 چک لیست ها و پرسشنامه هامعرفی  -

  :6اهداف اختصاصی هدف کلی 
، SkI-HI ســال مانند: اربر،  3معرفی انواع روش هاي تربیت شــنوایی متداول در مقاطع ســنی مختلف: (مقطع ســنی زیر  -

Auditory verbal  ســال مانند: اربر،  6تا  3، جان تریســی زیر دو ســال و ...، مقطع ســنیDASL  و ...، در بزرگســاالن
 مانند: تمایز شنیداري همخوان ها و ...

 ) Sound Therapyصدادرمانی( ) وAIT  )Auditory Integration Trainingهاي  آشنایی کلی با روش -

 
  بخش عملی

  )3(مربوط به بخشی از هدف کلی  سینتتیک تربیت شنواییتوانایی ساخت تمرینات آنالیتیک و  -
  )5کسب توانایی ارزیابی مهارت هاي شنوایی کودك کم شنوا (مربوط به بخشی از هدف کلی  -

 :7اهداف اختصاصی مربوط به هدف کلی 
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 یکی از برنامه هاي تربیت شنوایی در کودکانتمرینات مشاهده روند اجراي  -

 هاي شنوایی کودك کم شنوامشاهده نحوه ارزیابی مهارت  -

 ارائه مشاوره شنوایی شناسیبرقراري ارتباط با والدین و پاسخدهی به سواالت و مشاهده نحوه  -

  :8اهداف اختصاصی هدف کلی 
 مشاهده، تمرین و کسب مهارت برقراري ارتباط با کودك کم شنوا به روش شفاهی -

 هاي زبان اشاره و ارتباط کلیتمرین برقراري ارتباط با کودك کم شنوا به روش  مشاهده و -

  :1رویکرد آموزشی

حضوري∎                                      2مجازي                                               3ترکیبی  

  :یادگیري با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-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  
  ویکرد حضورير
  ...) و رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهی(پ سخنرانی تعاملی ∎
  هاي کوچک  بحث در گروه ∎
 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  

  ي بخش عملیفعالیت ها: مشاهده و کسب مهارت در انجام سایر موارد      نام ببرید ∎

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

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

                                                        
1. Educational Approach 
2 . Virtual Approach 
3 . Blended Approach 
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  تربیت شنوایی سدرارائه تقویم جدول 

  عنوان مبحث  جلسه
  فعالیت یادگیري/ تکالیف

-یاددهی روش
  یادگیري

  معرفی طرح دوره درس  1
  مروري بر مباحث درك شنوایی گفتار بخش نظري:

  قبل و بعد از تربیت شنوایی بخش عملی: مشاهده فیلم چند کودك کم شنوا

  سخنرانی تعاملی
  

  مشاهده 
  شنوایی (تعاریف، اهداف، فواید، ضرورت)مباحث مقدماتی تربیت بخش نظري:  2

  مشاهده مستقیم نحوه انجام کار با کودك کم شنوا در کلینیک بخش عملی:
  سخنرانی تعاملی
  مشاهده عملی

  ادامه مباحث مقدماتی تربیت شنوایی (کاندیداتوري، تاریخچه) بخش نظري:  3
  شنوایی، نحوه تاریخچه گیريعوامل موثر بر پیشرفت مهارت هاي 

  مشاهده مستقیم نحوه انجام کار با کودك کم شنوا در کلینیک بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی
  

  مشاهده عملی
  نحوه طراحی و شناخت تمرینات آنالیتیکآشنایی با سطوح مهارت شنوایی،  بخش نظري:  4

  (شفاهی، زبان اشاره، ارتباط کلی) با کودك کم شنوانحوه برقراري ارتباط  بخش عملی:
  سخنرانی تعاملی

  کسب مهارت
 نحوه طراحی و شناخت تمرینات سینتتیک بخش نظري:  5

  مشاهده مستقیم نحوه انجام کار در کلینیک -تمرین برقراري ارتباط بخش عملی:
  سخنرانی تعاملی

  
  کسب مهارت

آشــنایی با نوع فعالیت ، آشــنایی با عوامل موثر بر ســطح دشــواري تمرینات بخش نظري:  6
 آموزشی

  مشاهده مستقیم نحوه انجام کار در کلینیک -تمرین برقراري ارتباط بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی
  

  کسب مهارت
  (با نمایش فیلم) آشنایی با انواع تمرینات توجه به اصوات بخش نظري:  7

  )1کار گروهی ساخت تمرین ( بخش عملی:
بحث در گروههاي 

  کوچک
  ادامه تمرینات توجه -ارزیابی میان ترم بخش نظري:  8

  : مهارت برقراري ارتباط (و ارائه بازخورد))1ارزیابی ( بخش عملی:
  تعاملیسخنرانی 

 آشنایی با انواع تمرینات تمایزگذاري بین اصوات بخش نظري:   9

  )2کار گروهی ساخت تمرین ( بخش عملی:
بحث در گروههاي 

  کوچک

 آشنایی با انواع تمرینات شناسایی اصوات بخش نظري:   10

  مشاهده مستقیم کار با کودك در کلینیک -نحوه انجام آزمون مدرس بخش عملی:
  سخنرانی تعاملی

  کسب مهارت

 آشنایی با انواع تمرینات درك شنیداري گفتار بخش نظري:   11

 آشنایی با انواع تمرینات تقویت حافظه شنوایی 

  وه انجام آزمون توانا و ارزیابی غیررسمی مهارت شنوایینح بخش عملی:

  تعاملیسخنرانی 

  کسب مهارت

  سخنرانی تعاملی  انواع روش هاي تربیت شنوایی (اربر) بخش نظري:  12
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  ): مهارت در انجام ارزیابی ها (و ارائه بازخورد)2ارزیابی ( بخش عملی:

  ادامه روش تربیت شنوایی اربر بخش نظري:  13
   ساخت مجموعه تمرین آسان به دشوارکار گروهی  بخش عملی:

بحث در گروههاي 

  کوچک

  روش تربیت شنوایی نیوشابخش نظري:  14
  مشاهده مستقیم نحوه انجام کار در کلینیک بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی

  مشاهده عملی

  روش هاي تربیت شنوایی در مداخالت زودهنگام، بزرگساالن بخش نظري:  15
  مشاهده مستقیم نحوه انجام کار در کلینیک بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی

  مشاهده عملی

 sound therapyو  AITآشنایی کلی به بخش نظري:  16

هاي بالینی (براساس چک بخش عملی: ارزیابی پایان ترم به روش مشاهده مستقیم مهارت 

  تعیین شده) 4لیست

  سخنرانی تعاملی

    ارزیابی پایان ترم (بخش نظري) به روش آزمون کتبی  17

  
  

  :وظایف و انتظارات از دانشجو
مقرر، مطالعه منابع  تکالیف در موعدس درس، انجام الدر طول دوره نظیر حضور منظم در کو انتظارات  دانشجووظایف عمومی 

  5سالهاي ک معرفی شده و مشارکت فعال در برنامه

  نمره) 2( بار دو: آنشفاهی و کتبی و ارائه  در گروه هاي کوچکساخت تمرین 

 نمره) 1( از آسان به دشوار در گروه هاي کوچک و ارائه شفاهی و کتبی آن: یک بار اتتمرین اي از ساخت مجموعه 

  نمره) 3( از مباحث نظريامتحان میان ترم 

 امتحان پایان ترم: 

  نمره ) 9(  بخش نظري

 نمره) 5بخش عملی بصورت تکوینی سه بار در طول ترم (

  
  
  
  

                                                        
  پیوست است٤ 
 .از حضوری و مجازی، لحاظ گردندھای آموزشي اعم  توانند در ھمھ انواع دوره وظایف عمومي مي٥ 
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  :روش ارزیابی دانشجو
 ذکر نوع ارزیابی : 

 √   6ارزیابی تکوینی (سازنده) -

  7(پایانی) رزیابی تراکمیا -
-  

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

  درصد از نمره کل   مبناي ارزشیابی 
  10  انجام تکالیف ساخت تمرین

  5  انجام تکلیف ساخت مجموعه تمرین آسان به دشوار
  15  آزمون میانی

  25  آزمون پایانی بخش عملی (میانگین سه بار ارزشیابی)
  45  بخش نظريآزمون پایانی 

  
  
 
آزمون هاي ساختارمند  درست نادرست، باز پاسخ و غیره)، چهارگزینه اي،((شفاهی، کتبی  ذکر روش ارزیابی دانشجو نکته: *

 ) DOPSو غیره) و یا ارزیابی مبتنی بر محل کار با استفاده از ابزارها (مانند: الگ بوك، کارپوشه، OSCE ،OSLEعینی مانند: 

   (جدول سهم نمره براساس طراحی روش ارزیابی دانشجو) ارزشیابی هر روش در نمره نهایی دانشجو ذکر سهم نکته:* 
 .در رویکرد آموزشی مجازي، سهم ارزیابی تکوینی بیش از سهم ارزیابی تراکمی باشد * نکته: 

  

  

  

  

  

  

 

                                                        
6 . Formative Evaluation 
7 . Summative Evaluation 
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  چک لیست بخش عملی درس تربیت شنوایی (براي دانشجویان کارشناسی شنوایی شناسی)

  نام و نام خانوادگی دانشجو:

  ردیف
  

  جلسه
  آیتم ها

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1  
  

کار با کودك کم شنوا در  مشاهده مستقیم نحوه انجام
  کلینیک

                          

2  
  

                            توانایی برقراری ارتباط بھ روش شفاھی

3  
  

                            توانایی برقراری ارتباط بھ روش ارتباط کلی

4  
  

                            توانایی برقراری ارتباط بھ روش زبان اشاره

5  
  

                            به صداهاتوانایی ساخت تمرین در سطح مهارتی توجه 

6  
  

توانایی ساخت تمرین در سطح مهارتی تمایز گذاري به 
  روش تحلیلی

                          

7  
  

توانایی ساخت تمرین در سطح مهارتی تمایز گذاري به 
  روش ترکیبی

                          

8  
  

توانایی ساخت تمرین در سطح مهارتی شناسایی به 
  روش تحلیلی

                          

9  
  

توانایی ساخت تمرین در سطح مهارتی شناسایی به 
  روش ترکیبی

                          

10  
  

توانایی ساخت تمرین در سطح مهارتی درك به روش 
  ترکیبی

                          

11  
  

توانایی تشخیص سطح دشواری تمرینات تربیت 
  شنوایی

                          

12  
  

                            توانایی انجام و تفسیر آزمون مدرس

13  
  

                            توانایی انجام و تفسیر آزمون توانا

14  
  

                            توانایی انجام و تفسیر آزمون شش صدایی

15  
  

توانایی ارزیابی مهارت هاي شنوایی بصورت غیررسمی 
(با استفاده از چک لیست، پرسشنامه و جدول رشد 

  رفتارهاي شنوایی کودك شنوا)

                          

  


