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   توصیف کلی درس

 مفاهیم با ودانشج آشنایی است، شناسی شنوایی رشته در توانبخشی گرایش اصلی ارکان از یکی شنوایی توانبخشی که آنجا از
 هايمهارت کسب در و الزم شنوایی توانبخشی تخصصی دروس فهم و یادگیري براي شود می ارائه درس این در که اي پایه

  .است ضروري دانشجو آینده اي حرفه وظایف انجام و حیطه این در اصلی

  

   ):Competency( توانمندي اهداف کلی/ محورهاي

   کلیات و مفاهیم پایه اي توانبخشی شنوایی -1

  ارتباط، تأثیرات سوء کم شنوایی بر ارتباط به مربوط اي پایه مفاهیم-2

 ارتباطی و انواع آن راهبردهاي ارتباط، آموزش با آشنایی-3

  گفتارخوانی آموزش با آشنایی-4

  شنوایی هاي مهارت آموزش با آشنایی-5

 کودکان براي مداخلههاي  برنامه باکلی  آشناییتوانبخشی شنوایی کودکان: -6

  شده حلزون کم شنواي کاشت کودکان آشنایی با توانبخشی-7

   شنوایی توانبخشیدر حیطه هاي  ارزیابی نحوه با آشنایی -8

 خاص سالمندانحظات مال و بزرگساالن براي مداخله برنامه با کلی آشناییتوانبخشی شنوایی بزرگساالن : -9

 ري،یادگی اختالل ذهنی، توانی کم مغزي، فلج نابینایی،(  ها معلولیت انواع در ارتباطی اختالالت با کلی آشنایی-10
   ...) و اوتیسم

  ناشنوایان ارتباطی هاي روش انواع با آشنایی -11

    ):Core Competencyي (اهداف اختصاصی/ زیرمحورهاي هر توانمند

  :این درس انتظار میرود که فراگیر پس از پایان

  بخش نظري:

  :1اهداف اختصاصی هدف کلی 
 معرفی سه حیطه شنوایی شناسی و تبیین جایگاه توانبخشی  -

 تعاریف توانبخشی و توانبخشی شنوایی -

 معرفی زیرمجموعه ها (اجزاء) توانبخشی شنوایی -

 اهداف توانبخشی شنوایی در کودکان و بزرگساالن -
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 توانبخشی و نقش شنوایی شناس در تیممعرفی تیم  -

  :2اهداف اختصاصی هدف کلی 
 تعریف ارتباط، انواع آن و عوامل موثر بر ارتباط -

 طبقه بندي کم شنوایی و معلولیت شنوایی -

عامالت ت ،یاجتماع يها تیموقع ،يو گفتار یانیو ب یزبان يها ییبر مهارت ارتباط، توانا ییســوء کم شــنوا ریتأث -
 کودکان و بزرگساالن)ی (در خانوادگ

  :3اهداف اختصاصی هدف کلی 
  الگوي ارتباط -

 ارتباط آموزش -

  ارتباطی و انواع آن راهبردهاي -
  :4اهداف اختصاصی هدف کلی 

 تعاریف گفتارخوانی   -
 عوامل مؤثر بر گفتارخوانی -
  گفتارخوانی هاي آموزشانواع  -

  :5اهداف اختصاصی هدف کلی 
 مهارت هاي شنوایی تعاریف  -

  کاندیداتوريو ضرورت،  فوایداهداف،  -
 ساخت تمرینات مهارت شنوایی  اصول طراحی -

  ساخت تمریناتعوامل موثر بر  -
  :6اهداف اختصاصی هدف کلی 

 انواع برنامه هاي مداخله براي کودکان کم شنوا -

 چهار تصمیم مهم در برنامه مداخله -

 گیریها در برنامه مداخله عوامل مهم بر تصمیم -

 زبانی، ارتباطی و سواد کودکان کم شنوامشکالت گفتاري،  -

 :7 کلی هدف اختصاصی اهداف

 و تفاوت آنها معرفی اجزاء و نحوه کارکرد سمعکها و پروتز کاشت حلزون -

 کاندیداتوري کاشت حلزون -

 اندیکاسیونها و کنترااندیکاسیونها در کودکان و بزرگساالن -

 شنوایی حلزون کاشت پروتز دریافت مراحل -

  :8هدف کلی اهداف اختصاصی 
 ارتباطی وضعیتارزیابی  -

 ...) و اجتماعی و روانشناختی مسائل( همراه متغیرهايارزیابی  -
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 ...) و محیطی شرایط شنوایی، سیستم هاي بیماري فیزیکی، وضعیت( وابسته شرایطارزیابی  -

 نگرشارزیابی  -

 -شـنوایی  هاي مهارت هاي ارزیابی -گفتارخوانی مهارت ارزیابی -ارتباطی مشـکالت  ارزیابی ها در بزرگسـاالن: ارزیابی  -
 گوش وزوز ارزیابی

 انواع ابزارهاي ارزیابی: چک لیست، پرسشنامه، آزمونهاي غربالگري و تشخیصی -

  :9 کلی هدف اختصاصی اهداف
 کم شنوایی در بزرگساالن -

 فردي شنوایی توانبخشی برنامه طراحی بر مؤثر عوامل -

 شنوایی براي بزرگساالن کم شنواالگویی براي ارائه توانبخشی  -

 شنوا کم بزرگساالن براي شنوایی توانبخشی برنامۀ طراحی مراحل -

 اجزاء برنامه توانبخشی شنوایی -

 مالحظات خاص توانبخشی شنوایی براي سالمندان کم شنوا -

 :10اهداف اختصاصی هدف کلی 

 شناخت انواع مشکالتی که ایجاد اختالل ارتباطی می کنند: -

 مرکزي و محیطی شنوایی هاي آسیب 

 یادگیري اختالل 

 ذهنی هاي توانی کم 

 فعالی بیش/  توجهی کم مشکالت 

 مغزي فلج 

 ناشنوایی/ نابینایی 

 اوتیسم 

 زبانی اختالالت 

  بخش عملی

  :11اهداف اختصاصی هدف کلی 
 آشنایی با روش هاي ارتباطی براي افراد کم شنوا / ناشنوا -

 آشنایی با انواع زبان هاي اشاره -

 تمرین و کسب مهارت اولیه در استفاده از زبان اشاره ایرانی -

 الفباي دستی 

 واژگان پرکاربرد  
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  :1رویکرد آموزشی

حضوري∎                                      2مجازي                                               3ترکیبی  

  :انتخاب شدهیادگیري با عنایت به رویکرد آموزشی -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 ...) بحث گروهیرسش و پاسخ، کوئیز، (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  

  همزمان  (براي بخش عملی)مشاهده و اجراي : 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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  مبانی توانبخشی شنوایی سدرارائه تقویم جدول 
  عنوان مبحث  جلسه

  یادگیري/ تکالیففعالیت 
-روش یاددهی

  یادگیري
  معرفی طرح دوره درس  1

شی ضرورت و اهمیت به کارگیري درمان  -ضرورت یادگیري این درس  بخش نظري:  معرفی -هاي توانبخ
شنوای   سی و تبیین جایگاه توانبخشی    سه حیطه  شنا شنوای     -ی   -یتعاریف توانبخشی و توانبخشی 

اهداف توانبخشـــی شـــنوایی در کودکان و  -زیرمجموعه ها (اجزاء) توانبخشـــی شـــنوایی معرفی
 معرفی تیم توانبخشی و نقش شنوایی شناس در تیم -بزرگساالن

  آشنایی با روش هاي ارتباطی براي افراد کم شنوا / ناشنوابخش عملی: 

  سخنرانی تعاملی
  
  
  
  

  تمرین عملی مشاهده 

ــنوایی و معلولیت  -تعریف ارتباط، انواع آن و عوامل موثر بر ارتباط بخش نظري:  2 طبقه بندي کم ش
شنوا    ریتأث -شنوایی   تیموقع ،يو گفتار یانیو ب یزبان يها ییبر مهارت ارتباط، توانا ییسوء کم 

 ی (در کودکان و بزرگساالن)تعامالت خانوادگ ،یاجتماع يها

  اشاره زبان هاي آشنایی با انواع بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی
  
  

  عملیو تمرین مشاهده 

  ارتباطی و انواع آن راهبردهايارتباط،  آموزش، الگوي ارتباط بخش نظري:  3
  الفباي فارسی دستی  -ایرانی تمرین استفاده از زبان اشاره بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی
  عملیو تمرین مشاهده 

روش هاي  –عوامل مؤثر بر آن  -و تعاریف آن آشنایی کلی با مباحث توانبخشی شنوایی: گفتارخوانی بخش نظري:  4
  آموزش گفتارخوانی متداول

  الفباي فارسی دستی -ایرانی تمرین استفاده از زبان اشاره بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی
  

  مشاهده و تمرین عملی
مهارت هاي شنوایی و تعاریف، اهداف، فواید و ضرورت، آشنایی کلی با مباحث توانبخشی شنوایی:  بخش نظري:  5

  کاندیداتوري
  واژگان فارسی پر کاربرد -ایرانی تمرین استفاده از زبان اشاره بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی
  مشاهده و تمرین عملی

انواع روش هاي ساخت تمرینات مهارت شنوایی و آشنایی کلی با مباحث توانبخشی شنوایی:  بخش نظري:  6
  عوامل موثر بر آن

  واژگان فارسی پر کاربرد -تمرین استفاده از زبان اشاره ایرانی بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی
  

  مشاهده و تمرین عملی
و چهار  کودکان براي مداخلههاي  برنامه باکلی  آشناییتوانبخشی شنوایی کودکان:  بخش نظري:  7

  گیریها در برنامه مداخله عوامل مهم بر تصمیم -آمارها -تصمیم مهم در آن
  واژگان فارسی پر کاربرد -تمرین استفاده از زبان اشاره ایرانی بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی
  

  مشاهده و تمرین عملی

مشکالت گفتاري، زبانی و سطح سواد کودکان توانبخشی شنوایی کودکان:  -ارزیابی میان ترم بخش نظري:  8
  همربوط آوري فن و شنوایی کمک تجهیزات -ناشنوا / کم شنوا

  زخوردبااول و ارائه ارزیابی  -واژگان فارسی پر کاربرد -تمرین استفاده از زبان اشاره ایرانی بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی

  مشاهده و تمرین عملی

 اشت حلزونمدیریت کودکان دریافت کننده ک بخش نظري:   9

  واژگان فارسی پر کاربرد -تمرین استفاده از زبان اشاره ایرانی بخش عملی:
  سخنرانی تعاملی

  مشاهده و تمرین عملی
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 توانبخشی شنوایی براي بزرگساالن کم شنوا بخش نظري:   10

  واژگان فارسی پر کاربرد -تمرین استفاده از زبان اشاره ایرانی بخش عملی:
  سخنرانی تعاملی

  مشاهده و تمرین عملی

 مالحظات خاص توانبخشی براي سالمندان کم شنوا بخش نظري:   11

  ایرانی واژگان فارسی پر کاربرد -تمرین استفاده از زبان اشاره بخش عملی:
  سخنرانی تعاملی

  مشاهده و تمرین عملی

  کم شنواو بزرگساالن ارزیابی هاي توانبخشی براي کودکان  بخش نظري:  12
  دوم و ارائه بازخوردارزیابی  -واژگان فارسی پر کاربرد  -تمرین استفاده از زبان اشاره ایرانی بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی

  مشاهده و تمرین عملی

 -مرکزي و محیطی شنوایی هاي آسیب شناخت انواع آسیب هاي منجبر به اختالل ارتباطی: بخش نظري:  13
  فعالی بیش/  توجهی کم مشکالت -ذهنی هاي توانی کم -یادگیري اختالل

  واژگان فارسی پر کاربرد -استفاده از زبان اشارهتمرین  بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی

  مشاهده و تمرین عملی

  -مغزي فلج شناخت انواع آسیب هاي منجبر به اختالل ارتباطی: بخش نظري:  14
  زبانی اختالالت -اوتیسم -ناشنوایی/ نابینایی

  واژگان فارسی پر کاربرد -ایرانیتمرین استفاده از زبان اشاره  بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی

  مشاهده و تمرین عملی

  ارائه هاي دانشجویان بخش نظري:  15
  واژگان فارسی پر کاربرد -تمرین استفاده از زبان اشاره ایرانی بخش عملی:

  سخنرانی تعاملی

  مشاهده و تمرین عملی

 ارائه هاي دانشجویان بخش نظري:  16

  در برقراري ارتباط عملی استفاده از زبان اشارهبخش عملی: ارزیابی پایان ترم به روش مشاهده مستقیم مهارت 
  سخنرانی تعاملی

  ارزیابی عملی

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

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

  4سالهاي ک معرفی شده و مشارکت فعال در برنامه

 نمره) 2( و نقد روش هاي ارتباطیبحث موضوع یا مروري متناسب با  یانتخاب، ترجمه و ارائه مقاله اي تحقیق 

  نمره) 3( از مباحث نظريامتحان میان ترم 

 امتحان پایان ترم: 

  نمره ) 8(  بخش نظري

 نمره) 7بخش عملی بصورت تکوینی سه بار در طول ترم (

  

                                                        
 .هاي آموزشی اعم از حضوري و مجازي، لحاظ گردند توانند در همه انواع دوره وظایف عمومی می٤ 
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  :روش ارزیابی دانشجو
 ذکر نوع ارزیابی : 

 √   1ارزیابی تکوینی (سازنده) -

  2(پایانی) رزیابی تراکمیا -

  و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 
  درصد از نمره کل   مبناي ارزشیابی 

  10  انتخاب، ترجمه و ارائه یک مقاله تحقیقی یا مروري
  15  آزمون میانی

  35  ی)ارزشیابآزمون پایانی بخش عملی (میانگین سه بار 
  40  آزمون پایانی بخش نظري

   :منابع

  .باشد هاي مرتبط می سایت ها و نشانی وب هاي تخصصی، مقاله هاي درسی، نشریه منابع شامل کتاب

  :کتب) الف

1. Tye-Murray N, (2020), Founda ons of Aural Rehabilita on, San Diago, California: 
Singular Publishing Group. 

2. Show RL & Nerbonne MA, (2018), “Introduc on to Audiologic Rehabilitation”, Allyn 
and Bacon. 

  1397درسنامه مبانی توانبخشی شنوایی، جاراللهی فرنوش و توفان ریحانه، انتشارات ستایش هستی،  .3
 آموزش و پرورش کودکانمبانی ، 1394، درآمدي پرویز و همکاران جی ورتز مارگارت و همکاران (ترجمه شریفی .4

  آنچه معلمان باید درباره آموزش ویژه بدانند، چاپ سوم، تهران: نشر دانژه.: استثنائی

   :تاالمق )ب

  :محتواي الکترونیکی ج)
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