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 سابقه تحصیلی

 1362-1363اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران –دانشکده علوم توانبخشی  1365-1366کارشناسی ناپیوسته شنوایی شناسی 

 رانیا پزشکی علوم دانشگاه – یدانشکده علوم توانبخش  1376-1377کارشناسی ارشد شنوایی شناسی 

 سابقه حرفه ای

لغایت  1366وم پزشکی ایران بصورت حق التدریس از بهمن عضو کادرآموزشی گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه عل

 1369شهریور 

لغایت  1369شهریور کارشناس رسمی از عضو کادرآموزشی گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بصورت 

 1384اردیبهشت 

 تاکنون 1384اردیبهشت  10شنوایی شناسی از عضو هیئت علمی گروه 

 فعالیت های اجرایی

 تاکنون 1382استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر از سال 

 عضو انجمن علمی شنوایی شناسان ایران

 استاد مشاور دوره های مختلف دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

 1392تا  1385عضو بورد شنوایی شناسی و گفتاردرمانی از سال 



 1390لغایت  1384شناسی از سال  مدیر گروه شنوایی

 1388اردیبهشت  22-24دبیر علمی هشتمین کنگره شنوایی شناسی ایران 

 1393معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

 ونتاکن 1392از اسفند  مسئول سامانه سعاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 درمانی –فعالیت های آموزشی 

در مقطع کارشناسی ، آزمونهای  2تدریس دروس نظری ) ارزیابی تکمیلی شنوایی، شنوایی شناسی بالینی، آزمونهای فیزیولوژیک 

 الکتروفیزیولوژی شنوایی در مقطع ارشد(

برای مقطع کارشناسی و کارشناسی  ABRتدریس دروس کارآموزی بالینی ) کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن و کودکان، ارزیابی وزوز و 

 ارشد(

 استاد راهنمای پایان نامه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

 دبیر چندین کارگاه آموزش مداوم

 و پایان نامه داور چند مجله و داوری چندین طرح پژوهشی

 فعالیت های پژوهشی 

 مقاالت چاپ شده 

مقایسه زمان نهفتگی پاسخ های برانگیخته شنوایی با استفاده از گوشی و مرتعش کننده استخوانی، مجله شنوایی شناسی، دانشگاه  -

 1384، 23علوم پزشکی تهران، شماره 

 1378، 14و13تهران، شماره شوانومای وستیبوالر، مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی  -

 1381، 19و18، مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره  IIنوروفیبروماتوزیس نوع -

تفاوت و تشابه نویز باند باریک و صوت خالص بر وقفه پایدار وزوز، مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره  -

 1377، 10و9

حریک بر زمان نهفتگی امواج پاسخ های برانگیخته شنوایی در سالمندان دارای شنوایی هنجار، مجله شنوایی تأثیر افزایش سرعت ت -

 1384، 2شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره 

هرتز در افراد  500مقایسه مشخصه های پتانسیل های عضالنی برانگیخته از دهلیز با استفاده از محرک های کلیک و تون برست  -

 1386، 2نجار بزرگسال، مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شمارهه

مقایسه پاسخ های شنوایی ساقه مغز در افراد مبتال به وزوز ناشی از نویز و افراد بدون وزوز، مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم  -

 1387،  2پزشکی تهران، شماره 

بررسی کاهش شنوایی و اختالالت ادیومتری در بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال  -

 1383، فوق العاده دو، 44یازدهم، شماره



ایی شناسی، ارزیابی اختالالت دهلیزی در بیماران دارای کاشت حلزون با استفاده از پتانسیل عضالنی برانگیخته دهلیزی، مجله شنو -

 1389،  2دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره 
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 مقاالت شفاهی

 در چهارمین کنگره شنوایی شناسی ایران نفر اول BC-ABRمقاله 

 مقاله در کارگاه آموزشی در نهمین کنگره بین المللی اتوالرینگولوژی و جراحی سروگردن نفر اول

 در ششمین کنگره شنوایی شناسی ایران نفردوم SCANمقاله در مورد تست 

 ر هشتمین کنگره شنوایی شناسی ایران نفر دومدر افراد کاشت حلزون شده د VEMPمقاله در مورد بررسی پاسخ های 

ساله دارای وزوز ناشی از نویز و بدون  50تا  20در مورد مقایسه پاسخ های شنوایی ساقه مغز به صورت همانطرفی و دگرطرفی در افراد مقاله 

 وزوز در هشتمین کنگره شنوایی شناسی ایران نفر دوم

ساله دارای وزوز ناشی  50تا  20زمان نهفتگی متوسط به صورت همان طرفی و دگرطرفی در افراد  مقاله در مورد مقایسه پاسخ های شنوایی با

 ین کنگره شنوایی شناسی ایران نفر دومنهماز نویز و بدون وزوز در 

همین کنگره شنوایی ( به زبان فارسی در نTHIمقاله در مورد ترجمه و معادل سازی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه معیار معلولیت وزوز )

 نفر دومایران شناسی 

مقاله در مورد بررسی پاسخ های شنوایی ساقه مغز در کودکان تحت درمان با خانواده دارویی سیس پالتین در دهمین کنگره شنوایی شناسی 

 ایران نفر دوم

http://ijorl.mums.ac.ir/issue_20_64.html
http://ijorl.mums.ac.ir/issue_20_64.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22249867
https://www.researchgate.net/journal/1872-7972_Neuroscience_Letters
https://www.researchgate.net/journal/1872-7972_Neuroscience_Letters


 جوایز

 برترین های عرصه آموزش دکتر وثوق دانشگاهی کسب رتبه در اولین جشنواره 

 در دهمین جشنواره کشوری شهید مطهریبرگزیده 

 طرح های پژوهشی 

ساله  40تا  20بررسی مقایسه ای پاسخ های شنوایی ساقه مغز و پاسخ های شنوایی با زمان نهفتگی متوسط در افراد  "همکار طرح پژوهشی 

 انبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشکده تو 3/12/87لغایت  1/11/86مبتال به وزوز ناشی از نویز و افراد غیرمبتال به وزوز 

 ) پایان یافته( در افراد با و بدون وزوز P300 مقایسه ویژگی های پاسخ

 )پایان یافته( مقایسه تفکیک جریان شنیداری با استفاده از نشانه های طیفی در افراد بینا و نابینای زودهنگام

 )پایان یافته( افراد باشنوایی بهنجار با و بدون وزوز مقایسه توجه شنیداری، حافظه و سطح اضطراب و افسردگی بین

در ارزیابی مهارتهای بالینی دانشجویان شنوائی (DOPS) طراحی ابزار سنجش وبررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی

 )پایان یافته( شناسی دانشکده علوم توانبخشی

 )پایان یافته( و مقایسه با نسخه فارسی IOWA THQ وزوزترجمه و تعیین روایی و پایایی پرسش نامه 

 در حال انجام( –)تکمیل پایان نامه  بررسی رفتاری و الکتروفیزیولوژیک شنوایی در افراد دارای افت شنوایی حسی عصبی ناگهانی یک طرفه بهبود یافته

 در حال انجام( –) طرح مستقل  99لغایت تیر 98تهران از تیر  2بررسی میزان شیوع وزوز در مراجعین به کلینیک های شنوایی شناسی منطقه 

) تکمیل  DSLi/oو NL2-NAL بررسی بازسازی شدتی سیگنالهای گفتاری با ارزیابی پاسخ فرکانسی سمعکهای پشت گوشی تنظیم شده با فرمولهای تجویزی

 در حال انجام( –پایان نامه 

 

 

 

 

 


