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 سابقھ تحصیلی
  ، 1388 -1393دکتراي شنوایی شناسی  
  ، (دانشجوي ممتاز) 1373 – 1375کارشناسی ارشد شنوایی شناسی   

 دانشکده علوم توانبخشی –دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 1362 – 1366،  )کارشناسی ناپیوسته شنوایی شناسی (دانشجوي ممتاز  

 و تهران ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ادامه در دانشگاه علوم پزشکی ایران
 

 زمینھ ھای تخصصی مورد عالقھ
 *توانبخشی شنوایی براي افراد دچار آسیب شنوایی هاي محیطی و مرکزي:

زبان آموزي، روش ها و استراتژي هاي مشاوره شنوایی شناسی، تربیت شنوایی، ( روانشناسی افراد کم شنوا،   
 ارتباطی)

 *شنوایی شناسی تشخیصی کودکان و نوزادان:

 ( ارزیابی هاي رفتاري و الکتروفیزیولوژیک، غربالگري شنوایی)   
 *پردازش و درك گفتار:

 (از دیدگاه هاي سایکواکوستیک ، نوروفیزیولوژي و کلینیکال)
 سمت
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  المللی شنوایی شناسی، انجمن علمی شنوایی شناسی با مشارکت دانشگاه علوم دبیر علمی پانزدهمین همایش بین
 ، هتل المپیک تهران1395اردیبهشت  28-30پزشکی ایران، 

  الی  1394سال اردیبهشت آموزش دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، از خدمات رئیس اداره
 96شهریور 

  شنوایی شناسی و دکتراي کارشناسی و کارشناسی ارشدمسئول بازنگري سرفصل دروس 

  1394مرداد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بورد شنوایی شناسی و گفتار  سوي از
  تاکنون 1392معاون آموزشی گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم توانبخشی، از سال 

  تاکنون 1394دانشجویان دکتراي شنوایی شناسی از سال استاد راهنماي اموزشی 

  تاکنون 1392استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی از سال 

  ،1392سال  فقط درنماینده دفتر استعداد درخشان در دانشکده 

  1391ی، آبان مرکزي، دانشکده توانبخش ییشنوا يرفتار يآزمون ها يکارگاه استانداردسازدبیر علمی اولین 

  1392الی  1390معاون آموزشی گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده توانبخشی، از سال 

 1388بهمن  13، دانشکده علوم توانبخشی، رئیس سیزدهمین سمینار دانشجویی شنوایی شناسی 

  ،1387عضو کمیته ارزیابی درونی رشته شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی 

 عضو کمیته برنامه ریزي آموزش مداوم رشته شنوایی شناسی 

  1386  - 87 از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شهریور
  1386دانشجویان شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  29استاد راهنماي دوره 
 1387 اسفند تا 1385ازفروردین   - مدیر کتابخانه دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  ، 1380 – 1384مدیر گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران  
 مسئول بازنگري سرفصل دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد شنوایی شناسی 

  1380-87 از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شهریور 
 ریزي و ارزشیابی شنوایی شناسی  عضو هیئت برنامه 

  1379 - 86 از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 
 همکاري با شوراي آموزش علوم پایه پزشکی 

 تا حال حاضر 1378از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 
  1378ایران،  دانشجویان شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی 22استاد راهنماي دوره 

  تا حال حاضر 1377عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از سال 

   ، 1375 -1383بازرس انجمن شنوایی شناسان ایران  
  ، 1378 -1380دبیر کمیته آموزشی گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی  
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 تا حال حاضر 1375نبخشی ، از سال مسئول بخش توانبخشی شنوایی گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توا 
 
 
 

 سابقھ حرفھ ای
 تا حال حاضر) 9136(از سال  شناسیتدریس دروس نظري شنوایی ♦

  1397)، از سال کارشناسی ارشد شنوایی شناسی(سطح سمینار 

  1397)، از سال دکتراي شنوایی شناسی(سطح روش پژوهش پیشرفته 

  1396)، از سال شنوایی شناسی دکترايکارشناسی ارشد و (سطح روانشناسی زبان 

 ) 1395سطح کارشناسی)، از سال اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی 

 )1395از سال ارشد)، سطح کارشناسیروانشناسی زبان 

 1393از سال سطح کارشناسی)، اسی و مشاوره افراد کم شنوا(نروانش 

 ) 1393از سال ارشد)، سطح کارشناسیپردازش و درك گفتار 

 ) 1390از سال ارشد)، سطح کارشناسیتوانبخشی شنوایی براي جمعیت هاي خاص 

 1380ارشد)، هاي توانبخشی ناشنوایان (سطح کارشناسیروش  
  (سطح کارشناسی) آناتومی سیستم شنوایی و تعادلی 
 هاي تکمیلی (سطح کارشناسی)آزمون 
 شناسی کودکان (سطح کارشناسی)شنوایی 
 شناسی)تربیت شنوایی (سطح کار 
 خوانی (سطح کارشناسی)لب 
 هاي توانبخشی شنوایی (سطح کارشناسی)روش 

 (سطح کارشناسی) زبان آموزي 

 (سطح کارشناسی) سمینار در شنوایی شناسی 

 
   تا حال حاضر) 1367 (از سال سرپرستی واحدهاي کارآموزي/کارورزي بالینی ♦

 تاکنون 1390 از سال ارشد)،کارشناسیسطح توانبخشی شنوایی براي جمعیت هاي خاص ( کارآموزي 

 کارآموزي بالینی کودکان 

 کارآموزي بالینی بزرگسال 

 کارآموزي مشاهده عملی 

 کارآموزي اسکرینینگ مدارس 

 1کارآموزي تربیت شنوایی (توانبخشی شنوایی( 



٤ 
 

 2کارورزي تربیت شنوایی (توانبخشی شنوایی( 
 

شامل تربیت ♦ شنوایی ( شی  شاوره ادیولوژیک، ارائه مجموعه خدمات توانبخ ) …فتارخوانی وگ شنوایی، م

 براي کودکان ناشنوا و والدین آنها
  تا حال حاضر 1374دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از سال 
  ،1373-1375دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران  
  1372-1373بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید توانبخشی (پیراپزشکی قدیم)دانشکده 
 1390-1393،  1371-1381 :مراکز غیردولتی 

 1390-1393،  1371-1378  :تجویز و ارزیابی سمعک در مرکز غیردولتی ♦

 هاي سیستم تعادلیهاي پایه و تکمیلی شنوایی و ارزیابیانجام ارزیابی ♦
  1369-1372بهشتی، زشکی شهیددانشگاه علوم پقدیم) پیراپزشکی توانبخشی (دانشکده 
  ،1367-1369بیمارستان لقمان حکیم 

  :1390-1393،  1366 -1372مراکز غیردولتی 
 
 
 

 ھاي پژوھشيطرح
 
 

 سالمندان مبتال  زیبر عملکرد درك گفتار در نو یزمان فیبر ساختار ظر یمبتن یتوانبخش نیتمر ریتاث

دانشگاه علوم  یدر معاونت پژوهش 1397 (مجري طرح)، مصوب، تا متوسط میمال ییبه کاهش شنوا

 (در دست اجرا). ،ی، دانشکده علوم توانبخش98-1-6-14766کد:  ران،یا یپزشک

 يکودکان دارا نیب یصوت دانیساقه مغز با گفتار در م ییپاسخ شنوا يمولفه ها يا سهیمقا یبررس 

(مجري طرح)، ه، کلم فیخوب و ضع یکننده کاشت حلزون با بازشناس افتیهنجار و در ییشنوا

، 33617-32-02-97کد:             ران،یا یدانشگاه علوم پزشک یدر معاونت پژوهش 1397مصوب 

 (در دست اجرا). ،یدانشکده علوم توانبخش

 یبااستفاده از نسخه فارس یاز پوشش اطالعات ییرها زانیبر م ییفضا ییبر شنوا یمبتن نیتمر ریتاث 

در  1397(مجري طرح)، مصوب ، هنجار ییمندان جوان با شنوادر سال CRM يجمالت با الگو
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 ،ی، دانشکده علوم توانبخش97-4-6-13657کد:   ران،یا یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت پژوهش

 (در دست اجرا).

 توجه و  يدر کودکان نارساخوان و ارتباط آن با عملکردها يمغز هیپا تیفعال يقشر عیتوز یبررس

کد:   ران،یا یدانشگاه علوم پزشک یدر معاونت پژوهش 1397طرح)، مصوب مجري (، حافظه فعال

 (در دست اجرا). ،ی، دانشکده علوم توانبخش32646-32-01-97

 سال شهر تهران با استفاده از  8-12کودکان مدرسه رو  تیدر جمع ییاختالل پردازش شنوا ییشناسا
دانشگاه  یدر معاونت پژوهش 1396مصوب  ) ، (مجري طرح)،APDQ(  ییپرسشنامه اختالل پردازش شنوا

 ی، (در دست اجرا).، دانشکده علوم توانبخش 30717-32-01-96کد:   ران،یا یعلوم پزشک

  ساله مبتال به نارساخوانی و مقایسه نتایج آن ها با کودکان  8 -12ثبت پاسخ هاي اکولوموتور در کودکان
-32-27836دانشگاه علوم پزشکی ایران،  کد: در معاونت پژوهشی  1395مصوب  (مجري طرح)،، هنجار

  خاتمه یافته 96. مرداد ، دانشکده علوم توانبخشی 01-95
 مجري ، سال 9-12دوین مجموعه آزمون ارزیابی پردازش شنوایی مرکزي براي کودکان فارسی زبان ت)

، دانشکده  95-01-32-27840در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  کد:  1395مصوب  طرح)،
 ) خاتمه یافتهعلوم توانبخشی،(

  ساخت و ارزشیابی (تعیین روایی و پایایی) نسخه فارسی آزمون ترکیب واجی(PST) ،،(مجري طرح)  مصوب
، دانشکده علوم  92-03-32-23354در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  کد:  1392اسفند ماه 

 ) خاتمه یافتهتوانبخشی،(

  ساخت و ارزشیابی (تعیین روایی و پایایی) نسخه فارسی آزمون توجه انتخابی شنوایی تک گوشی(mSAAT) ،
-32-22518در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  کد:  1392مصوب آبان ماه  (مجري طرح)،

 . خاتمه یافته، دانشکده علوم توانبخشی 02-92

    مجري ، دبستانپایه اول در   داستان در دو گروه کودکان شنوا و کم شنوابررسی مقایسه اي مهارت بازگویی)
 . خاتمه یافته، مرکز تحقیقات توانبخشی 89-04-125-12489.  کد:  1389 -90 طرح)،

  ،ارزشیابی فهرست هاي آزمون بازشناسی لغات در بزرگساالن با شنوایی هنجار و مبتال به کم شنوایی حلزونی 
 . خاتمه یافته، دانشگاه علوم پزشکی ایران 823کد:  ، 1387 -8 (مجري طرح)،

 ساله، (مجري  3-4شنواي هاي شنوایی کودکان کمبررسی تأثیر تربیت شنوایی به روش اربر بر پیشرفت مهارت
 دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1381 -7 طرح)،

 ن ورامین توسط   هاي شهرستاغربالگري جامع شنوایی نوزادان متولد شده در زایشگاهTEOAE   همکار)
 نیمه کارهمعاونت پیشگیري سازمان بهزیستی، ،  1380 طرح)،
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 ماهه شهرستان ورامین، (همکار  7-9پرتی جهت غربالگري شنوایی در شیرخواران تعیین اعتبار آزمون حواس
 نیمه کارهمعاونت پیشگیري سازمان بهزیستی، ،  1380طرح)، 

 ماهه شهرستان ورامین توسط آزمون  7-9ن غربالگري شنوایی شیرخواراTEOAE  ،(همکار طرح) 1380 ، 
 نیمه کارهمعاونت پیشگیري سازمان بهزیستی، 

 هاي بررسی ویژگیMMN   ،(مجري طرح) با حمایت ، 1382طبیعی در بزرگساالن داراي شنوایی طبیعی
 پروپوزال تهیهدانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 جهاد دانشگاهی دانشگاه ،  1377)، (همکار طرح)،1التحصیالن دانشگاهی (فاز طرح آموزش و بکارگیري فارغ
 علوم پزشکی ایران

  )  مطالعه توصیفی مهارت هاي شنوایی کودکان ناشنوا پس از تربیت شنوایی و بررسی عوامل مؤثر بر آن
  ، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1377مجري طرح)، 

 پروژه کارشناسی ساله، ( 5-10نوایی توسط رفلکس صوتی در کودکان بینی شهاي پیشی و مقایسه روشبررس
 با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران،  1375)، ارشد

  ،(مجري طرح) ،با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ،  1370بررسی تأثیر سولفوموستارد بر روي سیستم شنوایی
 بهشتیشهید

 
 سرپرستی پایان نامھ ھای دانشجویی

 دکتراسطح 

o  ریتاث " ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یشناس ییشنوا يدکترا يدانشجوپریسا رسولی فرد 

سالمندان  زیدر عملکرد درك گفتار در نو یزمان فیبر ساختار ظر یمبتن یتوانبخش نیتمر

(در دست  96-97 اول مسالیاول)، ن ي، (راهنما"تا متوسط  میمال ییمبتال به کاهش شنوا

 اجرا)

o نیتمر ریتاث " ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یشناس ییشنوا يدکترا يدانشجو رضیه امیريم 

از پوشش آگاهانه در افراد  ییرها زانیمعنادار بر م یرقابت زیگفتار در حضور نو ییدرك شنوا

 (در دست اجرا) 95-96دوم  مسالیاول)، ن ي، (راهنما" یعیطب ییبا شنوا انسالیم

o یبررس " ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یشناس ییشنوا يدکترا يدانشجو ایوب ولدبیگی 

کننده کاشت حلزون با  افتیدر افراد در Sound Field Speech-ABR  هاي مؤلفه اي سهیمقا

 (در دست اجرا) 95-96دوم  مسالیاول)، ن ي، (راهنما"متفاوت  ییدرك شنوا



۷ 
 

o  سول پناهی شجور س ییشنوا يدکترا يدان شک ،یشنا شگاه علوم پز س"، رانیا یدان  یبرر

درافراد نارســاخوان با  ییشــنوا -یینایب یو دروازه چندحســ ییشــنوا یعملکرد دروازه حســ

س ستفاده از پتان -96دوم  مسالیاول)، ن ي(راهنما، "قشري و تحت قشري ختهیهاي برانگ لیا

 (در دست اجرا) 95

o  ،شکی ایران شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شجوي دکتراي  تأثیر  " فاطمه جعفرلو دان

(راهنماي اول)، "، توانبخشــی دهلیزي بر توانایی خواندن در کودکان مبتال به نارســاخوانی 

 )خاتمه یافته( 94-93نیمسال دوم 

 سطح کارشناسی ارشد

o  سنی شجوهاله ح س يدان شنا شنوا یکار شد  س ییار شک ،یشنا شگاه علوم پز  " ران،یا یدان

ــ ــنوا تیبرنامه ترب ییکارا یبررس  زینو در بهبود درك گفتار ) برWINT(زیکلمه درنو ییش

 (در دست اجرا) 98-99 اول مسالی)، نراهنما( "سمعک   فیکاربران ضع

o شجو سعیده خمیس آبادي س يدان شنا شنوا یکار شد  س ییار شک ،یشنا شگاه علوم پز  یدان

س  ییایو پا ییروا  نییتع " ران،یا سخه فار شنامه مدل بوفالو( ین س )  Revised-BMQپر

 95-96دوم  مسالی)، نراهنما( " يریادگیسال  هنجار و مبتال به اختالل  12تا   7در کودکان

 (در دست اجرا)

o  شکی ایران، اعظم آقایی شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شد  سی ار شنا شجوي کار دان

ساخت برنامه تربیت شنوایی مبنا رایانه براي مهارت رمزگشایی و بررسی آن در کودکان با "

-95(مشاور)، نیمسال دوم  "سال 12تا  8اختالل پردازش شنوایی مرکزي درمحدوده سنی 

 (در دست اجرا) 94

o  شکی ایران، مریم کریمی شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شد  سی ار شنا شجوي کار دان
پاســـخ ب" فاده از  ـــت با اس نایی در وزوز گوش جبران نشــــده  ظه ي مع حاف ـــی  ررس

 (در دست اجرا) 94-95(راهنماي اول)، نیمسال دوم N400" الکتروفیزیولوژیک

o ،شکی ایران شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شد  سی ار شنا شجوي کار  " سعید اعرابی دان
ضور نویز ( سی تاثیر تمرینات کلمه در ح شنیداري کودکان WINTبرر ) بر مهارت توجه 

 )خاتمه یافته( 94-93)، نیمسال دوم (راهنما" ، ساله 9دچار اختالل توجه  
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o       ،شکی ایران شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شد  سی ار شنا شجوي کار زهره احمدي دان
شنوایی (  " )  در کودکان APDQترجمه،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اختالل پردازش 

ــنیداري ، نقص توجه/ بیش فعالی ، ناتوانی یادگیري )، (راهنما"، مبتال به اختالل پردازش ش
 )خاتمه یافته( 94-93ال دوم نیمس

o  ،شکی ایران شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شد  سی ار شنا شجوي کار سیه عبادي دان  "ان
 (MAPA)شناسایی آسیب شنوایی مرکزي براساس ارزیابی هاي چندگانه پردازش شنوایی 

شهر اراك 9-12در جمعیت کودکان مدرسه رو  -95(راهنماي اول)، نیمسال دوم  " ،سال 
94  

o  ،شکی ایران شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شد  سی ار شنا شجوي کار سیه رحمانی دان ان
سی و دوزبانه ترکی" شنوایی بر روي افراد تک زبانه فار سه اي حدت زمانی  سی مقای -برر

  93-94 دوم)، نیمسال ي اول، (راهنما"فارسی با استفاده از آزمون گفتار با فشردگی زمانی
o شجو سلیمانی، دان شکی ایران، مهناز  شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شد  سی ار شنا ي کار

ستفاده از آزمون حافظه " شنوایی کوتاه مدت با ا بررسی تأثیر دوزبانگی زودهنگام بر حافظه 
  93-94 دوم، (راهنما)، نیمسال "کالمی دایکوتیک-شنوایی

o  ،شگاه علوم پزشکی تهران شناسی، دان شنوایی  ، (راهنماي دوم)،  1392هما آرین نهاد، دانشجوي 
 " ترجمه و تعیین روایی، پایایی نسخه فارسی پرسشنامه معلولیت وزوز آیوآ"

o   ،(راهنماي دوم) ،فاطمه السادات قاهري، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 1391، بهمن ماه " بررسی اثر تحریک دهلیزي گالوانیک بر حافظه فضایی افراد هنجار"

o شکی ایران، سحر ف شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شجوي  ، (راهنما)،  1389-90تاحی، دان
شنوایی کودکان " سطح مهارت هاي  سه  سمعک  4و  3مقای شنوایی عمیق داراي  ساله دچار کم 

سمعک هاي فاقد این ویژگی با  شابه داراي  سی با کودکان م هاي مجهز به تراکم غیرخطی فرکان
 " استفاده از آزمون توانا

o  ،(مشاور)، 1388سیده ریحانه امینی، دانشجوي مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ،
سطح " سی و ارتباط آن با  شنا شنوایی  ضایت مندي از خدمات  سی عوامل مؤثر بر میزان ر برر

 "اضطراب والدین کودکان کم شنوا

o  ،ارزشیابی "، (راهنما) ،  1387مریم دلفی، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
شیب دار  شنوایی حلزونی  شنوایی هنجار و مبتال به کم  ساالن با  سی گفتار در بزرگ شنا امتیاز باز

 "فرکانس هاي باال ناشی از نویز در شرکت فوالد خوزستان



۹ 
 

o  ،ــکی ایران ــگاه علوم پزش ــی ، دانش ــجوي مدیرت توانبخش ــادات مدنی، دانش ، 1387ریحانه س
و بررسی میزان سودمندي قبل و بعد از استفاده  APHABترجمه استاندارد پرسشنامه "(مشاور)، 

 "ساله مبتال به کاهش شنوایی مالیم تا شدید 15-80از تکنولوژي هاي تقویتی شنیداري در افراد 

o ــجوي کاردرمانی ــک نژاد، دانش ــا پزش ــکی ایران،  پریس ــگاه علوم پزش ــاور)،  1380، دانش                  ، (مش
 "ساله کم شنوا و طبیعی  4-6مقایسه مهارت هاي حرکتی ظریف دست بین کودکان  "

o  ،ساخت  "، (مشاور)،  1380گیتا موللی، دانشجوي شنوایی شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 " ساراو ارزشیابی آزمون لب خوانی 

o (مشاور)،  1378 دانشجوي شنوایی شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ار،نیال قاسمی افش ، "

 ساله 7-9تهیه مواد و ساخت آزمون تشخیص کلمات تک هجایی ویژه کودکان 

o  ،(مشاور)،  1378سعید اسدمالیري، دانشجوي شنوایی شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، "

  "تهیه برنامه تربیت شنوایی مدون براي کودکان کم شنواي فارسی زبان 
o (راهنماي دوم)، 1377، دانشــگاه علوم پزشــکی اصــفهان،  پرســتاري، دانشــجوي ثریا میثاقی ،" 

بررسی رابطه هیپربیلی روبینمی دوران نوزادي بر سطح شنوایی شیرخواران بستري شده در مرکز 
 "طبی کودکان تهران 

 
 سطح کارشناسی

o سان نگین سادات باروتیان -اح شجویان -فاطمه ال سیدي، دان سی فاطمه  شنا سی،  کار شنا شنوایی 
ــال دوم  ــکی تهران،پژوهش، (راهنما)، نیمس ــگاه علوم پزش ــیابی "،  1392-93دانش ــاخت و ارزش س

 "(PS)مقدماتی نسخه فارسی آزمون ترکیب واجی

o شکی  -سعید اعرابی شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  سی  شنا شجویان کار سا حیدري، دان مه
تهیه نســـخه فارســـی پایا و رواي آزمون توجه " ، 1392-93ایران،پژوهش، (راهنما)، نیمســـال دوم 

 "(mSAAT)انتخابی شنوایی تک گوشی 

o سیه رحمانی شکی  -ان شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  سی  شنا شجوي کار سلیمانی، دان مهناز 
 "مشاوره شنوایی شناسی براي والدین داراي کودك کم شنوا/ناشنوا"،  1391تهران،تألیف، (راهنما)، 

o نشجوي کارشناسی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،ترجمه، (راهنما)، مینا حیدري، دا
 "و تمایز فرکانسی pitchدرك "،  1391

o  الهه غیثی و ســمیرا تبریزي، دانشــجوي کارشــناســی شــنوایی شــناســی، دانشــگاه علوم پزشــکی
 "تهیه فیلم تکنیک هاي مداخله زبانی والدمحور" ، 1391تهران،ترجمه، (راهنما)، 
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o  ،شکی تهران،ترجمه شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  سی  شنا شجوي کار سا محمدي، دان پری
 "هسته هاي ساب کورتیکال شنوایی"،  1389(راهنما)، 

o  ،(راهنما) ،سارا پوربابا، دانشجوي کارشناسی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،ترجمه
 "یزفیزیولوژي قشر شنوایی و مسیرهاي مرکزگر"،  1389

o  ،شکی تهران،ترجمه شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  سی  شنا شجوي کار شیدي، دان کژال ر
 "فیزیولوژي سیستم شنوایی محیطی"،  1389(راهنما)، 

o سا بارونی شکی ایران،ترجمه،  مه شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  سی  شنا شجوي کار ، دان
 "دکان مدرسه روتوانبخشی ادیولوژیک در نوزادان و کو"،  1388(راهنما)، 

o  عطیه مرتب و مریم فالحی مطلق، دانشـــجویان شـــنوایی شـــناســـی، دانشـــگاه علوم پزشـــکی
 "شناسایی اختالالت شنوایی در کودکان مدرسه رو"،  1388ایران،ترجمه، (راهنما)، 

o  سحر فتاحی و شادي رحیم زاده، دانشجویان شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تألیف
 " ADHDارزیابی و مداخله توانبخشی کودکان مبتال به "،  1387مشترك، (راهنما)، 

o  ،(راهنما) ،شکی ایران،ترجمه شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شجوي  ،  1386غزاله امامی، دان
 "هاي زبان و گفتار و مشاوره ادیولوژیک در توانبخشی شنوایی کودکان کم شنوااهمییت مهارت "

o  ،(راهنما) ،1386زینب حسینی، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،ترجمه  ،
 "اهمییت و روش هاي آموزش مهارت هاي شنوایی براي کودکان کم شنوا"

o شگاه سی، دان شنا شنوایی  شجوي  ساء لطفی، دان شکی ایران،ترجمه، (راهنما)،  ن ،  1386علوم پز
 "توانبخشی ادیولوژیک براي بزرگساالن کم شنوا "

o  ،(راهنما) ، (تحقیق)،شکی ایران شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شجوي  ،  1383الهه ذوقی، دان
 "ساله دچار آسیب شنوایی 3-4کودکان  ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت هاي شنوایی"

o شترك، لوعالیا شکی ایران،ترجمه م شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شجویان  ضادي ، دان ن و اعت
 "  خودآموز نحوه برخورد والدین با کودکان ناشنوا"،  1383(راهنما)، 

o  ،(راهنما) ،شکی ایران،ترجمه شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شجوي    ،  1380عبداله نژاد، دان

 "رت گوش دادن در بزرگساالن سخت شنوامجموعه تمریناتی براي کسب مها"

o  ،شترك شکی ایران،تألیف م شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شجویان  آقابزرگی و پوررنگ ، دان
 "توانبخشی شنوایی بزرگساالن دچار آسیب شنوایی"،  1379(راهنما)، 

o  ،(راهنما) ،1378سحر عمیدي ، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،ترجمه  ،
 "دروس مکاتبه اي کلینیک جان تریسی براي والدین کودکان ناشنواي زیر دو سال"
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o شــنوایی شــناســی، دانشــگاه علوم پزشــکی  انملیحه مظاهریزدي و عفت خوش قدم ، دانشــجوی
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 "روند زبان آموزي در کودکان کم شنوا"، 

o  ، شکی تهران شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شجویان  شریفی ، دان سالجقه و مریم  شین  نو
 "تربیت شنوایی به روش وربوتونال"،  1375تألیف، (راهنما)، 

o  ،(راهنما) ،مهدیه نوري ، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ترجمه
 "شنوایی شناسی اطفال"،  1373

o خانی ، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ترجمه، (راهنما)، میترا بابا
 "شیوه هاي مختلف ارزیابی شنوایی کودکان با تکیه بر شناخت پاسخ هاي رفتاري"،  1373

o  ،فروغ شریفی ، دانشجوي شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ترجمه و تألیف
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 "اتوسکلروز"،  1372

o  شهید شکی  شگاه علوم پز سی، دان شنا شنوایی  شجویان  سامی و خمیس آبادي ، دان فالحتی، ح
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Tinnitus Handicap Questionnaire. Homa Arian Nahad, Masomeh 
Rouzbahani, Farnoush Jarollahi, Shohreh Jalaie, Akram Pourbakht, Helnaz 
Mokrian, Parvane Mahdi, Amin Amali, Abdolmajid Nodin Zadeh. Iranian 
Journal of Otorhinolaryngology, Vol.26(2), Serial No.75, Apr 2014 

 
o آن  یمقدمات ۀسیمقا و شده کودو وُ در حالت هاي واضح یهاي واکه هاي زبان فارس یژگیو یبررس

صدي زرندي، دکتر یسیبا واکه هاي زبان انگل سعود مت  یی، دکترجال شهره. فرنوش جاراللهی، دکتر م
. شهیجعفرپ رساالریام، مهناز احمدي دهیسدکتر ی، ونانیک ینیحس ناین، انیرژیش زهرا، جعفري ونیرهمایام

 .133-159ات ، صفح1394، بهار و تابستان 21ره ، شما11وره مجله زبان و زبان شناسی. د
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o ــادات فاطمه. گالوانیک دھلیزی تحریک با دیداری فض�����ایی حافظھ بھبود :مقدماتی گزارش  الس
صوره ،  قاهري شگاه علوم . جالیی شهره جاراللهی، فرنوش قهرمان، عادل من سی، دان شنا شنوایی  مجله 

  1393،  1، شماره  23پزشکی تهران،  دوره 
o  شنواي عمیق با شنوایی کودکان کم  شرفت مهارت هاي  سی غیرخطی بر پی تأثیر تراکم فرکان

. سحر فتاحی، فرنوش جاراللهی، جمیله فتاحی. مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی توانا آزمون
  1393،  1، شماره  23تهران،  دوره 

 
o Frequency of Hearing Defect and Ear Abnormalities in Newborns 

Conceived by Assisted Reproductive Techniques in Royan Institute 
, Seyed Ebrahim Ahmadi, M.Sc., Mohammad Reza Nateghi, M.D., Hamid 
Gourabi, Ph.D., Ramin Mozafari Kermani, M.D., Farnoush Jarollahi, M.Sc., 
Sodabeh Afsharpour, B.Sc., Jalil Kouhpayehzadeh, M.D., Abolhasan 
Shahzadeh Fazeli, M.D., Mahnaz Ashrafi, M.D., International Journal of 
Fertility and Sterility 
Vol 4, No 2, Jul-Sep 2010, Pages: 79-84 

 

o AUDIOLOGY SERVICE SATISFACTION AND ITS RELATION TO 
ANXIETY OF THE PARENT'S OF HEARING IMPAIRED 
CHILDREN , Seyyedeh Reyhaneh Amini , Mohammad Kamali, 
Hasan Ashayeri, Farnoush Jarollahi ,  Middle East Journal of 
Nursing, January 2011- Volume 5, Issue  

o Shaqmsian BS, Aminasnafi A, Moghadassian H, Gachkar L, 
Arzanian MT, Alavi S, Esfehani H, Garallahi (Jarollahi) F, Amini R, 
"Sensory neural hearing loss in beta-thalassemia major 
patients =reated with deferoxamine", [Pediatr Hematol Oncol_ 
2008] - PubMed result.mht 
 

o مبتال به افت  بزرگساالن در مصلح هجایی تک  (بررسی روایی و پایایی) فهرست لغاتارزیابی
، 3، شماره 22مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  دوره ، زیشنوائی ناشی از نو

دکتر  مدرسی، یحیی دکتر طاهایی، اکبر علی سید مریم دلفی،، دیگر نویسندگان:  1392

 کمالی محمد

o  با استفاده از آزمون      شنوا و کم شنوا انکودککاربردشناسی برخی توانایی هاي  مقدماتیبررسی
 1392، 1، شماره 22مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره ، بازگویی داستان



۱٥ 
 

o علوم در پژوهشطبیعی،  شــنوایی با افراد در لغات بازشــناســی آزمون در برتر فهرســت انتخاب 

سال  شی،  سندگان: 1391تیر  و خرداد ،2 شماره ، 8توانبخ  اکبر علی سید مریم دلفی،، دیگر نوی
 جعفري کمالی، میمنه دکتر محمد مدرسی، یحیی دکتر طاهایی،

o  ضطراب والدین کودکان کم سطح ا سی و  شنا شنوایی  ضایتمندي از خدمات  سی ارتباط میان ر برر
  1390، 1، شماره 20شنوا، مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  دوره 

o  ــاخت و تعیین اعتبار محتوایی آزمون ــطح مهارت ه "توانا"س ــنوایی کودکان کم براي تعیین س اي ش
، شماره  19دوره  ساله فارسی زبان، مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  3-4شنواي 

 1389، سال 1

o  شنامه س ستاندارد پر شنوایی  APHABترجمه ا سودمندي در افراد مبتال به کاهش  سی میزان  و برر
 ، پذیرفته شده1387مالیم تا شدید، فصلنامه پیام توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

o  بررســی ارتباط بین میزان کم شــنوایی و امتیاز بازشــناســی گفتار با اســتفاده از چند نوع فهرســت در
شیب  شنوایی حلزونی  شگاه علوم دار فرکانس هاي باال، مبتالیان به کم  شی، دان صلنامه پیام توانبخ ف

 ، پذیرفته شده1387پزشکی ایران، 

o  مداخله درمانی بهنگام براي نوزادان و کودکان دچار آســیب شــنوایی، نشــریه ادیولوژي ندا، دانشــگاه
 1381علوم پزشکی ایران، 

o بالینی آزمون ـــنوایی در طرحهاي پیشکاربرد  له هاي بینی ش کان، مج ـــنوایی کود بالگري ش غر
 1377، 8و  7شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره شنوایی

o ــی کاربرد بالینی محرك کلیک در آزمونب ــوتی، مجله هاي پیشررس ــط رفلکس ص ــنوایی توس بینی ش
 1376لوم پزشکی مشهد،شماره سوم و چهارم، سال نهم، عگوش،گلو،بینی و حنجره ایران، دانشگاه 

o شناسی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال اول، شماره اري خودایمنی گوش داخلی، مجله شنواییبیم
 1371-2،  3و2

o  ،1376چگونه معلولیت پنهان را آشکار کنیم، مجله روز هفتم 
 
 
 
 
 کتاب و جزوات درسی 

o  .1397، ستایش هستیتألیف، انتشارات مبانی توانبخشی شنوایی 

o  شنواي آزمون توانا: آزمون تعیین شنوایی کودکان کم  شارات پارس  3-4مهارت هاي  ساله، تألیف، انت
 1389کتاب، 
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o  1385، دانش فریار، "فرهنگ جامع شنوایی شناسی "همکاري با کتاب 

o شنوایی : 6صلف شنوایی،، از کتاب  سیب  شنوایی براي افراد دچار آ شی  سی بالینی نوین، ,,توانبخ شنا
 1383ادیتور: دکتر احمد دانشی، 

o جزوه آموزشی، تکثیر محدود، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1382تارخوانی ، گف  
o جزوه آموزشی، تکثیر محدود، دانشگاه علوم پزشکی ایران1379اي بر توانبخشی شنوایی، قدمهم ، 
o هاآموزشی براي خانواده-تهیه بروشورهاي علمی 

 1380ایران،  وظایف متقابل درمانگران و اولیاء مدارس، دانشگاه علوم پزشکی ∗
  1379شنوایی در کودکان،دانشگاه علوم پزشکی ایران،راهکارهاي کاهش تأثیرات سوء کم ∗
 1378تاریخچه تربیت شنوایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  ∗
 1377شناسان ایران، شناس کیست؟ ، انجمن شنواییشنوایی ∗
 1377شناسان ایران، شناس، انجمن شنواییوظایف شنوایی ∗
 1377شناسان ایران، اسی کودکان، انجمن شنواییشنشنوایی ∗
 1377شناسان ایران، شناسی تشخیصی، انجمن شنواییشنوایی ∗
 1377شناسان ایران، شناسی صنعتی، انجمن شنواییشنوایی ∗
 1377شناسان ایران، شناسی توانبخشی، انجمن شنواییشنوایی ∗

o دانشـکده پیراپزشـکی دانشـگاه علوم  ، جزوه آموزشـی، تکثیر محدود،1371شـناسـی کودکان، شـنوایی
 بهشتیپزشکی شهید

o  ،شنوایی و تعادلی ستم  سی صور  شکی 1379آناتومی م شگاه علوم پز شی، تکثیر محدود، دان ، جزوه آموز
 بهشتیشهید

o بهشتی، جزوه آموزشی، تکثیر محدود، دانشگاه علوم پزشکی شهید1369هاي تکمیلی، آزمون 
 

 کسب مقام
 1386محترم وزارت به عنوان استاد نمونه، ز سوي مقام  تجلیل ا 

  ،1386کسب باالترین امتیاز ارزشیابی از سوي دانشجویان شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 
  ،1379استاد نمونه دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 1372بهشتی، استاد نمونه درس اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
 1371بهشتی، ستاد نمونه درس اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی شهیدا 
 1375ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجوي ممتاز در دوره کارشناسی 
  ،1366دانشجوي ممتاز در دوره کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 1375ت، دریافت گواهینامه پایان دوره تربیت معلم قرآن کریم، مؤسسه قرآن و عتر 
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 سخنرانی و پوستر

 
  ،ران،یا یعلوم پزشک یفرزند کم شنوا، دانشکده علوم توانبخش يدارا نیوالد یتیحما-ینشست گروهتغییر 

 1398 آذر

  ،1398آبان  ران،یا یعلوم پزشک یدانشکده علوم توانبخشارتباط مؤثر، براي دانشجویان شنوایی شناسی 

  ،علوم  یفرزند کم شنوا، دانشکده علوم توانبخش يدارا نیوالد یتیحما-ینشست گروهمقایسه ممنوع

 1398مهر  ران،یا یپزشک

  ،(به زندگی) علوم  یفرزند کم شنوا، دانشکده علوم توانبخش يدارا نیوالد یتیحما-ینشست گروهامید

 1398 تیر ران،یا یپزشک

 یفرزند کم شنوا، دانشکده علوم توانبخش يدارا نیوالد یتیحما-ینشست گروه، مثبت) جانی(هي شاد 

 1398 اردیبهشت ران،یا یعلوم پزشک

 1397، کنگره ناشنوایان، تبریز، تیر کودکان کم شنوا/ناشنوا ياستفاده از زبان اشاره برا تیاهم 

 Hearing Loss Consequences in Children (Audiological Evaluations and Services) 
، برگزارکننده: انجمن گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ییاختالالت شنوا یتوانبخش ومیسمپوز
1397تهران   

 :دانشکده علوم توانبخشی فرزند کم شنوا يدارا نیوالد یتیحما-ینشست گروه، يمعنو نیمعلم مشکالت ،

 1397علوم پزشکی ایران، بهمن 

 Contribution of Temporal and Spectral Cues to Recognition of Persian Noise-Vocoded Speech 

7th Asia-Pacific Otology & Neurotology International Congress &First PONS Congress 
May 11 – 13, 2016 Tehran, Iran 

 کودکان و بزرگساالن کم شنوا ییشنوا يموجود در آموزش مهارت ها يچالش ها 

 1396 بهشتیارد 21، مداراتور پنل، رانیا یشناس ییکنگره شنوا نیشانزدهم
 1395، سخنرانی براي کارکنان دانشکده علوم توانبخشی، مرداد ییاز مشکالت شنوا يریشگیپ 

 و اولویت هاي ارجاع شنوایی شناسی کودکان 

 1394آبان دانشگاه علوم پزشکی تهران،  اولین کنگره شنوایی شناسی کاربردي، 

  پردازشی شنواییپنل توانبخشی آسیب هاي 

 1395 بهشتیارد 28، مداراتور پنل، رانیا یشناس ییکنگره شنوا پانزدهمین
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  توانبخشی شنوایی در سالمندان 

 1395همدان  اولین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا،

  سه با واکه هاي زبان شده در مقای ضح و وکود  سی در حالت هاي وا سی ویژگی هاي واکه هاي زبان فار برر

 فارسی

  1394 بهشتیارد 31، رانیا یشناس ییکنگره شنوا هاردهمینچ

 توانبخشی اختالالت سیستم شنوایی مرکزي  

 1393سیزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، سخنرانی در کارگاه، اردیبهشت 

 توانبخشی شنوایی در سالمندان 

 1392کنفرانس علمی ادواري برنامه توانبخشی سالمندان، آبان ماه 

  متعاقب تربیت شنوایی در سیستم عصبیرخدادهاي 

 1391دهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، اردیبهشت یاز

 رسی مقایسه اي مهارت بازگویی داستان در دو گروه  کودکان شنوا و کم شنوا در پایه اول دبستانبر 

 1390دهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، اردیبهشت 

 غات در افراد با شنوایی طبیعی و افراد مبتال به کم شنوایی حلزونی فهرست برتر در آزمون بازشناسی ل نتخابا
 شیب دار فرکانس هاي باال (سخنران دوم)

 1388هشتمین کنگره شنوایی شناسی ایران، تهران، اردیبهشت ماه 
   کاربرد روشAIT (پوستر، نفر دوم) در توانبخشی کودکان مبتال به ضایعات یکپارچگی شنیداري 

 1388شنوایی شناسی ایران، تهران، اردیبهشت ماه هشتمین کنگره 
   بررسی روش هاي ارزیابی ادیولوژیک مختص کودکان مبتال بهADHD  (پوستر، نفر دوم) 

 1388هشتمین کنگره شنوایی شناسی ایران، تهران، اردیبهشت ماه 
 اهمییت مشاوره در توانبخشی نوزادان و کودکان کم شنوا 

 1387کودکان و نوزادان، تهران، مهرماه  اولین سمینار شنوایی شناسی

  ساله 3-4تأثیر تربیت شنوایی بر پیشرفت مهارت هاي شنوایی کودکان کم شنواي شدید و عمیق 

 1387هفتمین کنگره سراسري شنوایی شناسی ایران، تهران، اردیبهشت ماه 
 توانبخشی شنوایی محیطی و مرکزي 

 1387تهران، اردیبهشت ماه هفتمین کنگره سراسري شنوایی شناسی ایران، 
 مداخله و توانبخشی شنوایی 
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ستان  سی، بیمار شنا شنوایی  ضوع نقش پروتزها در  شور با مو سر ک سرا شکی  اولین همایش علمی گروه هاي پز
 1386میالد، اسفندماه 

-3 years old severe to profound hearing-The instrument for evaluating of 4Tavana Test:*
  Asia Pacific Symposium on cochlear implants and th6d children's auditory skills, the impaire

 sciences, related ، درحد پذیرش مقاله1386شهریور 
*Tavana Test:The instrument for evaluating of 4-3 years old severe to profound hearing-
impaired  children's auditory skills, NHS 2008 Conference, اردیبهشت ماه 1387، درحد پذیرش مقاله   

  آزمون توانا"ساله  3-4آسیب شنوایی معرفی آزمونی براي تعیین سطح مهارت هاي شنوایی کودکان دچار " ،
 1386ششمین کنگره شنوایی شناسی ایران، تهران، 

 توانبخشی و بازتوانی شنوایی با تکیه بر تربیت شنوایی 

 1385تهران،  اسفندماه سمینار روش هاي آموزشی در کودکان کم شنوا، 
 (نفر دوم) بررسی مشکالت سیستم شنوایی افراد مبتال به تاالسمی 

 1385چهارمین همایش سراسري انجمن خون و سرطان کودکان ایران، تهران، شهریور 

 تربیت شنوایی و گفتارخوانی در کودکان با نیازهاي ویژه 

 1386بهمن ماه مدت مربیان، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، ش کوتاهدوره آموز 
  1384اولین همایش غربالگري شنوایی نوزادان و کودکان ایران، سخنرانی در پانل، تهران، شهریور  
 تشخیص و مداخله زودهنگام آسیب شنوایی 

 1383نشگاه علوم پزشکی ایران، کنگره بین المللی نورواتولوژي،نوروادیولوژي و جراحی قاعده جمجمه، دا 
 شنوااهمییت و ضرورت تربیت شنوایی براي کودکان کم 

 1382سمینار سالمت شنوایی کودکان، مهر 
 توانبخشی شنیداري نقش تیم توانبخشی و خانواده 

 1382اولین سمپوزیوم سراسري جامعه، خانواده و کودك ناشنوا، مشهد، دي ماه 

  کاربردهايMMN   
 1381شناسی ایران، آبان چهارمین کنگره شنوایی 
 تأثیر مداخله درمانی بموقع بر کسب مهارت ارتباط 

 1381همایش غربالگري شنوایی،شناسایی و مداخله زودهنگام در کودکان دچار نقص شنوایی، اردیبهشت 
  جایگاه تربیت شنوایی در فرایند توانبخشی شنوایی کودکان 

 1380ی شنیداري کودکان، ساري ، آبان سمینار سراسري توانبخش 

  شنوایی در کودکانآشنایی با علل شایع کم 
 1379شنوا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، خرداد دومین نشست علمی ماهانه براي والدین کودکان کم 



۲۰ 
 

 هاي تربیت شنواییاصول طراحی برنامه 
 1378علوم پزشکی ایران، مهر اولین کارگاه آموزشی تربیت شنوایی به روش نیوشا، دانشگاه  
  معرفی روش تربیت شنوایی نیوشا(DASL)  

 1378پنجمین همایش آسیب شناسی گفتار و زبان، 

 شناسی آموزشیشنوایی 
 1378اولین کارگاه آموزشی تربیت شنوایی به روش نیوشا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهر 

 آشنایی با علم تربیت شنوایی 

 1377دوره آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت،  

 عرصه هاي علمی شنوایی شناسی 

 1377اولین همایش دانشجویی انجمن شنوایی شناسان ایران،  

 تربیت شنوایی چیست و چه افرادي به آن نیازمندند؟ (پوستر پژوهشی( 
 1377المللی جامعه جراحان گوش و گلو و بینی، آبان ششمین کنگره بین

 ناس با والدین کودکان ناشنواشسخن شنوایی 
 1376سمینار ناشنوا در خانواده، بهمن 

 هاي تربیت شنواییروش 
 1376مدت مربیان، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، شهریور دوره آموزش کوتاه

 هاي غربالگري شنوایی کودکان، بینی شنوایی توسط رفلکس صوتی در طرحکاربرد بالینی پیش 

 1375شناسی، آذر سراسري شنواییدومین کنگره 
 تربیت شنوایی 

 1374سومین دوره بازآموزي توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسفند 
 هاي تکمیلیآزمون 

 1371بهشتی، دي دوره بازآموزي مدون براي متخصصین گوش، دانشگاه علوم پزشکی شهید

 بررسی تأثیرات سولفوموستارد بر روي سیستم شنوایی 
 1371کنگره گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت دومین 

 
 

 اجرایی –فعالیت ھای علمی 
 
 تاکنون 1397حمایتی براي والدین داراي فرزند کم شنوا، از سال -دبیر علمی نشست هاي گروهی •

 1395دبیر علمی پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران،  •

 1392تهران، آذر دانشگاه علوم پزشکی دبیر علمی کارگاه استانداردسازي آزمون هاي شنوایی،  •



۲۱ 
 

 تا حال حاضر (نوآوري) 1390بناینگذاري آموزش توانبخشی سیستم شنوایی مرکزي از سال  •

 1378شناسی ایران، تهران، آذر ریزي سومین کنگره شنواییمدیر برنامه •

 1378، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهر ” شناسی توانبخشیشنوایی“نمایشگاه دبیر علمی و اجرایی اولین  •
 1378دبیر اجرایی اولین کارگاه آموزشی تربیت شنوایی به روش نیوشا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهر  •
وم هاي علمی ماهانه براي والدین کودکان ناشــنوا، دانشــکده علوم توانبخشــی، دانشــگاه علبنیانگذاري نشــســت •

 (نوآوري) جلسه) 20(با تشکیل   1379-1382پزشکی ایران، 
شنواییراه • شنوایی در گروه  شکی تهران، اندازي کلینیک تربیت  شگاه علوم پز شی دان شکده توانبخ سی دان شنا

 (نوآوري) 1374

 (نوآوري) 1380دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تأسیس کتابخانه والدین،  •
 (نوآوري) تا حال حاضر 1375هاي تخصصی تربیت شنوایی به دانشجویان از سال موزشمؤسس آ •

 مورد 50شرکت کننده در همایش هاي تخصصی، کارگاه هاي آموزشی و دوره هاي بازآموزي: بیش از  •

 عضو کمیته علمی در ده ها همایش ، کنگره علمی و سمینار •


