مدیریت توسعه فناوری سالمت

فرم گزارش توانمندی های دانشکده ها
فرم گزارش توانمندی دانشکده توانبخشی
به تفکیک گروه آموزشی
 نام گروه  :شنوایی شناسی

 مقدمه:

رشته شنوايی شناسی با استفاده از آموخته ها به منظور ارتقاء سطح آگاهی مردم در زمینه سالمت شنوايی و تعادل به شناخت عوامل تاثیرگذار بر آنها پرداخته و با به كارگیری
روشهای غربالگری و حفاظت از شنوايی در جمعیت ها به پیشگیری از بروز اختالالت شنوايی و حفاظت آن می پردازد و با بهره گیری از تکنیکهای رايج بالینی به ارزيابی و
تشخیص مشکالت شنوايی و تعادل و تفسیر نتايج حاصله ،به گزارش آنها و ارجاع مناسب می پردازد و با تجويز و ارزيابی وسايل كمک شنوايی ،آموزش و مشاوره و توانبخشی
سیستم شنوايی و تعادل  ،پژوهش وبه اتخاذ تدابیر مناسب مبادرت می ورزد.


اعضای هیات علمی گروه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

1

دکتر فرانک امامی

شنوایی شناس ی

استادیار

2

مریم عمادی

شنوایی شناس ی

مربی

3

عطاحیدری

شنوایی شناس ی

مربی دانشجوی دکترا

4

نسرین گوهری

شنوایی شناس ی

مربی

5

مرتضی حمیدی نهرانی

شنوایی شناس ی

مربی

6

بهاره خاور غزالنی

شنوایی شناس ی

مربی



 عناوین خدمات تخصصی و مشاوره گروه:
 -1انجام برنامه های غربالگری شنوايی نوزادان  ،خرد ساالن و كودكان در سنین مدرسه
-2

پیشگگیری از آسگیب شگنوايی ،حفاظت شگنوايی ،برنامه ريزی و انجام غربالگری در جمعیت هايی نظیر مراكز صگنعتی ،كارگاهی ،نظامی ،اردوگاه ها و  ،...وارايه مشاوره شنوايی
شناسی در اين حیطه

 -3آگاه سازی و آموزش عمومی درباره عوامل تاثیر گذار بر ايجاد اختالالت و آسیب های شنوايی و تعادل مانند  :ازدواج فامیلی  ،انواع آالينده ها و. . . .
-4

انجام معاينات بالینی و آزمون های رفتاری و فیزيولوژيک (نظیر ايمیتانس اديومتری و  )OAEبرای بررسگی عملکرد شنوايی در كودكان و بزرگساالن و تفسیر نتايج آنها،و ارايه
مشاوره شنوايی شناسی در اين حیطه

 -5ارزيابی وزوز و توانبخشی آن با استفاده از انواع روشهای غیر دارويی و غیر جراحی
 -6انتخاب  ،تجويز ،ارزيابی ،فیتینگ ،كمک به سگازگاری و توزي وسگايل كمک شگنوايی و ارتبافی فردی و گروهی به منظور تقويت صگداها و پیشگیری به مو از عوارض سوء
آسیب شنوايی جهت كمک به بر راری ارتباط و ارايه مشاوره شنوايی شناسی در اين حیطه
 -7راهبری و اجرای بر نامه های توانبخشی اديولوژيک شامل گفتار خوانی ،رشد مهارت های شنیداری (تربیت شنوايی) و رشد زبان و ارايه مشاوره شنوايی شناسی در اين حیطه
 -8انجام توانبخشی شنوايی برای افراد كاشت پروتز شده
 -9ارايه مشاوره شنوايی شناسی در حیطه شنوايی شناسی آموزشی مانند :تعیین جايگاه آموزشی مبتاليان به اختالالت شنوايی
 -11نظارت و پی گیری اجرای صگيیح روش های بر راری ارتباط بین كم شنوايان  ،مربیان و غیره ( برای ماال  :نيوه بر راری ارتباط با كود دو زبانه  ،بر راری ارتباط با كم شنوا
در كالس درس عادی و ) . . .
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 -11تعیین  ،تجويز  ،كاربر د و تنظیم تجهیزات تقويت صوتی مناسب و روش های بهبود كیفیت صدا در ميیط های آموزشی افراد مبتال به اختالالت شنوايی
 -12انجام پژوهش های مقدماتی ( ) Primary Researchدر زمینه های شنوايی و تعادل
 -13همکاری در اجرای پژوهش های مربوط به اختالالت شنوايی و تعادل



سوابق ارتباط با صنعت :

 پیشگیری و حفاظت از آسیب شنوايی
 تشخیص اختالالت دستگاه شنوايی
 انجام توانبخشی برای افراد دچار اختالالت شنوايی
 مشاوره و آموزش افراد بزرگسال مبتال به نقص شنوايی
 مشاوره و آموزش والدين دارای كود كم شنوا
 مشاوره با كاركنان و كارفرمايان مراكز صنعتی ،نظامی ،انتظامی و ...

 کارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی گروه:
كلینیک شنوايی بیمارستان بعات
كلینیک شنوايی بیمارستان امام
نشانی -1 :بلوار بعات مركز اموزشی درمانی بعات
 -2خیابان میرزاده عشقی كلینیک امام خمینی

