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 )1مشخصات درس:
o

عنوان درس :کارآموزی ارزیابي شنوایي کودکان 3

o
o
o
o
o
o
o
o

واحد 1
واحد
واحد  ،عملي
میزان واحد به تفکیک :نظري
رشته و مقطع تحصیلي دانشجو :کارشناس شنوایي شناسي
تعداد دانشجو:
پیشنیاز درس :کارآموزي ارزیابي شنوایي کودکان 2
روز و ساعت کار اموزي/کارورزي :یکشنبه  8تا 2
مکان آموزشي  :بیمارستان بعثت
آیا حداقل توانمندي هاي مورد انتظار (در قالب  )logbookدر رابطه با این درس تدوین گردیده است ؟
خیر
بلي

 )2مشخصات مدرس/مدرسين:
o
o
o
o
o
o
o

نام گروه آموزشي :شنوایي شناسي
نام و نام خانوادگي مدیر گروه  :آقاي دکتر فرهاد فراهاني
نام و نام خانوادگي مدرس طراح :بهاره خاور غزالني
پست الکترونیکي مدرس طراح و شماره تماس90538393390 . baharghazalani@yahoo.com:
نام و نام خانوادگي مدرس مسئول :بهاره خاور غزالني
پست الکترونیکي مدرس مسئولbaharghazalani@yahoo.com :
مدرسین همکار :دکتر فرانک امامي – مریم عمادي  -مرتضي حمیدي نهراني -نسرین گوهري

 )3اهداف آموزشي كلي كارورزي/كارآموزي:
از دانشجو انتظار میرود در پایان ترم:
 .1با روشهاي شرح حال گیري دقیق  ،برقراري ارتباط مناسب و مطلوب با کودکان و خانواده آنها و توانایی شاایو ب ای واناوی و
اهنمیی آنهی آشنی شود.
 .2توانو آزشون شنیسب ی توجه ه ویژگ هیي كودك و س او ا انتخیب كنو و اجراي صحیح آنرا وانو.
 .3توانیی انجیم آزشون هیي شنوای راي كودكین سخت آزشون ا كسب كنو.
 .4توانیی تلفیق نتییج حیصل از آزشون هی ا داشته یشو.
 .5تاخیص نهیی وضعیت شنوای كودك ،پ گیري هیي الزم و ا جیع شنیسب  ،توانیی الزم د نوشت نتییج آزشییایت انجیم شوب(
گزا ش نویس ) ا كسب كنو.

2
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 )4جدول زمانبندي رئوس مطالب آموزشي كارورزي/كارآموزي (اهداف مرحله اي):
راهنما :اهداف مرحله اي بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس و تجزیه هر یک از اهداف کلي آمده در بند  3تنظیم
مي گردد .در تنظیم اهداف مرحله اي مي توان از روش سازماندهي محتوا (ساده به پیچیده یا آسان به سخت) استفاده
نمود.
شماره

اهداف آموزشي مرحله ای (سرفصل آموزشي مصوب)

هدف کلي

مدت زمان
تقریبي(روز)

-1

توانیی الزم د گرفت شرح حیل دقیق ،رقرا ي و ا تبیط شنیسب و شطلوب ی كودك و
وانوی و توانیی شایو ب ی وانوی و اهنمیی آنهی ا كسب كنو.

تمرین در کل دوره

-2

توانیی انتخیب آزشون شنیسب ی توجه ه ویژگ هیي كودك و انجیم آن ا داشته یشو.

تمرین در کل دوره

-3

توانیی انجیم آزشون هیي شنوای راي كودكین سخت آزشون ا داشته یشو.

تمرین در کل دوره

-4

توانیی تلفیق نتییج حیصل از آزشون هیي شختلف ا داشته یشو

تمرین در کل دوره

-5

تاخیص نهیی وضعیت شنوای كودك ،ا جیع شنیسب و گزا ش نویس

ا انجیم دهو

تمرین در کل دوره

جمع کل...8.... :روز

 )5اهداف آموزشي اجرايي
راهنما ( Cog (:حیطه شناختي) ( Aft ،حیطه نگرشي) ( Psy،حیطه مهارتي)  (Tax،سطح یادگیري حیطه)
 .1هدف کلي کارآموزی/کارورزی (بند :)3با روشهاي شرح حال گیري دقیق  ،برقراري ارتباط مناسب و مطلووب بوا
کودکان و خانواده آنها و توانیی شایو ب ی وانوی و اهنمیی آنهی آشنی شود.
.
هدف/اهداف مرحله ای مرتبط با هدف کلي فوق(بند :)4توانیی الزم د گرفت شرح حیل دقیق ،رقرا ي و ا تبیط شنیسب و
شطلوب ی كودك و وانوی و توانیی شایو ب ی وانوی و اهنمیی آنهی ا كسب كنو.
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اهداف اجرایي (رفتاري):
شماره
کارورز/کارآموز در پایان دوره کارآموزي/کارورزي قادر باشد:
داناجو ه صو ت شستقل تی یخچه گیري انجیم دهو.
داناجو توانو ه تنهیی وانوی كودكین دچی آسیب شنوای

1
2

حیطه و سطح یادگیري

ا شایو ب شنیسب دهو.

(

)Cog , Aft , Psy / Tax 2

(

)Cog , Aft , Psy / Tax 2

-2 .1هدف کلي کارآموزی/کارورزی (بند :)3توانو آزشون شنیسب ی توجه ه ویژگ هیي كودك و س او ا انتخیب كنو و
اجراي صحیح آنرا وانو.

هدف/اهداف مرحله اي مرتبط با هدف کلي فوق(بند :)4توانیی انتخیب آزشون شنیسب ی توجه ه ویژگ هیي كودك و انجیم آن ا
داشته یشو

اهداف اجرایي (رفتاري):
شماره
کارورز/کارآموز در پایان دوره کارآموزي/کارورزي قادر باشد:
1

داناجو آزشون شنیسب ا ی توجه ه ویژگ هیي كودك انتخیب كنو.

(

)Cog 4 , Aft , Psy / Tax

داناجو آزشون شنیسب ا ی توجه ه ویژگیهیي كودك ه دقت اجرا كنو.

(

)Cog , Aft , Psy / Tax 3

(

Cog , Aft , Psy / Tax2

(

Cog , Aft , Psy / Tax 3

(

Cog , Aft , Psy / Tax 3

2

داناجو توانو ه صو ت شستقل شرط سیزي د انواع آزشونهیي فتی ي شنوای
شنیسب انجیم دهو.
داناجو توانو ایمیتینس ادیوشتري ه ویژب د خردسیالن ا ه دقت اجرا كنو

4

داناجو توانو تکنیک شیسکینگ ا د شواقع شو د نییز ه د ست اجرا كنو

3

حیطه و سطح یادگیري

ا د زشین

-3 .6هدف کلي کارآموزی/کارورزی (بند :)3توانیی انجیم آزشون هیي شنوای راي كودكین سخت آزشون ا كسب كنو.

هدف/اهداف مرحله ای مرتبط با هدف کلي فوق(بند )4توانیی انجیم آزشون هیي شنوای راي كودكین سخت آزشون ا داشته
یشو.

حیطه و سطح یادگیري

اهداف اجرایي (رفتاري):
شماره
کارورز/کارآموز در پایان دوره کارآموزي/کارورزي قادر باشد:

() Tax1 / Psy , Aft , Cog

1

ه نحوب ا تبیط صحیح ی یمی توجه كنو.

2

ی توجه ه نوع اختالل (عقب شینوب ذهن  ،اوتیستیک ،آسیب دیوب شغزي ) آزشون شنیسب ا
انتخیب كنو.
4

(

)Cog 4 , Aft , Psy / Tax
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3

ی توجه ه نوع اختالل (عقب شینوب ذهن  ،اوتیستیک ،آسیب دیوب شغزي ) آزشون شنیسب ا ه
دقت اجرا كنو.

(

)Cog , Aft , Psy / Tax 3

-4 .1هدف کلي کارآموزی/کارورزی (بند :)3نتییج حیصل از آزشون هی ا د كنی هم قرا دادب و تفسیر كنو.
هدف/اهداف مرحله ای مرتبط با هدف کلي فوق(بند : )4توانیی تلفیق نتییج حیصل از آزشون هیي شختلف ا داشته یشو

حیطه و سطح یادگیري

اهداف اجرایي (رفتاري):
شماره
کارورز/کارآموز در پایان دوره کارآموزي/کارورزي قادر باشد:
1

آزشونهیي فتی ي ا ه د ست انجیم دهو و تفسیر كنو.

(

Cog/4 , Aft , Psy / Tax 3

2

آزشونهیي ایمیتینس ا ه د ست انجیم دهو و تفسیر كنو

(

Cog /4 , Aft , Psy / Tax 3

3

آزشون گسیل صوت گوش ا ه د ست انجیم دهو و تفسیر كنو

(

Cog/4 , Aft , Psy / Tax 3

4

نتییج حیصل از آزشون هیي فتی ي  ،ایمیتینس و گسیل صوت گوش ا د كنی هم قارا دادب و
تفسیر كنو

(

Cog/4 , Aft , Psy / Tax

-5 .1هدف کلي کارآموزی/کارورزی (بند :)3تاخیص نهیی وضعیت شنوای كودك ،پ گیري هیي الزم و ا جیع
شنیسب  ،توانیی الزم د نوشت نتییج آزشییایت انجیم شوب( گزا ش نویس ) ا كسب كنو.

هدف/اهداف مرحله ای مرتبط با هدف کلي فوق(بند 4تاخیص نهیی وضعیت شنوای كودك ،ا جیع شنیسب و گزا ش
نویس

ا انجیم دهو

اهداف اجرایي (رفتاري):
شماره
کارورز/کارآموز در پایان دوره کارآموزي/کارورزي قادر باشد:
ه صو ت شستقل شایو ب شنیسب ا ی توجه ه شیزان كم شنوای انجیم دهو
5

حیطه و سطح یادگیري
(

Cog , Aft , Psy / Tax 2
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( ) Tax4/ Psy , Aft , Cog

راي تاخیص صحیح توانو از دادب هیي حیصل استنتیج نمییو.
ه صو ت شستقل ی توجه ه نوع كم شنوای و شیزان كم شنوای تجویز سمعک و ا جیع
توانبخا شنیسب ا راي كودك انجیم دهو
گزا ش نویس شنیسب از وضعیت شنوای كودك ا ایه دهو

-4
o
o
o
o
o
o
o

(

Cog , Aft , Psy / Tax 2

(
)Tax

/

, Psy

Cog 5 , Aft

روش آموزش :

آموزش بالیني(بیمارواقعي)
آموزش پروسیجر(در( skill lab
سخنراني تعاملي(همراه با پرسش پاسخ)
آموزش در گروه کوچک ( 4تا  6نفره)
راند آموزشي
آموزش در درمانگاه
سایر موارد(در صورت وجود قید گردد)..........................................................................:

-5

شيوه ارزشيابي كارورز/كارآموز:

پيامد يادگيري

روش و ابزار ارزشيابي (به ترتيب اهميت )
مهارت ها

مهارت هاي باليني

ارزيابي باليني (ابزار ارزشیابي  :موارد بلندمدت ،آزمون عملي(OSCE ،
مشاهده (ابزار ارزشیابي :گزارش مدرس/چک لیست/گزارش بیمار)
ثبت عملكرد (ابزار ارزشیابي(Log book :
آزمون هاي كتبي(ابزار ارزشیابي :ازمون تشریحي ،سواالت کوتاه پاسخ ،سواالت کامل کردني ، PMPs، MCQs،پروژه)

پروسيجر هاي عملي

ارزيابي عملي (ابزار ارزشيابي  :آزمون عملي(OSCE ،
ثبت عملكرد (ابزار ارزشیابي :کار پوشه(Log book ،
مشاهده (ابزار ارزشیابي :گزارش مدرس/چک لیست/گزارش بیمار)
آزمون هاي كتبي(ابزار ارزشيابي :ازمون تشریحي ،سواالت کوتاه پاسخ ،سواالت کامل کردني ، PMPs، MCQs،پروژه)

بررسي بيماران

آزمون هاي كتبي(ابزار ارزشيابي :ازمون تشریحي ، PMPs، MCQs،پروژه)
ارزيابي باليني (ابزار ارزشيابي  :موارد بلندمدت ،آزمون عملي(OSCE ،
مشاهده (ابزار ارزشيابي :گزارش مدرس/چک لیست/گزارش بیمار)
ثبت عملكرد (ابزار ارزشيابي :کار پوشه(Log book ،

مديريت بيماران

آزمون هاي كتبي(ابزار ارزشيابي :ازمون تشریحي ، PMPs، MCQs،پروژه)
ارزيابي باليني (ابزار ارزشيابي  :موارد بلندمدت(OSCE ،
مشاهده (ابزار ارزشيابي :گزارش مدرس/چک لیست/گزارش بیمار)
ثبت عملكرد (ابزار ارزشيابي :کار پوشه(Log book ،

پيشگيري بيماري و ارتقاي
بهداشت

ارزيابي باليني (ابزار ارزشيابي  :موارد بلندمدت ،آزمون عملي(OSCE ،
ثبت عملكرد (ابزار ارزشيابي :کار پوشه(Log book ،
مشاهده (ابزار ارزشيابي :گزارش مدرس/چک لیست/گزارش بیمار)
آزمون هاي كتبي(ابزار ارزشيابي :ازمون تشریحي ،سواالت کوتاه پاسخ ،سواالت کامل کردني ، PMPs، MCQs،پروژه)
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ارزيابي باليني (ابزار ارزشيابي  :موارد بلندمدت ،آزمون عملي(OSCE ،

ارتباط

مشاهده (ابزار ارزشيابي :گزارش مدرس/چک لیست/گزارش بیمار)
ارزيابي از خود/همتايان(ابزار ارزشيابي :گزارش همتایان/خود گزارش دهي)
ثبت عملكرد (ابزار ارزشيابي :کار پوشه(Log book ،
ثبت عملكرد (ابزار ارزشيابي :کار پوشه(Log book ،

مهارت هاي مديريت

ارزيابي باليني (ابزار ارزشيابي  :موارد بلندمدت ،آزمون عملي(OSCE ،

اطالعات

مشاهده (ابزار ارزشيابي :گزارش مدرس/چک لیست/گزارش بیمار)
آزمون هاي كتبي(ابزار ارزشيابي :ازمون تشریحي ،سواالت کوتاه پاسخ ،سواالت کامل کردني ، PMPs، MCQs،پروژه)

رويكرد هاي باليني
اصول اجتماعي،علوم پايه و

آزمون هاي كتبي(ابزار ارزشیابي :ازمون تشریحي ،سواالت کوتاه پاسخ ،سواالت کامل کردني ، PMPs، MCQs،پروژه)
ثبت عملكرد (ابزار ارزشیابي :کار پوشه(Log book ،

باليني

مشاهده (ابزار ارزشیابي :گزارش مدرس/چک لیست/گزارش بیمار)
ارزيابي باليني (ابزار ارزشیابي  :موارد بلندمدت ،آزمون عملي(OSCE ،

نگرش ها  ،اخالق و وظايف

مشاهده (ابزار ارزشیابي :گزارش مدرس/چک لیست/گزارش بیمار)
ثبت عملكرد (ابزار ارزشیابي :کار پوشه(Log book ،

حقوقي

ارزيابي از خود/همتايان(ابزار ارزشیابي :گزارش همتایان/خود گزارش دهي)
ارزيابي باليني (ابزار ارزشیابي  :موارد بلندمدت ،آزمون عملي(OSCE ،
آزمون هاي كتبي(ابزار ارزشیابي :ازمون تشریحي ،سواالت کوتاه پاسخ ،سواالت کامل کردني ، PMPs، MCQs،پروژه)

تصميم گيري و قضاوت باليني

ثبت عملكرد (ابزار ارزشیابي :کار پوشه(Log book ،
مشاهده (ابزار ارزشیابي :گزارش مدرس/چک لیست/گزارش بیمار)
آزمون هاي كتبي(ابزار ارزشیابي :ازمون تشریحي ،سواالت کوتاه پاسخ ،سواالت کامل کردني ، PMPs، MCQs،پروژه)

ارزيابي باليني (ابزار ارزشیابي  :موارد بلندمدت ،آزمون عملي(OSCE ،
ارزيابي از خود/همتايان(ابزار ارزشیابي :گزارش همتایان/خود گزارش دهي)
حرفه اي گري
وظايف حرفه اي

مشاهده (ابزار ارزشیابي :گزارش مدرس/چک لیست/گزارش بیمار)
ارزيابي از خود/همتايان(ابزار ارزشیابي :گزارش همتایان/خود گزارش دهي)
ثبت عملكرد (ابزار ارزشیابي :کار پوشه(Log book ،
ارزيابي باليني/عملي (ابزار ارزشیابي  :موارد بلندمدت ،آزمون عملي(OSCE ،
آزمون هاي كتبي(ابزار ارزشیابي :ازمون تشریحي ،سواالت کوتاه پاسخ ،سواالت کامل کردني ، PMPs، MCQs،پروژه)

توسعه فردي

ثبت عملكرد (ابزار ارزشیابي :کار پوشه(Log book ،
مشاهده (ابزار ارزشیابي :گزارش مدرس/چک لیست/گزارش بیمار)
ارزيابي از خود/همتايان(ابزار ارزشیابي :گزارش همتایان/خود گزارش دهي)
ارزيابي باليني/عملي (ابزار ارزشیابي  :موارد بلندمدت ،آزمون عملي(OSCE ،
آزمون هاي كتبي(ابزار ارزشیابي :ازمون تشریحي ،سواالت کوتاه پاسخ ،سواالت کامل کردني ، PMPs، MCQs،پروژه)
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وسايل و امكانات آموزشي مورد نياز:

وسایل آموزشي معياری (براي تمرین مهارت استفاده مي شوند و جزئي از فرایند یادگیري اند .وجود آنها نه تنهوا در طوول آمووزش
بلکه در هنگام ارزشیابي نیز الزم و ضروري است).
 .1سیستم هاي ارزیابي بالیني شنوایي از جمله اتاقک اکوستیک  -اتوسکوپ -ادیومتر و تمپانومتر
 .2تجهیزات جانبي مثل DVD PLAYERجهت انجام تستهاي پردازش مرکزي
7

بسمه تعالي
معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
 .3مربي
 .4بیمار


وسایل آموزشي تسهيل کننده(در فرایند آموزش براي تسهیل یادگیري به کار گرفته مي شوند مثل پاور پوینت ،اسالید و)...
فیلم آموزشي
پاورپونت و اسالید

)1
)2
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وظايف كارورز/كارآموز:

حضور به موقع در بخش
پوشیدن فرم مناسب
مشارکت فعال در یادگیري مباحث نظري،عملي و بالیني
برقراري ارتباط موثر با بیمار/بخش
کسب امتیاز قابل قبول از ارزشیابي پایاني
سایر موارد( در صورت وجود قید گردد)......

 )11شيوه نمره دهي:
راهنما :جدول زیر بر اساس شیوه ي ارزشیابي کارورز/کارآموز (بند )7و وظایف کارورز/کارآموز (بند )9تنظیم مي گردد.
عنوان
.1

حضور به موقع در بخش

ميزان امتياز قابل

درصدكل از

قبول

امتياز

2

11

.2

پوشیدن فرم مناسب

1

5

.3

مشارکت فعال در یادگیري مباحث نظري،عملي و بالیني

7

35

.4

برقراري ارتباط موثر با بیمار/بخش

2

11

.5

کسب امتیاز قابل قبول از ارزشیابي پایاني

8

41

جمع

02

8

022

بسمه تعالي
معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 )11منابع اصلي درس (شامل کتاب ،مقاالت به روز ،جزوه آموزشي ،فيلم های آموزشي):

& 1. Northern JL and Downs MP, 2002, Hearing in Children, Baltimore : Williams
Wilkins.
2. Jacqueline S, 1999, Hearing Impaired Infant : Support in First Eighteen Months,
London : Whurr.

امضاي مدرس طراح:
امضاي مدرس مسئول:
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