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  سخن روز
  ... عبوري ماندن ، برايم نه برايآمده ا
  .م ي نو دراندازين عبور طرحيم تا درهميآمده ا

د دست  يم كه با  ي هست ييابد و درجا  ي ي متفاوت م  يي در آن معنا   يم كه زندگ  ي گام نهاده ا   يدر عرصه ا  
ـ     يم ، برا  ي بساز ي بهتر يايم دن يم تا بتوان  ي را لمس كن   يگريم و دست د   يش آر يپ  آنانكـه   يرا خـود و ب
  . هستند يگري د وجوديازمند گرماين

 ي بالد كه درنقطه اي بخشد و به خود مي را به دستانشان مين گرم ي، ا اي ر ي، خالصانه و ب   يو توانبخش 
  . به او موهبت شده است يمين قدرت عظي چنيكوچك از هست

   .مگام و همراه سازيم ي هم تا علم خود را با علم جهاني كوشين دستها ، مي تنها نماندن ايما برا
ن راه عاشـقانه    يدرا شما   ي علم يروي شما و ن   م تا  با فكر    يتان هست ياريزمند  اينن آرمان بزرگ    ي ا يبرا و

  .م يبتاز
  .ن روند ي است درجهت گسترش ايد آغازيش رو داريآنچه پ

     ...يست ان راه نين پايو ا
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  :نارها يش ها و سميهما
   پزشكي رازي دهمين جشنواره تحقيقاتي علوم

  83 ماه يد
ن برتـر علـوم     يل از محقق  ي به منظور تجل   ن جشنواره يا

  :شود ي بخش برگزار م6 در  كشوريپزشك
 -3ده    ين جوان برگز  ي محقق -2ده    ين برگز ي محقق -1
 و  ي عمـوم  ي ارشد و دكتر   يي دانشجو يان نامه ها  يپا

PHDــداعات و -4  ي و فــوق تخصــصي تخصــص  اب
   ي مصوب علوم پزشـك    ياتقي مراكز تحق  -5اختراعات    

   ينه علوم پزشكي درزمي پژوهش-ي مجالت علم-6
ـ    26كم پـالك    ي - كوه نور خ   -خ: مكان    ي مركـز مل
   كشور يقات علوم پزشكيتحق
  :ط شركت در جشنواره يشرا

 افرادي كه مايل به شـركت در بخـش محققـين               -
ــده    ــوان برگزي ــين ج ــين محقق ــده، همچن برگزي

از هستند، يك نـسخه     ) بعد به   1/10/48افرادمتولد  (
 1381-1383هاي   چاپ شده درسال  ت  مقاالمقاله يا   

  . به همراه فرم ثبت نام ارسال نمايندرا 
نامـه     افرادي كه مايل به شركت در بخش پايان           -2

هـاي    ازطريق معاونـت  بايست    ، مي دانشجويي هستند 
هاي مربوطه اقـدام نمـوده و يـك           پژوهشي دانشگاه 

انشجويي همراه با مقاله يـا مقـاالت   نامه د نسخه پايان 
هايي كه  و خالصه مقاالت سمينارها و همايش     چاپ شده   

  .  را ارسال نمايندپايان نامه در آنها ارايه شده است
هاي معتبر،     مجالتي كه در سال گذشته در سايت          -3

منتشر شده  هاي    اند، يك نسخه از شماره      ايندكس شده 
يه ي تأييد    همراه نامه   را به  1383  و 1382هاي     در سال 

  . ايندكس ارسال نمايند
 مراكز تحقيقاتي از طريـق معاونـت تحقيقـات             -4

وفناوري وزارت بهداشت، درمان وآمـوزش پزشـكي        
  . ارزشيابي و معرفي خواهند شد

  افرادي كه مايل به شركت در بخش ابـداعات،              -5
 شرح كامل از ابداعات،     ;ها هستند   اختراعات و نوآوري  

 در  ي ثبت اختراع     به همراه برگه    راعات و نوآوري  اخت
 صفحه اول و دوم فـرم درخواسـت         مورد اختراعات و  

  . شركت در جشنواره را ارسال نمايند
  :ك يپست الكترون

Razi @ nrcms.ir  
  

 يوگرافيرامون الكترو م  ي و تبادل نظر پ    يجلسه سخنران 
   CNSعات يدر ضا

   فريدي رضا جمشيدكتر عل: سخنران 
  29/9/83: ن زما

   ي دانشكده توانبخشيسالن آزاد: مكان 
  
 اختالالت سـروگردن و مفـصل       ين كنگره سراسر  ياول

TM يوتراپيزي  از نگاه ف   
  83 ماه ي د2-3: زمان 
   زاهدان يدانشگاه علوم پژشك: مكان 

www.zdmu.ac.ir 
 

  يوتراپيزين كنگره فيانزدهمش
  84بهشت ي ارد20-22:زمان 
  83 بهمن 1: ل مقاالت ن فرصت ارسايآخر

  13455-144 ي صندوق پست–تهران 
www.Iran-pta.com 

  
  سمينار دانشجويي شنوايي شناسي 

  84ارديبهشت : زمان 
  دانشگاه تهران : مكان 
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RELAX THERAPY  
  ...د كه ي دانيا ميآ

ك  آمـــوزش علـــم يـــنـــده نزديدر آ 
relaxation خواهد شدي جهان  

ـ    يمـار يز از ب  ي گر يبرا  ـ وان ت ي هـا م د بـه   ي
relaxation د ي آوري رو 

 كاراتر از مصرف  relaxationقه يچند دق 
  است ييايميداروها و مواد ش

 Relax   بيماران موجب تسريع در درمـان 
 مي شود 

 relax برآنيم تا از اين شماره پـژواك ، آمـوزش   

therapy            را براي شما آغاز كرده و در هر شـماره 
  .نيم تعدادي از فنون آن را ارائه ك

  "د واقع شدن آن يد مفيبه ام"
    :فوائد و عملكرد آرامش

 آرامش هم از عواقب و عارضـه        يبه طور كل   
كند و هـم موجـب      ي م يريشگي پ ي تن – روان   يها

 عالوه  relax شود و ي و رفع عوارض ميبهبود
ش يافـزا ك جسم و روح ، باعـث        يم اتومات يبر تنظ 

 . شود يز ميد نيبازده مف

 ،ادي و كاركرد ز   ياثر خستگ  مغز بر  يسلول ها  
 كنند كه باعـث   يد م ي از خود تول   يمواد زهرآلود 

 در  ي شود و اختالالت   ي آنها م  يب و فرسودگ  يتخر
 ي هـا  يد و درضـمن نـاراحت     ي آ يمغز بوجود م  

 گردد كه براثر آرامش ،      ي را موجب م   ي تن -روان
 . شوند يم ميب شده ترمي تخريسلول ها

رامـش  جـاد آ  ي ا ي را برا  يبدن مواد مخدر   
   كنــد كــه اعتيادآورنيــست  يد مــيــتول

  
 ،  ي مانند طب سوزن   يكي مكان ي اگر با محركها   يول
م در شخص   ياد نمائ يد مواد مخدر را دربدن ز     يتول
ـ ن مواد با  يپس ساخت ا  .  كند   ياد م يجاد اعت يا د ي

درضـمن اگـر در   . باشـد    يتحت نظر شعور درون   
م بدن يري قرار بگيا تعادل روانيت آرامش و يوضع
 . سازد ي م اندازه الزم مواد مخدربه

    : relax therapyفنون 
   يآرامش عضالن -1
  يآرامش تنفس -2

 آرامش مغز  -3

 يدفع سموم روان -4

  آرام بخش يالت ذهنيتخ -5

 دبك آرامش يو فيب -6

  يآرامش متعال -7

 يآرامش كاربرد -8

ـ د مراحل فوق را به طـور دق       ي توان يشما م  ق در  ي
  .د يبر پژواك فراگرفته و بكاربيبعد يشماره ها 
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  :ت ي چند سايمعرف
http://scottishaudiology.co.uk/ 

 
http://www.earphotos.com/ 

 
http://www.ENTconsant.co.uk/ 

 
http://www.American Academy of Audiology.htm 

 
  www.exrx.net/Exercise.html                                       يولوژينزيك

  
                                                               www.asha.org    كاي امرييانجمن گفتار و زبان و شنوا                                  

  www.stuttering.org                                    د درمورد لكنت يمطالب جد
  
www.mhnet.org    mental health net  

 
www.aota.org      American occupational therapy association  

 
www.aotf.org      American occupational therapy foundation  

 
www.apta.org      American physiotherapy association 

 
kardarmangar @ yahoogroups.com       OT28  

  
   سارا حسني     _حوريه فخر : سايتها از 

     
  

  :ران ي اي دانشكده توانبخشيته پژوهشيگروه كم
  

DASTAVARD @ YAHOOGROUPS.COM 
 به يته پژوهشيشتر با كمي بيي آشنايد براي تواتيشما م
  .د ين گروه ملحق شوي اياعضا

  .  ورد مايه خوشحالي ما خواهد بودحضور شما در گروه دستا
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   ي علمي هاتازه
  

  زي اعجاب انگيله درمانيتوپ وس

  
ل ي به گوريشي آزماي ط DEVONدرباغ وحش 

 كنند و به ي دادند تا با آنها بازيب رگي نر توپ هايها
  . خود را فعال كنند يآنها كمك كنند تا ذهن كنجكاو

  
  

  شامل گروه    Piaynton نر درباغ وحش     يل ها يگور
ـ  گور .ك توپ بودند    ي دو نفره با     يها ل هـا تـوپ را      ي

  . دند ي دويبرداشته و م
 انجام شد و    يرباغ وحش  د زيلها  ن  ي ف يش رو ين آزما يا

تبال نـشان    فو ي به باز  يادي ماده عالقه ز   يلهايگروه ف 
ـ  يدنـد و سـع    ي دو يپ م آنها به طرف تو   . دادند    ي م

ـ         يكردند آنها را گاز بگ      يرنـد ، سـرانجام توپهـا را م
  . كردند ي نم را قطعيتركاندند اما آنها باز

ه آنها  ي داشته بر روند تغذ    ياديرات ز يش تاث ين آزما يا
ك عكس  ي تحر يانه برا ي جستجوگرا ي رفتارها يو بهبود 

ـ م گ يد و تـصم   ي جد يت ها يع در موقع  يالعمل سر   يري
ـ  ز يوانـات از جنبـه هـا      ين ح يدرآن واحد و ا     يادي

  . نبودند يوانات قبليح
   OT29سميه ذوالفقاري : ترجمه از 

 MSNNEWS: منبع 

  
  
ن راه درمـان اخـتالل      ي بهتـر  يروان درمان  

   :يوسواس جبر
ان بـه اخـتالل     ير ، مبتال  يقات انجام شده اخ   يطبق تحق 
 را ين پاسخ درمـان ي، بهتر)  OCD  (ي جبريوسواس
 بـا روان    ي ضـد افـسردگ    ي دادند كه داروها   يزمان

 كنـد   يه م ين مطالعه توص  يا.  همراه شده بود   يدرمان
بـا رفتـار    ) يضدافـسردگ  (  SSRIدرمان توسط 

  .همراه باشد ) CBT (ي شناختيدرمان
ـ شتر مبتاليب ـ ي  بـه داروهـا   OCDان بـه  ي  ي آنت

 يگريز د يكه آمار چ  ي آورند درحال  ي م يك رو يكوتيسا
  . دهند يرا نشان م

  

ن ين سـن ي نفر بOCD  :  97مطالعه كودكان مبتال به 
د  سال انتخاب شدند، و مورد درمان قرارگرفتن       17-7

  :ن شرح بودند يج بديكه نتا
   :يزان بهبودي هفته درمان م12 مدت يط
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 و دارو يدرمــان همــراه بــا روان درمــان % 6/53
   CBT-درمان به روش  %  3/39 -    يدرمان

 درمان با يبرا % 6/3 و  SSRIدرمان با  % 4/21 
PLACEBO   

ـ ن مطالعـه حـداقل      يشركت كنندگان در ا   % 80 ك ي
  . همراه داشتند يوانپزشكاختالل وابسته به ر

 OT29 يه ذوالفقاريسم: ترجمه از 

  BBCNEWS: منبع 
  
  

نتيجه عكس سر در مورد بچه هايي كـه         
  تاخير گفتاردارند

 براي مقايسه مغـز     MRIبيمارستان كودكان ميامي از     
بچه هايي كه مشكل گفتار دارند و آنهايي كه مـشكلي           

ــت    ــرده اســ ــتفاده كــ ــد اســ  .ندارنــ

  
ي دهد بچه هايي كه تاخير گفتاردارند       تحقيقات نشان م  

معموال از قسمتهاي متفاوتي از مغزشان اسـتفاده مـي          
، درحاليكه بچه هاي طبيعي از      ) نيمكره راست   ( كنند  

  .نيمكره چپ استفاده مي كنند 

مهارتهـاي  :   مي گويـد  Nalan Alfomanدكتر 
رفتاري به نيمكره چپ مربوط است ، اما بچه هايي كه           

. از نيمكره راست استفاده مي كننـد      ر دارند   تاخير گفتا 
كه اين امر بر تنظيم پردازش  زبان تحت يـك فراينـد             

  .متفاوت داللت مي كند 
چه ها از نيمكره ديگـري بـراي پـردازش          اينكه اين ب  

استفاده مي كنند الزاما چيز بدي نيست ، بلكه اين امر           
احتماال داللت بر اين دارد كه مغز آنها از روش هـايي   

  .راي غلبه بر مشكالت استفاده مي كندب
 ، راديولوژيست ممكن است بتواند ايـن        MRIبا كمك   

 درمان و روند درماني را در       موضوع را تشخيص دهد و    
  .چه ها دنبال كند اين ب

  ST29راهله احتشام : ترجمه از

  
  

  راه اندازي اردوگاههاي كاردرماني 
نـدازي  درقانون جديد مبارزه با مواد مخـدر ، راه ا         
  .اردوگاههاي كاردرماني پيش بيني شده است 

راه اندازي اين اردوگاههاي كاردرماني بـه منظـور         
جمع آوري كساني است كه اصرار به مواد مخدر دارند     

  .و در مراكز درماني اقدام به ترك مواد نگرده اند 
مديريت اين اردوگاهها زير نظر سازمان زندانهاسـت ،     

رت بهداشت تعيين مي كنـد و       اما كادر فني آن را وزا     
تمام مراحل درماني كه دراين مركز صورت مي گيـرد          

  .زير نظر وزارت بهداشت خواهد بود 
  به نقل از روزنامه همشهري 

   آذر2: تاريخ 
 OT29محمد كريم گلناري : تلخيص توسط 
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  تـنفس   كمـك بـه    ي برا يديله جد يوس

  اطفال 
ـ    Southampton andشگاه پژوهـشگران دان

great Ormond street   در لنـدن در حـال 
 جديد براي انـدازه  sensing matطراحي يك 

  . هستند chest physiotherapyگيري تاثير 
 كودك chest wall روي sensing matاين 

 را chest wallقرار مي گيرد و فشار بين دسـت و  
تنفس او قبل ، بعد و در طول درمان         اندازه مي گيرد ،     

د تا هر تغييري قابـل مـشاهده        تحت نظارت خواهد بو   
با اين روش تكنيك هاي موثر شناخته مي شوند         . باشد  

كه مي توان از اين اطالعات در درمان بهتر بيمـاران           
  .استفاده كرد

  PT28حمزه بهارلويي   : ترجمه از 
  BBCNEWS: منبع 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
حضور دكتر ديويد كوهن در دانشكده 

  توانبخشي ايران 
سيب آ دررشته PHD دارائ درجه ـدكترديويد كوهن

 نويز امريكابا دعوت ي گفتار واستاد دانشگاه ايليشناس
وبا )  شكاف كام يمركزجراح( ييمارستان فاطمه زهرا

جراحان و  از ي همراه با تيمي دكتر مظاهريهمكار
  . مدندآذرماه به ايران آ١۵يك ارتود نتيست درروز
در سالن ذر ماه آ ٢١ ،١٧، ١۶ يدكتر كوهن در روزها

 يفياض بخش حضور يافتند و راجع به تشخيص، ارزياب
  .نمودند  يودرمان كودكان مبتال به شكاف كام سخنران

به طور خالصه نظرات ايشان در رابطه با 
 مختلف كودكان ياه توليدو تشديد در گروه درمان

  مبتال به شكاف لب و كام به شرح زير مئ باشد
:  ي غير جبرانييدـ كودكان مبتال به اختالالت تول

    توليديدرمان سنت
   :يجبران ـ كودكان مبتال به اختالالت توليدي

   خاصي درماني شيوه ها
درمان :  خاص ي صداهاي رويـ خروج هوا از بين

    .ي فيزيكيتوليد مورد نياز است اما نه درمانها
 در مورد درمانهاي ايشان داتاپيشنه  همچنينو 

  : شامل VPI يرابگفتاري 
 blowing, sucking نظير ياز تمرينات غير گفتار ـ

,swallowing نكنيد استفاده.  
هايپر  ،)>٢mm( كوچك باشد ي خيلvp gapـ اگر

كام   نرمتو حرك تا متوسط باشد فخفينيزاليتي از 
 continuous positive airwayخوب باشد، از

pressure(CPAP (شود ياستفاده م .  
  . مورد نياز استيـ تحقيقات بيشتر

   يزهرا قيوم
  ي ارشد گفتار درماني كارشناسيدانشجو
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  : كوتاه يخبرها
 . دهد يش مي را افزايابت افسردگيد 

  

 
  

 كه مشكالت   يابتي افراد د  يحجم عضالت پا  
ـ دا كرده اند ب   يز پ ي ن يعصب شتر از افـراد    ي
 رسد  يافته و به نصف م    يگر مبتال كاهش    يد
. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  زم يتپنويه                       
  
  

 
زم راحت تر انجام    يپنوتيگار با ه  يترك س  

 .مي شود 

    

 
  
  
  

 روند رشـد    ي بررس " با عنوان    يقاتيطرح تحق  
 گفتار و زبـان د ركـودك        ي ها يژگي و يبرخ
 توسـط   " ي مـاهگ  60 تا   12 زبان از    يفارس

ران ي ا ي دانشكده توانبخش  يگروه گفتاردرمان 
ـ  ا يدر حال انجام است ، كه مجر       ن طـرح ،    ي

 باشند و مدت    يلوند ، م  يد جل يانم ناه سركار خ 
هـم  .  سال خواهد بـود      5ن طرح ،    ي ا ياجرا

.  ساله هستند    3اكنون كودكان مورد مطالعه     
 .م ي نمائيت مي موفقيزان آرزوين عزي ايبرا
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طرح هاي تحقيقاتي در دسـت اجـرا        
  توسط اعضاي كميته پژوهشي 

  
ـ  م يبررس  يكهـا ينيمـاران از كل  يت ب يزان رضـا  ي

  ران ي اي توانبخشدانشكده
  : ان يمجر
 OT29 ي زهرا طاهر– يه ذوالفقاريسم

  : استاد راهنما 
   ي دكتر كمال–خانم جهان نما 

  
  بررسي نگرش دانشجويان نسبت به زندگي

 AUDIO 27سارا حسني : مجري 
 

بررسي ميزان اميدواري دانشجويان بر يافتن شغل       
  مناسب با رشته تحصيلي شان 

 OT28 ويشهريار خسر: مجري 

  
بررسي انتظارات دانشجويان از دانشكده در امور       

  غير آموزشي 
 OT28 مهدي حسن پور: مجري 

  
  

 مـاه گذشـته كلينيـك       6بررسي پرونـده هـاي      
  فيزيوتراپي دانشكده توانبخشي ايران 

 PT28گروه فيزيوتراپي كميته : مجري 

                 حمزه بهارلويي 
                ليال شمسي

             صباحت صاحب نظر   
               پويا فراهاني

  
  

  

  
  

       
  

بررسي ميزان رضـايت دانـشجويان از خوابگاههـاي         
  دانشكده توانبخشي 

 Audio26نگين منصوري : مجريان 

           Audio27دشتي             
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 روزانه و يان برتر مقطع كارشناسيانشجود
  :شبانه 

   ) 22دوره  ( يل كمكي و وساياء مصنوعاعض
    63/18      مناف    يد وحداني وح-1
  34/17       معصوم باقرزاده             -2
  29/17                        يلي سهي مجتب-3
  

   )21دوره  ( يل كمكي و وساياعضاء مصنوع
  80/18                       يوشا مرتضي ن-1
  77/18                ان يه عسگري عط-2
  73/17 فاطمه خان محمد           -3
  

   ) 26دوره  ( ي شناسييشنوا
  96/18 مهناز جوانبخت               -1
  50/18      دوار           يق امي شقا-2
  32/18                  ينينب حسي ز-3
    

   )25دوره  ( ي شناسييشنوا
  99/18            ييسارا ممتاز بخارا -1
   ييم آقا مالي مر-2

  90/18     روز               ي پي       مهد
  85/18               يليه اسماعي مهد-3
  

   )24دوره  ( ي شناسييشنوا
  14/19        ما رضا زاده            ي ن-1
  81/18                   ي مسلم شعبان-2
  49/18           ين آبادي رضا حس-3
  
   )16دوره  ( يسنج يينايب

  55/18               يرا احمدي سم-1
  48/18               ي بهاره فراست-2
  98/17                ي فاطمه دشت-3

  
  
  
   )15دوره  ( ي سنجيينايب

  29/18                ا   ي نيم الهيده مري س-1
  36/17 سارا سروش                           -2
  35/17                        يي زهرا آقابابا-3
  
   )14دوره  ( ي سنجيينايب

  56/18             ان           يدريرا حي سم-1
  29/18              يلي مسعود ثاقب اسماع-2
  93/17                            ي اطهر زارع-3
  

   )29دوره  ( يگفتاردرمان
  36/18                           ي سحر فرامند-1
  31/18            ندا آل باغ گازران           -2
  13/18       راهله احتشام                      -3
  

   )28دوره  ( يگفتاردرمان
  83/18         ك روش               يم ني مر-1
  77/18                  ي فاطمه حادث آباد-2
  59/18          نب رفعت                      يز -3
  

   ) 27دوره  ( يگفتاردرمان
  05/19         ان                    يآرزو صفار-1
  48/18       پور             يمي مونا ابراه-2
  27/17                           ي زهره بهبهان-3
  

   )29دوره  ( يكاردرمان
  66/17              ي عماد آباديده خاني حم-1
  27/17         ات                              ي سارا ب-2
  88/16                                 ي بتول صادق-3
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   )28دوره  ( يكاردرمان
  77/18                يان بابكينب احمدي ز-1
  22/17        دا تك پور                     ي و-2
  10/17          ان                يبا كرمي فر-3
  

   )27دوره  ( يكاردرمان
  نمرات كامل نشده است 

  
   ) 28دوره  ( يوتراپيزيف

  27/18                             يي حمزه بهارلو-1
  20/18              د آزاد                     ي ناه-2
  97/17             ال شمس                       ي ل-3
  
   )27دوره  ( يوتراپيزيف

  99/18                                ي عاطفه طاهر-1
  62/18                                 يد افضلي مهش-2
  23/18                              يميبا ابراهي فر-3
  
   )26دوره  ( يوتراپيزيف

  27/18          نژاد ينيده الهام حسيس -1
 07/18                  يده ربابه بزرگيس -2

 15/17                        يسمانه ظفر -3

  
   )1دوره (  شبانه يوتراپيزيف

  56/18                                   يريل امي سه-1
   ي خالصينينب حسي ز-2

  86/17  ان                     ي       ارمغان محمود
  78/17 اكبر نوروز                            ي عل-3
  
  

  
  
   )1دوره (  شبانه ي سنجيينايب

  07/18                             يلي سارا اسماع-1
  71/17                              يه جانيتا سي ب-2
  59/17                            يعتي فرزانه شر-3
  

   )1دوره (  شبانه يگفتاردرمان
  59/18                               ين نعمتي پرو-1
  25/18                   ه مهرداد فر    ي مرض-2
  07/18                   ينه السادات فرقاني ز-3
  

   )2دوره (  شبانه يگفتاردرمان
  24/18                مهسا فرهمند پور          -1
  23/18           م تراشلو                    ي مر-2
  97/17                      مونا مواسات           -3

   
   )1دوره (  شبانه يكاردرمان

  83/15                          ي زهرا سلطان-1
  73/14                           يجادي مونا ا-2
  98/13                           يني نجمه حس-3
  

   )2دوره (  شبانه يكاردرمان
  80/17                            يدريبه حي حب-1
  17                ال دهقان                  ي ل-2
  64/16                        يدريه حي مرض-3
  
  
  
ـ  ا ي برا يته پژوهش يكم ـ ن عز ي ـ  موفق يزان آرزو ي ت ي

  .د ي نمايروزافزون م
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  ا مشكل فرد؟يت مشكل جامعه يمعلول
 و مسائل و مشكالت مربـوط       يموضوع كودكان استثنائ  

 از مـردم    ياريد بس ي است كه از د    ين قشر ، مبحث   يابه  
گردد و  ين افراد برم  ي ا يجامعه ما ، صرفاً به خانواده ها      

  . گذرندي مين افراد به سادگيغالباً از كنار مشكالت ا
 ي آقـا  ي از صـحبت هـا     يين شماره بخش هـا    يدرا

 تهران را   يس آموزش و پرورش استثنائ    يان ، رئ  يغفور
  :م ي كنيمنتقل م

 ي تهـران متـول    يي آموزش و پرورش استثنا    تيريمد
 دانـش آمـوزان بـا       يآموزش و پرورش و توان بخش     

ـ  . ژه است   ي و يازهاين ـ     يروند كل ن ي عملكـرد آن چن
 ي هفت گروه دانش آموز را تحت پوشش قرار م         : است

ن هفت گروه ، هفت نوع آمـوزش        يقت ا يدر حق . دهند  
ت، دانـش   يبر حسب نوع معلول   . خاص خود را دارند     

 –نـا   يمه شنوا ، ناب   ي ن - ، ناشنوا  يان كم توان ذهن   وزآم
ـ ا مشكالت و  ي و   ي حركت – ينا ، معلول جسم   يمه ب ين ژه ي
 را  يتي و چنـد معلـول     ي ، مـشكالت رفتـار     يريادگي

 مركز در سطح شهر تهران تحت پوشـش         70درحدود  
ـ تعداد كل دانش آموزان درا    . دارند    10ن مراكـز    ي

  .هزار نفر است 
  سال گذشـته دانـش       يت جسم  رغم وجود مشكال   يعل

ـ       ي ا يآموزان استثنائ   ين مراكز در كنكور رتبه دو رقم
 هـم ندارنـد و تنهـا        يه ا ين كه سهم  يكسب كردند با ا   

 به بچه ها در جلسه كنكور اسـت         يالت دادن منش  يتسه
 ن بچه ها ، الزم اسـت    ي ا يپس با هدف شناخت توانمند    

  .موضوع كار شود  ني ايكه رو
ت مشكل فرد اسـت و فـرد        يعلول شد م  ي گفته م  يزمان
 يق دهد اما اكنون نگاه جهانيد خود را با جامعه تطب  يبا
  د يت مشكل جامعه است و باين است كه معلوليا

 ي همه افراد جامعه حق شهروند      فراهم شود تا   يطيشرا
 ين مسئله با فراهم كردن فرصت هـا       يداشته باشند و ا   

  .ابد ي ين افراد تحقق مي ايبرابر برا

 درمـدارس   ي دانش آموز اسـتثنائ    3500ون  هم اكن 
ل در كار به آنها     ي تسه ي خوانند كه برا   ي درس م  يعاد

ـ ر نگرش بـه ا    ييپس تغ .  شود   يمعلم رابط داده م    ن ي
 بدانند  يرد ، تا افراد عاد    ي گ يجاً صورت م  يب تدر يترت
ـ   يك فرد معلول برا   ي از جانب    يچ مشكل يه ش ي آنها پ
  .د ي آينم
  

  
  

 ل شد بـا   يتشك) ا  ياسپان( مانكا   كه در ساال   يدر اجالس 
 آموزش  يران و وزرا  يوزش و پرورش ا   ر آم يحضور وز 

 بـسته شـد و همـه        يو پرورش سراسر جهان قرارداد    
 را امضا كردند كه تا يدرآنجا بصورت مشروط قرارداد   

 عـضو   ير در همه كشورها   ي آموزش فراگ  2015سال  
ط ين شرا ي آن است كه ا    يز در پ  يكشور ما ن  . اجرا شود   

جـاد كنـد و     يا با منعطف كردن آموزش و پرورش ا       ر
 را منعطف كنـد تـا هـركس مطـابق           يابينظام ارزش 

 و استعداد خـود ، فرصـت اسـتفاده از آن را             ييتوانا
  .داشته باشد 

ر يالن و اصفهان بحث آموزش فراگ     ياالن دردو استان گ   
بـه  .  در روستاها درحال اجراست      يشيبه صورت آزما  

  است يمربوط به همه افراد   ر  ي آموزش فراگ  يطور كل 
بچـه   مشكل داشته باشند ، مثل يكه ممكن است به نوع  

  . رخانواده هاي نابسامان هستندهايي كه د
ايده آل آن است كه همه حس كنيم معلوليت مـشكل           

    .جامعه است 
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  منابع آزمون كارشناسي ارشد 

  
رشـــــته 

   يامتحان
دروس 
  نيرجمن و متيمولف   شدهينام مراجع معرف  مربوطه

  ارتز و پروتز

Atlas of orthotics and assistive devices 
Orthotics in functional rehabilitation 
An Atlas of lower limb orthotic 
practice
Atlas of limb prosthetics
Lower limb amputation
Orthotics and prosthetics in 
rehabilitation 

Bertram gold berg
Newc zenski,debrah
David condie-micheal 
turner
AAOS
Gloria – sanders
Michella lusardi

ــوژينزيک  و يولـــ

ک يـــــــــومکانيب

  اندامها 

Joint structure and function  Norkin & Gynthila 
 

ــضاء  اعـــــــــ

ــصنوع  و يمـــ

  يل کمکيوسا

 و اندازه   يابيارزش

   عضالت يريگ
Muscle testing and function
Muscle testing

Kendall 
Daniels 

  
ــته  رشــ

  يامتحان
  دروس
  نين و مترجميمولف   شدهينام مراجع معرف  مربوطه

 ياصول توانبخش

   ي توانبخشيمبان

  

  

  ن ي معلولي برايبرنامه اقدام جهان

  کار با کودک و خانواده 

   يرخانيدکتر م

ــانتـــشارات دانـــشگاه بهز  و يستيـ

  مقدم  ي نودهيتوانبخش

   يگل محمد

 و يستيانتشارات دانشگاه علوم بهز 

   يتوانبخش

ــد ت يريمـــــ

   يتوانبخش

 ت يري مديهايتئور

  يت عموميريمد

   

  تيري مدياصول و مبان

  

   

  ت يرير دانش مديفرهنگ فراگ

  ت يري مديمبان

   نشر روان –دکتر عالقه بند 

   يدکتر جاسب

   يانتشارات دانشگاه آزاد اسالم

  يليدکتر خل: مترجم 

  زو سنينز و ديراب

ــرجم ــ : ن يمتــ ــر اعرابــ  و يدکتــ

  همکاران 

  ي مرکزيانتشارات دفتر پژوهشها
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ــته  رشــ
  دروس  يامتحان

  نين و مترجميمولف   شدهينام مراجع معرف  مربوطه

ــشخ ــيتـ  يص افتراقـ

   ي شناسييشنوا

Essentials of Audiology
Handbook of Clinical Audiology
Audiology, diagnosis

Gelfand SA 2001
Katz.j.1985- 1994 – 2002
Vallent. M.& et al 2000

ــش  ــول توانبخـ  ياصـ

 سـمعک   –ان  يناشنوا

  ز  آنيو تجو

Hearing instrument science & fitting 
practices
Rehabilitative Audiology Children & 
Adults.
Hearing aids
Handbook of clinical Audiology
Foundations of Aural Rehabilitation

Sandline R.ed.3 – 2001

Alpiner JG & Mc. Carthy PA 
2000
Dillon H , 2001
Katz J . 2002
Tye – Murray n , 1998

   يشنوائ

   يشناس

ــاتوم  و يآنــــــــــــ

 و  يي شنوا يولوژيزيف

  تعادل

Scott – Browns Otolaryngology:
Vol 1 Basic sciences 
Otolaryngology , vol 1, basic sciences

An Introduction to the physiology of 
the hearing 

General editor : Alan G.
Gleeson. 6th  edition , 1997
Paparella W.B Saunders
3rd edition 1991
 Pickles M 1988

 ي شناســــيشــــنوائ  

  اطفال

Essential of Audiology ,
Hearing in children 

Hand book of clinical Audiology 
 

Gelfand . SA . 2001 
Northern . JL & Down MP 
2001
Katz J.2002 

  
  

  .د يني پژواك ببي بعدي ارشد را در شماره هايگر در آزمون كارشناسي ديد منابع رشته هاي توانيشما م
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 نـشده   ي انجام كارهـا   ي برا يهمه ما در انتظار فرصت    
ـ ا پ م آن ر  ي كش يم ، اما هرچه انتظار م     يهست ـ  ي  يدا نم
 كـه در انتظـار      يند كسان  گوي ي ها م  ييايالتيا. م  يكن

  . دهند يزمان نشسته اند آن را از دست  م
ن  جامعه انسان ها را بر اساس فرهنگ      يرابرت لوا دكتر  

  : كند يم مياحترام به زمان به دو گروه تقس
 وقـت  يافـراد :  ها CLOCK TIME : گروه اول

 برند و بـر     يش م يان پ شناس كه برنامه هاشان را با زم      
ـ  جوامع پ  ي از نشانه ها   يكيزمان حاكمند و     شرفته و  ي

  .ا فرا وقت شناس مانند ژاپن است يوقت شناس 
 ي روند ، تند مذاكره م     يف و تند راه م    د ها با ه   ي ژاپن

  . ارندق دي دقيي رسند و ساعتهايجه ميكنند و زود به نت
 هستند كـه  يافراد:  ها EVEN TIME : گروه دوم

 كـه  يي خورد و از آنجايقتشان با حوادث روز رقم م و
شان ي دهند زمان برا   ي ندارند اجازه م   يبرنامه مشخص 

 جوامع جهـان    ين افراد از نشانه ها    يرد كه ا  يم بگ يتصم
  .  د رحال توسعه است يا گاهيا عقب مانده و يسوم 

 ي از نشانه ها   يكيا احترام به زمان     يامروزه در همه دن   
شتر يت زمان كه امروزه ب    يريست و مد  شرفته ا يجوامع پ 

ـ ر شفاف از آن دار    ي و غ  ي كل يفيما معموال تعر   م و در   ي

 ي از بحـث هـا     يكي ما مورد توجه نبوده است ،        كشور
ـ  ا ي  گروه  يروز رسانه ها   ـ ي.هاست  ن كـشور  ي  از  يك

ـ ي اهم ين مضرات ب  ي تر ياصل ت ي وقـت ، وضـع      در يت
 وقت نشناس اسـت ،      ي نامناسب در كشورها   ياقتصاد

ن يگزيل قرن نوزدهم با جـا     ين در اوا  ي هم يد برا يوشا
 نظام  ي ساعات كار به جا    شدن نظام دستمزد  بر اساس     

 يحقوق در برابر محصول ، كارخانه داران  ساعات كار         
ـ كارگران را از آنها خر     ـ  يداري  كردنـد و ارزش     ي م
  . دادند يساعتها را به آنها نشان م

 يل اصل ي جوامع مختلف ، دل    ي بر رو  يمحققان با بررس  
ترام بـه   سطح احتالف نظر نسبت به زمان و اختالف     اخ

هرچـد  . زمان را سطح فرهنگ آنها در نظر گرفتنـد          
 ، باورها   ي فطر ي مانند مذهب ، تفاوتها    يگريعوامل د 

 در احترام به زمـان      يت دوران كودك  ي و ترب  ي سنت ي
ـ  تـر از بق    ي آنها نقش فرهنگ را اصـل      يموثرند ول  ه ي
  . كنند يعنوان م

  :ت زمان يريمد
ت يري را در مديبرخالف تصور مردم كه مسئله اصل

 است ي كامالً جنبي دانند ، زمان مسئله ايزمان وقت م
 ييت زمان به روشنايريرمد هر فرد ديو كارآمد

 دارد و هرچه اهداف روشن تر باشد ياهدافش بستگ
  عادت . شتر است يت زمان بيريت فرد در مديموفق
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 را از انسان    يوست داشتن  د يزهايكردن ارزش همه چ   
 كه آدم ها به آن عـادت        ييزهاي از چ  يكي . ردي گ يم

  كـه مـا بـه    يي اسـت و از آنجـا   يكرده اند زنـدگ   
ـ   يعادتها ـ  يمان فكر نم  يم ، از اصـالح و بـازنگر       ي كن
 يت زمان نوع  يريم و مد  ي شو ي روزانه ناتوان م   يزندگ

 روزمره  ي زندگ ي عاد ير نگرش نسبت به روش ها     ييتغ
  .است 
  :ت زمان يري مدي هاروش

  ن اهداف بلند مدت يي تع– 1
  ن اهداف روزانه يي تع-2
ر باشد مـثالً  يك برنامه روزانه كه انعطاف پذ   يه  ي ته -3

 درصد از زمان را به اتفاقـات حـدس زده           5حداقل  
  .نشده اختصاص دهد 

د بودن به   يه كردن حس مف   يت و هد  يم مسئول ي تقس -4
  ه كارها ن حال انجام درست هميگران در عيد
   كار ي خود و سودمندي توجه به توانمند-5
  م ي استفاده از تقو-6
ر د( ح  ي استراحت و تفر   يبرا ي اختصاص دادن وقت   -7
  )قه استراحت ي دق15د، يكار مفقه ي دق45 هر يازا
  .د يريدا كرده و از آنها فاصله بگي وقت خوارها را پ-8
  .د يرياد بگي نه گفتن را -9

  .د يندازي فردا ني برا رايچ شروعي ه-10
ـ   يدنيا انتظار كش  ير و   يچ تاخ ي ه -11  ي بـرا  ي را حت

  .د يقه مجاز ندانيچند دق
 وقت مالقات با پزشك را به صبح زود و مالقـات            -12
ان يا پا يش از ناهار    ي حاصل را به پ    ير و ب  يوقت گ   يها

  .د ي موكول كنيساعات ادار
ـ ان ، قانون ارجح   مت ز يرين جزء مد  يمهمتر-13 ت ي

   .ت كارهاستين قانون درك اولويهدف ا. ست ا

ا روزانـه  ي يت در برنامه هفتگ ي هربار موفق  ي برا -14
  .د يزه بدهيبه خود جا

  بـار  2چ كس   يه "د  يسيوار بنو ي د ي رو يي جا -15
ك بـار آن را     يقل  و هرروز حدا  "  كند ي نم يزندگ
  .د ينگاه كن

د ي از روز كـه در آن توانمنـدتر هـست          ي ساعات -16
  .د ي مهم را به آن ساعات موكول كنيو كارهاد يبشناس
لطفـاً  :  تر اسـت     ين قانون آخر از همه جد     ي ا -17
 از  ي زنـدگ  .د  ي به دستتان ببند   يساعت مچ  كي

   !!د ي آي ساعت خوشش نمي بيآدمها
  PT28ليال شمس : تلخيص توسط 
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   :يته پژوهشيندگان  رشته ها در كمينما
  
   PT28                                  ييزه بهارلو     حميوتراپيزيف

 OT28     ي                        ار خسروي          شهريكاردرمان

 TO22                                ي     فرشاد صفدري فنيارتوپد

 OM16                               يرجاني  فاطمه مي سنجيينايب

 ST29                                    راهله احتشام    يگفتاردرمان

 AUDIO26                     ين منصوري  نگي شناسييشنوا

  
   ST27       ي قي    اعظم رضا توفيمسئول بخش پژوهش

   
  OT29                 يم گلناريمسئول كتابخانه    محمد كر

   
 بـه   ييته نصب شده است ، آماده پاسـخگو       ي درب كم  ي رو يه  در برنامه ا     ك ي در ساعات خاص   يته پژوهش ين كم يمسئول

  . باشند يزان مي شما عزيسواالت و راهنمائ
  

پژوهشي  كه شامل كتابهاي تحقيقي و پژوهشي و كامپيوتر مي باشد ، به آقـاي محمـد      ته  يركتابخانه كم  ثبت نام د   يبرا
  .كريم  گلناري مراجعه نمائيد 
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  درد دل
  .ل كالم ، سالم او
 يك صفحه خال  ير كرده ، حاال كه      يم  گ  ي گلو ين حرف ها تو   يمدتهاست ا . اهم با شما درددل كنم      و خ ين بار م  ي اول يبرا
  .رون يزم بي خواهم همه را بريدا كردم ميپ
  ي باشد ول  يئد به قول شما جز    ي كه انجام آنها شا    يراتييتغرد ،   ي صورت بگ  يرات اساس يي تغ يته كل يقرار است دركم  : كم  ي
  .ان ي به زي ها و برخي به كام بعضي كه برخيراتييتغ.  كند ي را برسرمان نازل مييد كه چه بالهاي خواهم بدانيم

ق و پژوهش و ترجمه مقاله      يكها گرفته تا تحق   ينيازاخبار كالسها و دانشكده و كل     . د  يمان بفرست يتان را برا  ينوشته ها : دوم  
  .م ي همه جوره در خدمتخالصه . يستي داغ ژورناليها

 كالس ها كـه بـه       ياز وضع برگزار  . م  ي دانم از كدامشان بگو    ين مدت آنقدر اتفاقات مختلف افتاده كه نم       يتو ا : سوم  
 كه بنا بود آبـان      يا از وضع انتشار خبرنامه قبل     ير هنوز پا درهواست و      يك ماه تاخ  ي ، با    يت معاونت پژوهش  يلطف و عنا  

بعـد از   بودنـد     ...  بودجه و  يرودار اتفاقات خاص خود همچون قحط     ينكه جنابات درگ  يل ا يل به د  يع شود ول  يماه توز 
  .د يط نه چندان مطلوب ما ، به چاپ رسيكماه باشرايگذشت 

  !ن قافله تا به حشر لنگ است يابد ، اين طور ادامه يخالصه اگر اوضاع هم
.  پـر شـر و شـور       يه ها ي همسا يگري كمبود جا ، د    يكي: ز است   ي دو چ  يته پژوهش ي كم ي اساس ي ها يژگياز و : چهارم  
  . است يبتيم كه بد مصيد از كمبود جا بگويبگذار

 يك جـا ي د ر ي خاليد آن صندليدن است و اندر فواي زودتر رسيار ب ي زند ، زرنگ   ي آنچه در اتاق ما حرف اول را م       
ك ينيا در كل  ياط دانشكده باشند و     يرح د ا در گشت و گذار    يگر سركالس و    ي د ي و بچه ها   ياورياگر شانس ب  .  است   يعال

 يست مثل بعدازظهر روزهـا    ين ها ن  يچ كدام از ا   ي كه ه  ي امان از روز   يد ، ول  ي آ يش نم ي پ ي ، مشكل  يمشغول كارورز 
 شركت  ي برا يا وقت ي بسته شده را آب كنند         يل ها يته ، قند  يشرفته كم ي پ ي خواهند با فن آور    ي و سرد كه همه م     يباران

گـران  يد قبل از د   يبا.  شناسد   يق نم ي دوست و رف   يگر كس يم ، اون روز د    يد همه با هم در اتاق باش      ي با يدر جلسه هفتگ  
ـ يني بنشي صندليز چشم رو  ي بلند پرواز ت   ي عقاب ها   و مثل  يخودت را برسان    كـه  ي و آنچان خود را به كار مشغول كن

حاال . ر، جلسه را اداره كند      د ازكنار د  يچاره با ير ب ي و دب  يدي ، ورودش را نفهم    ير هم نشسته ا   ي دب ي صندل يمثال اگر رو  
با هم حرف بزنند و تبادل اطالعات و اخبار كنند ، آن وقت است كه               ند   خواه ي م ين فضائ يرچنت د ين جمع يد ا يتصور كن 

 شكفد و همه با هـم شـروع بـه ارائـه نظـرات و                يكباره غنچه ذهن اعضا م    ي به   يا مثال وقت  ي.  رسد   يصدا به صدا نم   
  . رود ي صدا باال ميد  ،صداست كه رويش آي كه مسئله انتقاد پي به وقتيوا.  كنند يادات مشنهيپ

  . حرف زدم ، باشه واسه ششم يلي چهارم خيتو: پنجم 
 مان اضافه شده كه الحق و االنصاف دست ما را از پشت بـسته انـد در                  يه بغل دست  يت همسا ي ها به جمع   يتازگ: ششم    
  . و سرو صدا يشلوغ
دا هستند هـم    يل ناپ ي كه چون ستاره سه    ي سنج ييناينده ب يالبته نما . ته مشخص شده اند     ينده گروهها در كم   ينما  : هفتم

  ! شه ؟ي ميعني. شتر داده اند ي بيقول همكار
ك و  ي تار ي از اعضاء به راهرو    يكين  يز ب ي ت يك روز بعد از جلسه نگاه ها      ي. م  ي نداشت ينده ا ي نما ي ارتوپد فن  ياز بچه ها  

  :اد زد يش  بلند شد و فرياز جا. ك ساختمان افتاد يارب
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  !دم ؟ي ديد چي دونيم !! ي وااا-
  !  ؟يدي ديخوب چ: م ي از جابرخاستيهمگ

  ! بود ي ارتوپد فني از بچه هايكي شه ي باورتون نم-
م او را به داخل يت بده را از دسين فرصتينكه چنيو با عجله قبل از ا!  شه ؟يمگه م! نه : رت به دهان   يهمه ما انگشت ح   

م يديك نفس راحت كش   يم و بعد    يدي نام ينده ارتوپدفن ي پراز سوال و مبهوتش ، او را نما        ي توجه به نگاه ها    يم و ب  يديكش
  .م ين رشته را هم مشخص كنيند ه ايم نمايم كه باالخره موفق شدي به غبغب انداختيو باد

. م  ي شكر بخـوان   يك پرس درد دل  دعا     يبعد از نوش جان كردن      د  يائيب. سبك شد    يس كم يحاال كه درد دل نو    : هشتم  
  :م ين بگوئيپس من چندتا دعا بخونم و با هم آم

  . برسان يت كافي بزرگتر با ظرفيي را به جايته پژوهشيالن كميالن و سيخانواده و! ا يخدا
  .ته را هرچه زودتر به انجام برسان ي كمي اعضايقاتي تحقيپروژه ها! ا يخدا
  .ش برسان ي را هرچه زودتر به فرداي جناب معاونت پژوهشيوعده ها ! ايخدا
راندن سر، نـه خـداي   ابراي اندكي خابند ، ي يا فرصتن دانشگاه و دانشكده بكاه تي مسئولياز انبوه مشغله ها! ا  يخدا

 نويسي امكاناتي اسـت  تو خود مي داني الزمه تحقيق و پژوهش و مقاله! خدايا  نكرده رسيدگي به مسائل و مشكالت ما      
پس به خاطر خودمان و جيبمان لطفاً خرج هاي ديگر دانشگاه را براي رسيدن ... مثل پرينتر ، كاغذ، كتاب، نرم افزار و  

  .براي مدتي تعطيل بفرما )  هزار تومان ساليانه كه حق ماست و نه بيشتر 500فقط همان ( بودجه 
  . بيفزا و آن به آن اعضاي فعال كميته را فزوني بخش لحظه به لحظه بر خوانندگان پژواك! خدايا 

  :يك جمله قصار : نهم 
   !)البته سختي ها و بد بختي ها ي ديگران.( مقابل سختي ها و بدبختي ها لبخند بزند  است كه درعاقل كسيندمي گوي

   "به اميد اينكه هميشه لبخند بزنيد"
  

.  
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