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  خبرنامه مرکز فرانک      

 1131پاییز 1شماره      

  

 کودکان کم شنوا

 مرابه یاد پروانه ها می  اندازند،

 ابتدا خود را در پیله ساکتی می یابند،

 سکوتی که خود انتخابش نکرده اند،

 اما زمانی که با آوای درایت و عشق در بر گرفته می شوند

 به ناگهان می شکفند و با بال های نازک و رنگانگ خود بال و پر می گیرند

  و

 ...آواز شکفتن می خوانند
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 موضوعات این شماره:

 سمپوزیم در فرانک کلینیک حضور از گزارشی 

 ها عکس و فرانکمرکز  پاییز جشن از گزارشی 

 پرندگان سازی زادآ جشن در فرانک کودکان مرکز شرکت از گزارشی 

 {درمانیاتر ئت. درمانیحرکت   رقص}  ی جدید مرکز ها برنامه معرفی 

 کلینیک اعضای معرفی 

 وخانواده کودک های برنامه درمورد توضیح 

 مقاله پروفسور ایتانو:اتریش 

 لیمول   دکتر مصاحبه 

 

 

 در مرکز فرانک 4تا  1.0،هر پنجشنبه  فرانکمادر کودک برنامه 

 ورود برای همه مادران و کودکانشان ،رایگان

 00080120هماهنگی 
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 تشخیص زودهنگام كم شنوایی پیش از شش ماهگی نوزادان، ضروری است

الی چهار نوزاد با كم شنوایی عمیق  عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعالم کرد: با توجه به اینکه از هر هزار نوزاد درجهان، سه

 شنوایی مادرزادی ، باید پیش از شش ماهگی تشخیص داده شود.كم   دائمی متولد می شوند، مجامع بین المللی تاکید می كنند که

اطالع رسانی روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، افزود: كودكان  –دکتر" گیتا موللی " در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری    

كنند و این مساله اغلب سبب گمراه شدن والدین می شود و تصور می ماهگی مانند كودكان شنوای هنجار، سروصدا )قان و قون( می  8-3تا سن   ناشنوا

   كنند فرزندشان شنوایی دارد.

تا در همان بدو تولد ، وجود كم شنوایی را در نوزادان ، تشخیص دهند. این روشها از   قادر ساخته  وی افزود: اما امروزه تجهیزات نوین ، پزشکان را   

 به صرفه اند. نظر اقتصادی نیز بسیار مقرون

ن این استاد "روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی" دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، اظهارداشت: می توان برای نوزادانی كه كم شنوایی شا   

د رشد زبانی ، دركی و تشخیـص داده می شود ، پیش از یك ماهگی نیز سمعك مناسب تجویز كرد و با انجام اقدامات مداخله ای مناسب ، به احتمال زیا

 اجتماعی این نوزادان را مشابه همساالن شنوایشان ، افزایش داد.

ای آنان وی همچنین به عنوان پژوهشگر، به نقل از نتایج بررسی های جدید، افزود: كودكانی كه با كم شنوایی متولد می شوند و پیش از شش ماهگی بر   

صورت می گیرد، مهارتهای زبانی بسیار بهتری نسبت به گروهی دارند كه پس از شش ماهگی ، تشخیص  سمعك مناسب تجویز شده و اقدامات توانبخشی

 کم شنوایی آنان داده شده است.

تشخیص كم شنوایی و آغاز اقدامات توانبخشی در دوره نوزادی و شیرخوارگی ، نیاز به اقدامات توانبخشی در دوران مدرسه را   دکترموللی تاکید کرد:  

 حد زیادی كاهش می دهد.تا 

رار وی افزود: با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام کم شنوایی در کودکان ، اجرای برنامه های غربالگری شنوایی نوزادان در جهان مورد تصویب ق   

 تا همه كودكان، پیش از ترخیص از زایشگاه ، مورد ارزیابی شنوایی قرار بگیرند.  گرفته است

در صورتی كه كودكی در ارزیابی های مقدماتی غربالگری، رد شود ، برای ارزیابی شنوایی جامع و كامل ، به مرکز درمانی مجهز وی ادامه داد:    

 ارجاع می شود و در صورت تشخیص هرگونه كم شنوایی ، سمعك مناسب تجویز و كودك در یك برنامه توانبخشی زودرس ثبت نام می شود.

که هیچ كودكی برای استفاده از سمعك یا وسیله تقویت كننده دیگر و شروع اقدامات توانبخشی ، كوچك نیست ، گفت: سن  وی با تاکید بر این نکته   

در كشور ما ، بسیـار باالتر از این است ) براساس یك تحقیق که در   ماهگی برسد درصورتی که هم اكنون این سن 1تشخیص كم شنوایی باید به پیش از 

 ماهگی بوده است ( . 52 – 13این سن درحدود  تهران انجام شد،

هی این عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تصریح کرد: كم شنوایی های شدید تا عمیق ، معموال" زودتر شناسایی می شوند ) گا  

نات دقیق توسط متخصصان و استفاده از تجهیزات پزشکی، ماهگی (. اما كم شنوایی های مالیم تا متوسط یا كم شنوایی های یكطرفه ، بدون معای 18زیر 

 غالبا" تا سن ورود كودك به مدرسه تشخیص داده نمی شود.

تاخیر در تشخیص كم شنوایی، تاثیر غیرقابل برگشتی بر تحول زبانی و گفتاری دارد و در صورت وجود كم شنوایی عمیق ،  به گفته دکتر موللی،   

سمعك یا دیگر وسایل تقویتی هیچ گونه دسترسی به گفتار ندارد و در نتیجه رشد زبانی و گفتاری نخواهد داشت. و كم شنوایی های كودك بدون استفاده از 

 مالیم تر نیز تاثیرسوء چشمگیری بر رشد زبانی و گفتاری كودك برجا می گذارد.

ه است . حتی كودكانی كه در غربالگری اولیه قبول می شوند ولی دارای وی مجددا تاکید کرد که غربالگری شنوایی نوزادان ، امری مقرون به صرف   

 ماه یكبار، مورد ارزیابی شنوایی قرار بگیرند. 3شاخص های خطر كم شنوایی هستند باید تا سن سه سالگی ،هر 

د و زمانی كـه به كودكی مشكوك می شوند وی در پایان این گفت وگو، توصیه کرد: متخصصان اطفال حتما از شاخص های خطر كم شنوایی آگاه باشن   

ند، زمانی كه به ، وی را برای ارزیابی های شنوایی به مراکز درمانی مجهز ارجاع دهند. همچنین باید والدین در مورد روند رشد شنوایی آگاه باشند و بدان

 شنوایی كودك خود مشكوك می شوند، چه اقداماتی را انجام بدهند.
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 برنامه غنچه ها         

 

 (کودک-دلبستگی ایمن والدعنچه ها )برنامه 

 

 گروهی بازی ،به اشتراک گذاشتن تجربه ها ،آشنایی با دیگر خانواده ها

 

 

   

 

                                                                                         چرا ضرورت دارد؟ ؟دلبستگی چیست

                          و گیرداست عاطفی که بین نوزاد و مراقب اصلی او شکل می رابطه؛ دلبستگی قلب نظام خانواده است         
تحقیقات جدید نشان داده است که دلبستگی تاثیر مستقیمی بر رشد مرکز تنظیم هیجان و برانگیختگی است. 

 مغزکودک  دارد.

نها الگویی از آ ت دردسترس، باحساسیت و بالفاصله نسبت به نیازهایشان دریافت نکنند،اگر کودکان مراقب        
  دلبستگی ایمن نخواهند داشت.

 ماند. نیار به دلبستگی در طول عمر باقی می     

 

 اهداف برنامه غنچه ها      

     افزایش دلبستگی میان والد و کودک 

     آموزش شیوه های فرزند پروری 

     ایجاد فضایی شاد، آرامبخش و همراه با آموزش برای کودکان و والدین 

     آشنا شوند،  برای والدین است تا بایکدیگرامندنبال ایجاد فضاییبهیک برنامه هفتگی است؛ هاغنچه برنامه   
 یکدیگر حمایت کنند.مسائل مشترک یکدیگر نظر دهند و از مورددرتجربیات خود را به اشتراک بگذارند،
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 گذردآنچه در دوره ها می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « شنواخانواده و کودک کم»فرهنگی-سومین سمپوزیوم علمی

هفتم مهرماه در سالن غرضی بیمارستان میالد « شنواخانواده و کودک کم»فرهنگی -سومین سمپوزیوم علمی  

 شد.برگزار 

با همکاری سازمان بهزیستی کشور،مراکز مراکز تخصصی ویژه کودکان کم شنوا  به مناسبت روز جهانی ناشنوایان  

فرهنگی خانواده و -سومین سمپوزیوم علمیدانشگاهی،تحقیقاتی و بالینی و موسسات ارائه خدمات به کم شنوایان ؛ 

 .ندکرددر سالن غرضی بیمارستان میالد برگزار  3131مهرماه  7کودک کم شنوا را دوشنبه، 

 

و با هدف بررسی کارکرد روش های « فرهنگی -اجتماعی»و « آموزشی-لمیع»فرهنگی در دو بخش  -این رویداد علمی 

 شد.شفاهی، شنیداری در آموزش کودکان کم شنوا در جهان و ایران برگزار 

 

 

 

-1کودکان 

 ساله 0

هفته ای 

یک 

 جلسه

شعر و 

 موسیقی

-5کودکان 

تقویت  ساله 1

دلبستگی 

 کودک-والد
الگوهای 

 فرزندپروری

کمک به کودک 

برای داشتن 

 احساس بهتر

 بهتر

تشویق کودک 

برای حرف 

 زدن با والدین
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 تئاتردرمانی

 

 
 
 

تئاتردرماااانی یاااا ساااایکودراماتراپی ، پیوناااد روانشناسااای و هنااار تئااااتربرای رسااایدن باااه دنیاااای درون تقویااات آن 

کساااای . در ایاااان ناااوع نماااایش ، کااااارگردان یاااک درمااااانگر اسااات ، یاااک تراپیساااات اسااات.پااااالیش روان اساااتو 

  .است که باید جنبه های روانی کار ، تمرین ها و حضورش پررنگ تر از متن و نمایش باشد

در ایاااان موقعیاااات شااااخص تئاتردرمااااانگر یااااا سایکودراماتراپیساااات ، بایااااد از  علاااام روانشناساااای آگاااااهی داشااااته 

، باااه نکاااات کاردرماااانی توجاااه کناااد ، گفتاردرماااانی را ماااد نظااار داشاااته باشاااد ، رفتارشناسااای شخصااایت را باشاااد 

باااه ایااان معنااا کاااه در تئاتردرماااانی . بدانااد ، مشااااور خاااوبی باشااد و از علااام تئااااتر در راسااتای درماااان اساااتفاده کنااد

 .هدف بهبود مبانی و نکات انسانی درمان شونده مطرح است 

ایاان اساات کااه تئاتردرمااانی در هاار قشااری از جامعااه قاباال اجراساات اساات مطاارح شااود  مکااه الزنکتااه اساساای  

هاااا و مشاااکالت رفتااااری کاااه در عاااادت افااارادیچاااه معلاااول ، چاااه معماااول ، چاااه وهنااای ، چاااه جسااامی و حتااای 

گرفتاااار هساااتند مثااال افسااارده هاااا ووسواسااای هاااا و غیاااره یعنااای اگااار در ماااورد معلاااولین ساااخن باااه میاااان آماااده باااه 

 . رمان برای این قشر است و نه به خاطر خاص بودن این درمان برای این قشرعلت غلبه این د

بایااد دارای یاااک سااری شاارایط باشااایم و حتاای یااک ساااری  ،کااارکردن بااا معلاااولین شاارایط خاصاای را مااای طلبااد 

 زیااارادرجایگاااه خاااود را پیااادا کنااایم  .ابتااادا بایااادشاارایط را در حاااین کاااار رعایااات کنااایم تااا تئاتردرماااانی اتفاااا  بیفتد
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مثلاااال طالیااای وجاااود دارد باااه ناااام مربااای و درماااانگر از یاااک ساااو ، درماااان شاااونده از یاااک  یاااکئاتردرماااانی ت

 .روشهای درمانی استفاده شده  و سو و خانواده درمان شونده

 

 در تئاتر تکنیکهای مورد استفاده

 .تکنیک یک دقیقه تک گویی .1

 .تکنیک فرشته آرزوها .2

 .یاییتکنیک پری رو  .3

 .تکنیک مضاعف سازی .4

 (.میم ) تکنیک الل بازی  .5

 .تکنیک نمایش خال  .6

نمااااایش )تکنیااااک تکنیکهااااای اباااازار گاااارایش .7

 (.عروسکی

ترکیبااای )تکنیاااک تکنیکهاااای ارتبااااط جمعااای  .8

 (.است

تکنیاااااک .11.تکنیاااااک نمایشاااااهای تمرکااااازی .9

 . حرکت مرکب 

 :نتایج به دست آمده 

 .تقویت بیان  .1

 . ارتقای سطح تمرکز .2

کنتاااااارل اعضااااااالی باااااادن تقویاااااات قاااااادرت  .3

 .همزمان

 .تقویت حنجره آوازی افراد .4

 .تقویت العتماد به نفس .5

 .ارتبط اجتماع با این گونه افراد .6

اعتماااااااد خااااااانواده هااااااا ی ایاااااان افااااااراد بااااااه  .7

  .فرزندانشان
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 معرفی کتاب:
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  جشن پاییزی کودکان کم شنوای مرکز فرانک

 
 پنجشنبه اول آبان کودکان مرکز فرانک پاییز را جشن گرفتند:

 

 کودکان ما برگها را رنگ کردند

 کدو تنبل را خالی کردند و با آن آدمک درست کردند

 میوه های پاییزی خوردند

 شعرهای پاییزی خواندند.

  قصه های پاییزی گوش کردند

 و...

 کیک پاییزی خوردند. 
 

 
 

 

http://faranakclinic.mihanblog.com/post/8
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 (2)از مرکز ملی ماریون داونز1ایتانو  -سخنرانی پروفسور یوشی ناگاخالصه 

 ؛  اتریش ( FCEI 2014)در دومین کنفرانس مداخله زودهنگام خانواده محور  

 

 کودک ؛ غذای مغز  –عنوان سخنرانی : ارتباط والد 

پژوهشهای نوین در توانبخشی و آموزشی کودکان کم شنوا / ناشنوا حاکی از آن است که اکنون دیگر تاکید برگفتار به تنهایی      

که زبان ، شناخت ، مهارتهای اجتماعی و  3است "بهبود کل جنبه های ارتباطی"برای کودک کفایت نمی کند. امروزه تاکید بر 

 است . « کلیت ارتباطی» ک را در بر می گیرد و تاکید همه آموزشهای کودک کم شنوا بر دستیابی به این هیجانی کود

ایتانو ، از پیشگامان مداخله زودهنگام در جهان و همکارانش تحقیق وسیعی را در مرکز ماریون داونز بر  -پروفسور یوشی ناگا    

ماهگی در تعداد وسیعی از کودکان کم شنوا انجام  04خله زودهنگام از تولد تا  روی عوامل پیشگویی کننده نتایج توانبخشی و مدا

سالگی ( بررسی  3کم شنوا ) در  انسال به طول انجامید عوامل پیشگویی کننده میزان پیشرفت زبان کودک 0این تحقیق که  دردادند.

 را نشان داد به عنوان مثال : آوری شد و نتایج شگفت

بسیار موثر بود . هر چه تحصیالت مادر باالتر بود زبان کودک بهتر بود. این متغیری است عاملی ر میزان تحصیالت ماد .2

 که هیچیک از تحقیقات پیشین به آن توجهی نکرده بودند.

 توانایی های شناختی کودکان کم شنوا را می توان باال برد. مشکلی که همواره گریبانگیر کودکان کم شنوا بوده است .  .1

کسالگی میزان زبان بیانی کودکان ارتباط بسیار نزدیکی با میزان عواطف و هیجانات متقابل مادر و کودک و در دسترس در ی   

 که این عامل خود به سه عوامل دیگر مرتبط بود که عبارت بودند از :  داشتو هیجانات مثبت او برای کودک  4بودن مهر مادری

 5با هم  توانایی لذت بردن مادر و کودک و ارتباط .2

 توانایی والدین در حمایت از پیشرفتهای کودک .1

اینکه والدین پشتکار داشته )توانایی کنترل احساس عجز و درماندگی و ناامیدی در مادر و توانایی کنترل هیجانات خود .3

 (باشند، ناامید نشوند و دست از تالش برندارند.

“ Communication with your child is teachable.” 

 ارتباط برقرار کردن با فرزند آموختنی است

 

 

 رابطه مادر کودک مهم ترین عامل رشد مغز در سالهای ابتدای زندگی است . 

ارتباط مادر و کودک روی پلی مورفیسم ژن تاثیرگذار است . همه روابط عاطفی که کودک تجربه می کند، همه حوادث تلخ و 

ناگوار و شرایط زندگی و استرسهای وارده بر او ، همچنین افسردگی مادر همه بر رشد مغز او شدیداً موثرند. هنگام تعامل مادر و 

 ر و کودک باال می رود. کودک میزان اکسیژن مصرف شده ماد

 

 

 

                                                           
1- Yoshinaga- Itano 
2- Marion Downs National Center 
3- Communicatio0n Wholeness 
1- Emotional availability 
2- Reciprocal Joy 
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 با کودک صحبت کنند ( نشان داد هر چه بیشتر نوع ارتباطهمه ،مقایسه میزان ارتباط والدین با کودک ) نه فقط  گفتار  -

 اینکه چقدر حرف می زنند و چقدر ارتباط برقرار می کنند ) حتی با اشاره ( بسیار مهم است .  .میشود بهترگفتار کودک 

 با کودک ارتباط برقرار می کنند. بنابراین زبان بیانی کودک باالتر است .  بهتروالدین بیشتر باشد  هر چه تحصیالت -

اگر افراد با تحصیالت پائین  ووالدین با تحصیالت باال حتی اگر کمتر هم حرف بزنند باز هم زبان بیانی کودکشان باالتر است     

 دنشان را خیلی باال ببرند بخواهند به آن حد برسند الزم است میزان حرف ز

 

 

خانواده های سطح سطح فرهنگ و تحصیالت پائین تر کالً میزان زبان بکار رفته زیادتر از با سطح پایین،نکته : در خانواده های 

 بود. ولی نویز زمینه منزل هم بیشتر بود.  باال

 

 هیچ کودکی را در انزوا قرار ندهید

Leave no child behind 

 

 اخیر از کارشناسان ناشنوا در برنامه های مداخله استفاده می شود . در سالهای

 

 یافته جدید :

 

کودکانی که در برنامه های مداخله زودهنگام خود یک ناظر و مدیر ناشنوا ) که زبان اشاره استفاده می کند( داشتند، 

 توانایی های زبانی وگفتاری  باالتری داشتند.

 

 بودند از :یافته های دیگر عبارت 

 دختران و پسران      

 عدم وجود تفاوت بین زبان گفتاری     کم شنوایی خفیف و مالیم  

 کم شنوایی نیمه شدید و شدید و عمیق      

 

 

 وجود معلولیت اضافی                          

 دو طرفه /یکطرفه   کم شنوایی کم شنوایی مالیم / خفیف و شدید ....             در زبان گفتاری     تفاوتوجود 

 پایین والدین  /ماهگی     تحصیالت باال 1پس از  /مداخله زودهنگام قبل                             

 

 یافته جدید :

گفتاری )کودکان ناشنوای والدین ناشنوا زبان بهتری داشتند ( هیچ فرقی نمی کرد والدین ناشنوا زبان اشاره استفاده کنند یا زبان     

. 

 علل :

دانش آنها نسبت به ناشنوایی بیشتر است. دچار مشکالت احساسی کمتری در رابطه با داشتن فرزند ناشنوا می شوند . ارتباط     

هیجانی و احساسی بهتری با فرزند خود دارند بدلیل عدم وجود مشکلی در ارتباط برقرار کردن با فرزندشان به نیازهای شناختی او 
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الزم است در سیستمهای مداخله ای خود افراد  بنابرایناهمیت داده می شود . ارتباط طبیعی و راحت با فرزندشان دارند.بیشتر 

 ناشنوا داشته باشیم. 

 

 سوال : 

 چطور افراد ناشنوا کودکان ناشنوای خود را آموزش می دهند؟ 

 وایشان چه مشخصاتی در روابط آنها با فرزندانشان سبب موفقیت کودکان کم شن

 می شود؟

 

 
          حضور کودکان کم شنوای کلینیک فرانک درجشن آزادسازی پرندگان،فرهنگسرای ابن سینا

 

 

فرهنگسرا های به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای ابن سینا، با هدف تمرین مهربانی با پرندگان و هم سو با سایر 

های شاخص مذهبی، فرهنگی، هنری و ورزشی پایتخت ، صدها بلبل خرما)تهران( توسط شهروندان منطقه با حضور چهره

برای تحقق شد ، نشانگر اهمیت مهربانی و آزادگی در دین اسالم است.  رها شدند.این مراسم که به صورت نمادین برگزار

های متنوعی طراحی شده برنامه، ویژه«تهران؛ شهر مهربانی»یعنی 39ری تهران در سال شعار محوری سازمان فرهنگی هنری شهردا

 که یکی از آنها توجه به موضوع مهربانی با پرندگان است.

به نشانی شهرک قدس فاز یک، خیابان ایران زمین شمالی، فرهنگسرای ابن  61مهرماه ساعت 22این مراسم سه شنبه،  
 سینا اجراشد.

 

 

 

http://faranakclinic.mihanblog.com/post/7
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ستفاده خانواده هایشان، ا کلینیک فرانک در کنار ایجاد فضایی شاد و مفرح برای کودکان وهدف 

ی متخصص و علمی می باشد.از کادر  

مرکز توانبخشی و مداخله زودهنگام کودک کم شنوا-  

توانبخشی نوجوانان کم شنوا/ناشنوا-  

برنامه های خانواده محور-  

خانوادهمرکز مشاوره و روانشناسی کودک و -  

برنامه های ویژه مدارس فراگیر-  

مشاوره های انفرادی و گروهی-  

شنوایی شناسی تشخیصی-  

گفتارنشانه دار-  

گفتاردرمانی-  

کاردرمانی-  

و تست هوش انجام تست های تخصصی روانشناسی-  

تئاتردرمانی/ رقص حرکت درمانی-  

برگزاری کارگاه های ویزه متخصصین و خانواده ها-  

کودک فرانک -ربرنامه ماد -  

برنامه قصه گویی خاله سوسکه-  

 و برنامه های شاد و تفریحی برای کودکان

 

 

 

 



 کودکان کم شنوا بسازیم...دست در دست هم دهیم تا دنیای بهتری برای   

 

 کلینیک فرانک، روزهای فرد 81200080120تماس با ما:
www.faranakcilinic.mihanblog.com 

 

 همکاران متخصص ما در کلینیک فرانک:

 

 (دکتر گیتا مولّلی )کارشناس ارشد شنوایی شناسی و دکترای روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

 دکترمریم اساسه )دکترای روانشناسی کودکان استثنایی(

 دکترلیال همیوند )دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی(

 دکترحمیده سادات خادمی )دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی(

 دکترباقرحسنوند )دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی(

 دکترای روانشناسی کودکان استثنایی(دانشجوی  دکترکاوه مقدم)ارشد کاردرمانی/

 دکترای شنوایی شناس تشخیصی(دانشجوی کتر نیما رضازاده)د

 دکترزینب صالحی )دکترای مشاوره خانواده(

 دکتر رسول حق شناس) تئاتر درمانگر(

 خانم شکوفه میزراآقابیگ )گفتاردرمانگر(

 خانم فهیمه کریمی )گفتار درمانگر(

 خانم پریسا اصغرپور)گفتاردرمانگر(

 نگر(خانم زهرا اسکندری)گفتاردرما

 کودکان استثنایی( وآموزش خانم محبوبه خیری ) ارشد روانشناسی

 کودکان استثنایی( وآموزش زینب طیبی )ارشد روانشناسی خانم 

 کودکان استثنایی( وآموزش روانشناسی خانم رقیه کوهی )ارشد

 خانم رضایی )کارشناسی ارشد شنوایی شناسی(

 خانم ژیالمشعشعی )هنرهای نمایشی از آلمان(

 

 )شنوایی شناس(،نگهبان محمدشرفی انآقای :دانشجویان داوطلب  

 )شنوایی شناس(خانمها:سرشار،رجبی،ممبنی وحبیبی

 خانم آتوسا عالیی )مددکار(و

 


