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         کارآموزیتحصیلی: مقطع 
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 پایان دوره یکماهه  تاریخ امتحان پایان ترم:

 عبدالحسین پورمیدانیدکتر :  سئول درسم

و بیمارستان غرضی تر شریعتی، بیمارستان دک : آموزشمکان 

 تابعه تامین اجتماعی درمانگاه های

 هفته( 4 -ماه 1طبق برنامه تدوین شده): و چرخش بالینیروز 

  

 

 هدف کلی:

 یان دوره آموزشی کارآموز باید بتواند :در پا

 با کارکنان وسایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند.-1

ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد خصوصا درشرایط مختلف بالینی، نشان دهد که مسئولیت پذیری، -2

 رای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است.ورزیدگی و اعتماد به نفس الزم ب

را فهرست از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم در این بخش شرح حال بگیرد معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم -3

زشکان عمومی و متناسب با استانداردهای بخش بالینی محل کند، اقدامات ضروری برای تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را در حد مورد انتظار از پ

 آموزش، زیر نظر استاد مربوطه انجام دهد.

در مورد اقدامات  یبوم یها نیو کار در ال یدهد.  بر اساس شواهد علم صیبخش را تشخ نیو مهم در ا عیشا یهایماریمبتال به ب مارانیمشکالت  ب -۴

مشکل  انو درم تیریو مراحل مد  ندینما شنهادیاستقالل و پ یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم ماریبه ب یخشمشتمل بر درمان و توانب ،یریشگیپ

 بخش با نظارت سطوح باالتر انجام دهد. یرا بر اساس استانداردها ماریب

 .اسب انجام دهدبه طور مستقل با نظارت من ماریب یمنیاصول ا تیبخش را با رعا نیمرتبط با ا یضرور یر هایجوسرپ -۵

 

 

 باید توانایی های زیر را کسب نماید:در پایان دوره دانشجو   اهداف اختصاصی:
 
 

 حیطه شناختی:

 گلو و بینی –دانش شناخت آناتومی و فیزیولوژی بیماریهای گوش  .1

 گوش میانی و گوش داخلی -بیماریهای گوش خارجیشناخت دانش  .2

 رینوسینوزیت-اکسیاپیست-دانش شناخت ترومای استخوان گیجگاهی .3

 کیست ها و تومورهای غدد بزاقی -تومورهای حنجره -تومورها و کیست های حفره دهانی-دانش شناخت تومورهای بینی و سینوس های پارانازال .۴



 بیماریهای عفونی و انتهایی ناحیه حلق  –دانش شناخت بیماریهای عفونی و التهابی حفره دهان  .۵

 ترومای غدد بزاقی -رومای حنجرهت –دانش شناخت تروما به مندیبل  .6

 ضایعات مادرزادی و التهابی و عفونی غدد بزاقی –بیماریهای مادرزادی و عفونی حنجره  –دانش شناخت ضایعات مادرزادی ناحیه حلق  .7

 دانش شناخت نئوپالسم ها و کیست های حلق  .8

 دانش شناخت بیماریهای نازوفارنکس  .9

 سرگیجه -کاهش شنوایی -وزوز گوش –ترشح گوش  –دانش شناخت عالئم و شکایات درد گوش  .10

 تندرنس روی صورت –دانش شناخت عالئم و شکایات فلج عصب صورت  .11

 گرفتگی بینی –اودینوفونی  -ترشح از بینی -دانش شناخت عالئم و شکایات اختالالت بویایی .12

 خشونت صدا-استریدور-دانش شناخت عالئم و شکایات انسداد حاد تنفسی .13

 ئم و شکایات ضایعات مخاطی ناحیه حفره دهانی و فارنکسدانش شناخت عال .1۴

 توده های گردن –نواحی سرو گردن  -دانش شناخت عالئم و شکایات ضایعات پوستی .1۵

 اودینوفاژی –دانش شناخت عالئم و شکایات دیس فاژی  .16

 دانش شناخت عالئم و شکایات ندول تیروئید .17

ی کاربرد و نحوه درخواست و تفسیر نتایج آزمایش ها و روش ها در اختالالت و بیماریهای شناخت دانش آزمایش ها و روش های تشخیصی رایج دارا .18

 بینی -گلو –شایع گوش 

 بینی -گلو –دانش شناخت داروهای رایج دارای کاربرد و نحوه نوشتن نسخه در اختالالت و بیماریهای شایع گوش  .19

 
 

 :نگرشیحیطه 

 ی، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وی فراگیری درك و توانایی اعمال ارزش های فرد .20

 بهداشتی  فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در راستای ارایه خدمات  .21

 فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت سه محور پزشک، تمایالت بیمار و شواهد علمی موجود در تصمیم گیری های بالینی  .22

 تیم درمانی  تیم درمانی و درك نقش سایر اعضا  ”مدیر“فراگیری درك و توانایی اعمال نقش پزشک به عنوان هماهنگ کننده  .23

 فراگیری درك و توانایی اعمال رفتار حرفه ای مناسب  .2۴
 
 
 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

 گلو و بینی -کسب توانایی معاینه عمومی بیماران گوش .1

 استفاده از آینه حنجره و آبسالنگ –کسب توانایی شرح گیری و معاینه مجرا و پرده ملتهب  .2

 تیروئید –گردن و غدد لنفاوی  –حفره دهانی و حلق  –بینی –کسب توانایی معاینه کامل گوش  .3

 کسب توانایی خارج کردن جسم خارجی ساده از حلق و بینی .4

 ای پایه بینی و سینوس های پارانازالتفسیر گرافی ه –کسب توانایی تهیه کشت گلو  .5

 خارج کردن سرومن از گوش -آزمون های دیاپازونی –کسب توانایی انجام اتوسکوپی  .6

 کسب توانایی کنترل خونریزی از بینی )تامپون گذاری جهت کنترل خونریزی(  .7

 (skill labدر آزمایشگاه مهارت های بالینی )کسب توانایی انجام کریکوتیروتومی  .8

 (skill labانجام تراکئوستومی )در آزمایشگاه مهارت های بالینی   اناییکسب تو .9

 (skill labانجام هیملیش )در آزمایشگاه مهارت های بالینی   کسب توانایی .10

  



 ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته.   2. غیاب و حضور  1 استاد: چگونگی فعالیت

 روهی ، آموزش بر بالین بیمار،  الگوی نقشبحث گ، سخنرانی، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 زات و وسایل موجود در بخش بر حسب نیازیپاورپوینت ) در کالس های تئوری(، کلیه تجه وسایل کمک آموزشی: 

 رف استاد.انجام تکالیف محوله از ط .3 .شرکت منظم در جلسات ارزشیابی  .2حضور به موقع و فعال در کالس.    .1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت

  نحوه ارزیابی دانشجو:

 بیماران و همکالسان ،اخالق و حسن رابطه با کارکنان ▪

 حضور و غیاب ▪

موظف است دانشجو  12( در صورت کسب نمره کمتر از 12حداقل کسب نمره ) کتبیتئوری بصورت ارزشیابی درس تئوری: امتحان  ▪

 مجددا انتخاب واحد نمایند. 

 ی باشند.م گوش و گلو بینیاساتید گروه  مسئول طرح سؤاالت و ارزشیابی ▪

 

 درمان و آموزش پزشکی مورخ برنامه درسی ابالغی وزارت بهداشت مطابق بامحتوی آموزشی: 



rd3se & throat disease with head and neck surgery /Behrbohn, Kascheke, Nawaka, Swift/Ear, no منابع :  

edition/Thieme/2009/(Date of Publication:2010) 

 گروه آموزشیاطالعات 

 شماره موبایل مرتبه علمی تخصص سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09133022701 استادیار حق التدریس و بینی لوگگوش و  و مدرس مدیرگروه دکتر مجید شکیباپور 1

 09128590264 استادیار حق التدریس گوش و گلو و بینی مدرس دکترکامبیز محمدی 2

 09133138491 استادیار حق التدریس گوش و گلو و بینی مدرس دکترعبدالحسین پورمیدانی 3

 09131161472 استادیار حق التدریس گوش و گلو و بینی مدرس دکتر رضا فقیهی 4

 09131140565 استادیار حق التدریس گوش و گلو و بینی مدرس دکتر هوایی  5

     بیمارستان دکتر غرضی: بیمارستان دکتر علی شریعتی و آدرس 

 استاد عنوان ردیف

 دکتر فقیهی دکتر شکیباپور گلو و بینی –آناتومی و فیزیولوژی بیماریهای گوش  1

 دکتر محمدی

 دکتر فقیهی و گوش داخلی گوش میانی -بیماریهای گوش خارجی 2

 دکتر فقیهی دکتر پورمیدانی رینوسینوزیت-اپیستاکسی-ترومای استخوان گیجگاهی 3

 -تومورهای حنجره -تومورها و کیست های حفره دهانی-تومورهای بینی و سینوس های پارانازال ۴

 کیست ها و تومورهای غدد بزاقی

 دکتر شکیباپور

 دکتر فقیهی بیماریهای عفونی و انتهایی ناحیه حلق –حفره دهان بیماریهای عفونی و التهابی  ۵

 دکتر فقیهی ترومای غدد بزاقی -ترومای حنجره –تروما به مندیبل  6

ضایعات مادرزادی و  –بیماریهای مادرزادی و عفونی حنجره  –ضایعات مادرزادی ناحیه حلق  7

 التهابی و عفونی غدد بزاقی

 دکتر پورمیدانی

 

 دکتر شکیباپور اودینوفاژی –دیس فاژی  - توده های گردن –نواحی سرو گردن  -ت پوستیضایعا 8

 دکتر محمدی نئوپالسم ها و کیست های حلق 9

 دکتر محمدی بیماریهای نازوفارنکس 10

 سرگیجه -کاهش شنوایی -وزوز گوش –ترشح گوش  –درد گوش  11

 

دکتر -دکتر پورمیدانی

 فقیهی

تر فقیهیدک ندول تیروئید 12  

 دکتر پورمیدانی تندرنس روی صورت –فلج عصب صورت  13

 دکتر شکیباپور گرفتگی بینی –اودینوفونی  -ترشح از بینی -اختالالت بویایی 1۴

 دکتر محمدی خشونت صدا-استریدور-انسداد حاد تنفسی 1۵

 دکتر محمدی ضایعات مخاطی ناحیه حفره دهانی و فارنکس 16



 درمانگاه ملکوتی   -بیمارستان شریعتی 2درمانگاه شماره  :درس

 

 برنامه هفتگی گروه آموزشی:

 

 ساعت و مکان    

 ایام هفته

  7:30از ساعت 

 10:30لغایت 

لغایت 11از ساعت 

12:30 

 کالس تئوری درمانگاه شنبه

 کالس تئوری درمانگاه یکشنبه 

 کالس تئوری درمانگاه دوشنبه

 کالس تئوری درمانگاه سه شنبه

 کالس تئوری درمانگاه چهارشنبه

 



 


