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انی حرکتی): یادگیري روشهاي معاینه و آشنایی با عالیم شایع و بیماریهاي متداول گوش و حیطه شناختی، نگرشی و رو3هدف کلی دوره (در 

 حلق و بینی

ارستانهاي  کاشانی و کارآموزان محترم از روز اول به دو گروه تقسیم شده(توسط نماینده و یا نظر خودشان) و این دو گروه به درمانگاههاي گوش، گلو وبینی بیم 

 نمایند.امین مراجعه می 

 با توجه به فشرده شدن دوره یک ماهه در دو هفته ؛غیبت بیش از دو جلسه  کارآموزان می تواند سبب حذف یا مردود شدن در دوره گردد.

حضور در درمانگاه از ن در درمانگاه کارآموزان عزیز موظفند که الاقل دروس مربوط به استاد روزي که به درمانگاه می روند را مطالعه نمایند و استاد در طی زما

 مباحث مربوطه ممکن است سواالتی به صورت کوییز مطرح نماید ، که پاسخ دانشجو   در ارزیابی نهایی تاثیرگذار می باشد. 

زان از موبایل ، با فرد در زمان شرکت در کالس ، درمانگاه یا راند در بخش همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه ممنوع بوده و در صورت مشاهده استفاده کارآمو

 خاطی برخورد انضباطی به صالحدید استاد حاضر صورت می پذیرد.

 پنجشنبه؛ کالس حضوري در یکی از بیمارستانها ؛ بر اساس اعالم محل از سوي گروه در طی هفته

 آخرین پنجشنبه دوره هم ارزیابی عملی از کاراموزان به صورت حضوري به عمل خواهد آمد

 کارآموزان در بخش گوش و حلق و بینی به شرح زیر می باشدروش ارزیابی 

 درصد مربوط به ارزیابی عملی دانشجویان می باشد 50درصد نمره نهایی مربوط به امتحان کتبی در آخر دوره و  50در کل 

 امتحان کتبی آخر دوره به صورت تست چهارجوابی بدون نمره منفی در پایان دوره برگزار می گردد

 عملی دانشجویان به دو صورت کامل می شودارزیابی 

 

 سواالت کوییز که اساتید در جلسات درمانگاه از مباحثی که در  نوید بارگذاري شده ؛ از کارآموزان سوال می کنند -1

 ی آیدامتحان عملی در آخرین پنجشنبه دوره توسط گروه ممتحن بر اساس چک لیستهاي آماده شده از فراگیران ارزیابی به عمل م -2

 

 نمره نهایی کاراموز بر اساس معدل نمرات فوق و ارزیابی وضعیت حضور و غیاب دانشجو و وضعیت انضباطی وي در طول دوره ثبت می گردد

 

 

 :شرح وظایف فراگیران در بخش

 دانشجویان موظف به ارائه حداقل سه مورد شرح حال از بیماران بستري در بخش هستند

 
 

 :اورژانس شرح وظایف فراگیران در

 در صورت عادي شدن شرایط و فروکش کردن پاندمی کرونا ، اطالع رسانی خواهد شد

 



 

کارآموزان محترم از روز اول به دو گروه تقسیم شده (توسط نماینده و یا نظر خودشان) و این دو گروه به  :شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 انی و الزهرا س مراجعه می نمایند.کاش  درمانگاههاي گوش، گلو وبینی بیمارستانهاي

ه از مباحث کارآموزان موظفند  دروس مربوط به استاد مربوطه را روزي که به درمانگاه می روند، مطالعه نمایند و استاد در طی زمان حضور در درمانگا

 .مربوطه ممکن است سواالتی نماید که پاسخ دانشجو می تواند در ارزیابی نهایی تاثیرگذار باشد

 :شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 در صورت عادي شدن شرایط و فروکش کردن پاندمی کرونا ، اطالع رسانی خواهد شد

 :*شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 با هماهنگی اتندینگ حاضر در اتاق عمل و درمانگاه ، حضور حداکثر دو نفر در اتاق عمل در هر مرکز ، بالمانع است

 :شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 حضور در جلساتی که تحت عنوان گزارش صبحگاهی در بخش یا کالس برگزار میشود الزامی است

 :هاشرح وظایف فراگیران در کنفرانس

 حضور الزامی نیست

 :شرح وظایف فراگیران در ژورنال کالب

 حضور الزامی نیست

 در برنامه اموزشی کاراموزان گوش و حلق و بینی پیش بینی نشده است:  هاي بالینی مهارتشرح وظایف فراگیران در مرکز 

 بندي ارائه دورهجدول زمان

 ساعت استاد درمانگاه  کاشانی استاد درمانگاه الزهرا

12-11 

 ساعت

11-10 

 ساعت

10-9 

 ساعت 

7:30-9 
 ردیف روز

 -  درمانگاه درمانگاه درمانگاه دکتر برجیس دکتر عسگري
 1 شنبه

   درمانگاه درمانگاه درمانگاه دکتر هاشمی دکتر مختاري نژاد
 2 یکشنبه

کالس حضوري   درمانگاه درمانگاه درمانگاه دکتر ربیعی دکتر کارگشایی

کاشانی و انالین 

 الزهرا 

 3 دوشنبه

کالس حضوري   درمانگاه درمانگاه درمانگاه دکتر رقا دکتر رضاییان

 انالینکاشانی و 

 الزهرا 

 4 سه شنبه

 -  درمانگاه درمانگاه درمانگاه دکتر سید مجتبی ابطحی سید حمیدرضا ابطحیکترد
 5 چهارشنبه

 6 پنج شنبه کالس تئوري  کالس تئوري کالس تئوري کالس تئوري  

  دکتر رضاییان ________ ________

  کاشانی 

  

دکتر عسگري 

10 -12  

 الزهرا

 ارگشایی کدکتر  10-12

  کاشانی

  

دکتر  ابطحی  

 الزهرا 8-10

 
امتحان عملی 

 یاشانکبیمارستان 

 
 

  امتحان کتبی

 پنج شنبه 8-10 

7.11.00 
  

 پنج شنبه

14.11.00 
 

 پنج شنبه

21.11.00 
 

 دوشنبه

.11.0025 

7 

 



 

 هاي نظري در نوید جدول کالس

 دکتر نرگس عسکري 

 معاینات بالینی در گوش و حلق و بینی و ادیومتري 

 تروماي بینی و استخوانهاي صورت 

 تومورهاي بینی و سینوس هاي پارانازال ؛ 

 

 دکتر رقاع 

 رینیت ها و سینوزیت 

 سینوزیت 

 

 دکتر سیدمصطفی هاشمی

 خونریزي بینی 

 بیماري هاي التهابی حلق 

 

 دکتر   کارگشایی

 بیماریهاي گردن (شامل خالصه اي از اختالالت تیرویید) ، فیزیولوژي ،آناتومی ، و

 

 دکتر سید مجتبی ابطحی 

 اوتیت ها 

 

 دکتر سهراب ربیعی 

 اوتیت خارجی

 آناتومی و بیماري هاي عصب فاسیال 

 

 دکتر رضائیان 

 بیماریهاي غدد بزاقی 

 

 دکتر سید حمیدرضا ابطحی 

 بیماري هاي گوش داخلی

 کاهش شنوایی 

 

  اسحاقیان افروز دکتر –الدین برجیس  دکتر نظام

 آناتومی و بیماري هاي حنجره 

 



 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

متغیر است ، برنامه برگزاري کالسها بصورت مجازي یا حضوري ، در ابتداي هر دوره تعیین و به با توجه به اینکه طول دوره بین دو هفته تا یک ماه  "

 فراگیران اعالم میشود.

 

 هاي عملی ضروريجدول مهارت

 تعداد اجراي مستقل تعداد اجراي زیر نظر تعداد مشاهده مهارت ردیف

 5 5 25 معاینه حلق 1

 5 5 25 معاینه گوش 2

 5 5 25 معاینه بینی 3

در صورتی که مطالعه همه  -عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس(منابع اصلی درس 

 (کتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروري نباشد

● Behrbohm otolaryngology 2009 , 
   Current Otolaryngology 2020 

 :(کتاب، مجله، سامانه و...منابع فرعی درس (

 
 کالسهاي حضوري و آنالین ، اسالیدهاي صداگذاري شده در سامانه نوید ، آموزش درمانگاهی ، کشیک عصرگاهی در اورژانس: روش تدریس

 نحوه ارزشیابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشیابی

  3:عال در کالسهاي آنالین                                                             بارم انجام تکالیف در سامانه نوید و مشارکت ف) الف 

 2: بارم     الگ بوك و شرح حال ارائه شده در پایان دوره                                                                                    ) الف

 15:بارم                                                                                                                                   ارزشیابی پایان دوره) ج

 2-نمره منفی تا                           حضور و غیاب                                                                                                      ) د 

 

 :قوانین و مقررات آموزشی دوره

شده در سامانه نوید ارائه می شود و در صورت برگزاري کالسهاي  بارگذاريبا توجه به شرایط خاص ناشی از پاندمی کورونا ، دروس تئوري به صورت جلسات 

رسانی خواهد شد، لذا الزم است که کارآموزان بایستی بطور مرتب ، سامانه را از نظر ارائه تکالیف و یا آزمون ها زمان و نحوه آن در این سامانه اطالع  آنالین

 .بررسی نمایند.

 :سیاست مسئول دوره در مورد نظم و انضباط و اجراي قوانین آموزشی و درمانی

 بخش آموزشی بیمارستان مربوطه هستند.همگی دانشجویان موظف به دریافت فایلهاي آموزشی در روز اول دوره از 

 جلسه غیبت اعم از کالس آنالین یا حضوري و یا درمانگاه باعث حذف دوره خواهد شد 3. بیش از 2

 ساعت پس از امتحان پایان دوره هستند و پس از آن نمره مربوط به این آیتم را نخواهند 48.. دانشجویان موظف به ارایه شرح حال و الگ بوك حداکثر 3

 گرفت

 
 


