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  1بخش 
  )ارزشيابي، مقررات، شرح وظايف(شناسنامه درس

  
  :نحوه ارزشيابي پايان دوره

  فعاليتهاي درون بخشي
  امتياز  فعاليت مورد نظر  ارزيابي كننده

  2   حضور وغياب-1
  1  حضور فيزيكي فعال در درمانگاه نحوه رفتار و -2

  اعضاي هيئت علمي

  2   فعاليتهاي تحقيقاتي-3
  15   امتحان كتبي-1  مسئول امتحان دانشجويي

  20    جمع كل
 

  مقررات و آئين نامه هاي ويژه بخش
  .  ظهر مي باشد30/12 الي 8 از ساعت ENT-HNS حضور كارآموز در بخش ساعات -1
 .دول زمان بندي شده حضور فعال داشته باشدكار آموز بايد در فعاليتهاي آموزشي گروه طبق ج -2

الزم است  كه كارآموز قبل از ورود به واحد آموزش، كالس درس، . رعايت شئونات اسالمي الزامي است -3
 .درمانگاه وساير بخشهاي بيمارستان روپوش سفيد خود را بپوشد

 آزمون پايان دوره كسر مي  نمره از نمره1-2با هر گونه غيبت غير موجه  و يا تاخير در حضور سر كالس  -4
  .شود

  
  
  

  عرصه هاي يادگيري
  كالس درس -1

كالس درس همه روزه به جز پنج شنبه ها پس از گزارش صبحگاهي و راند اساتيد طبق جدول زمان بندي   
حضور .  خاتمه مي يابد10 صبح شروع و حدود ساعت 30/8كالس درس از ساعت . موجود در گروه برگزار مي شود

  . در كالس درس الزامي استدانشجويان



 ٤

  
  درمانگاه -2

پس از كالس درس، نيمي از دانشجويان براساس تقسيم بندي كه توسط آموزش صورت گرفته است در   
درمانگاه حضور مي يابند و در كنار كارورزان، دستياران و استاد حاضر در درمانگاه از نزديك با نحوه شرح حال 

       30/12 صبح تا حدود ساعت10زمان حضور در درمانگاه براي دانشجويان . وندگرفتن و معاينه باليني آشنا مي ش
  .مي باشد

  
  اورژانس -3

پس از كالس درس، نيمي از دانشجويان براساس تقسيم بندي كه توسط آموزش صورت گرفته است در 
 بيماران اورژانسي آشنا مي اورژانس حضور مي يابند و در كنار كارورزان و دستياران از نزديك با نحوه برخورد با

  . مي باشد12 صبح تا حدود ساعت 10زمان حضور در اورژانس براي دانشجويان . شوند
  

  كنفرانس دانشجويي -4
حضور .  در كالس درس برگزار مي شود30/8 صبح تا 8كنفرانس دانشجويي در روزهاي دوشنبه از ساعت   

  .دانشجويان الزامي است
  
  رنال كالب و ژوكنفرانس رزيدنتي -5

 در كالس درس 30/8 صبح تا 8كنفرانس رزيدنتي و ژورنال كالب در روزهاي شنبه و سه شنبه از ساعت   
  .حضور دانشجويان الزامي است. برگزار مي شود

  
  كنفرانس اساتيد -6

كنفرانس ماهانه گروه توسط اساتيد محترم طبق جدول زمان بندي موجود در گروه برگزار مي شود كه حضور   
  .انشجويان در آن آزاد مي باشدد
  
  گزارش صبحگاهي و راند -7

در اين .  خاتمه مي يابد8 صبح شروع و حدود ساعت 30/7گزارش صبحگاهي و راند همه روزه از ساعت   
مدت ضمن گزارش موارد سرپايي و بستري روز گذشته، بيماران بستري در بخش نيز ويزيت شده و موارد جالب و 

  .رار مي گيردآموزشي مورد بحث ق
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  گراند راند -8

 30/9 صبح شروع و حدود ساعت 8گراند راند روزهاي چهارشنبه هر هفته با حضور اساتيد گروه از ساعت   
در اين مدت بيماران مهم بستري در بخش ويزيت شده و موارد تشخيصي و درماني آنها مورد بحث . خاتمه مي يابد
  . راند آزاد استشركت دانشجويان در گراند. قرار مي گيرد

  
  نحوه انجام حضور و غياب

در درمانگاه حضور و غياب و نظارت دقيق بر كار دانشجو توسط دستيار مسئول و در كالس درس با نظر 
  .استاد مربوطه اعمال مي گردد

    
  دكتر مير محمد جاللي: مسئول ارزشيابي
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  2بخش 
  جدول زمان بندي هفتگي ارائه كارآموزي باليني

  10-30/12ساعت   30/8-10ساعت   8-30/8ساعت   روز رديف
  درمانگاه  كالس درس  كنفرانس دستياري  شنبه  1
  درمانگاه  كالس درس  -  يكشنبه  2
  درمانگاه  كالس درس  كنفرانس انترني  دوشنبه  3

  سه شنبه  4
ژورنال كالب و كنفرانس 

  دستياري
  درمانگاه  كالس درس

  درمانگاه  كالس درس  گراند راند  چهارشنبه  5
  -  -  -  پنج شنبه  6
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  3بخش 
  جدول حداقل توانمنديهاي مورد انتظار گروه

    مورد انتظار گروه نظريحداقل توانمنديهاي 
  :هدف كلي

  آشنايي با نحوه تشخيص، درمان و پيشگيري از بيماريهاي شايع گوش، گلو و بيني و جراحي سر و گردن
  

  :اهداف جزئي
  ستخوان تمپورال و قاعده جمجمهآشنايي با گوش خارجي ، مروري برضايعات ا -1
 آشنايي با التهابات گوش مياني و ماستوئيد -2

 آشنايي با آناتومي و فيزيولوژي گوش و سيستم وستيبولر -3

 آشنايي با تروماي گوش و استخوان تمپورال -4

 آشنايي با آناتومي و فيزيولوژي غدد بزاقي -5

 آشنايي با عفونت هاي غدد بزاقي -6

 د بزاقيآشنايي با تروما و سنگهاي غد -7

 آشنايي با نئوپالسم هاي غدد بزاقي -8

 آشنايي با آناتومي و فيزيولوژي حنجره -9

 آشنايي با آنوماليهاي مادرزادي حنجره -10

 آشنايي با علل پاراليزي طنابهاي صوتي -11

 آشنايي با توده هاي گردني -12

 آشنايي با تروماي ماگزيلوفاسيال -13

 آشنايي با كاهش شنوايي حسي عصبي -14

 آشنايي با سرگيجه -15

 ايي با تومورهاي تيروئيدآشن -16

 آشنايي با آناتومي بيماريهاي دهان و حلق -17

 آشنايي با آناتومي و فيزيولوژي بيني، سينوسها و بيماريهاي آن -18

 آشنايي با تومورهاي بيني ، سينوس و حنجره -19

  آشنايي با آناتومي و بيماريهاي عصب فاسيال -20



 ٨

  منبع اصلي
  2004، آلن سيدن چاپ كتاب مباني گوش، گلو، بيني و جراحي سر و گردن

  
  سر فصل دروس ارائه شده توسط اساتيد گروه

   آناتومي و فيزيولوژي گوش و سيستم وستيبولر-1  آقاي دكتر نعمتي    شنبه
   تروماي گوش و استخوان تمپورال-2          
  مروري بر ضايعات استخوان تمپورال و قاعده جمجمه+  گوش خارجي -3          
          4- COMو عوارض آن   

  
   آناتومي و فيزيولوژي غدد بزاقي-1  آقاي دكتر گرامي    نبهيكش

  غدد بزاقي  عفونت هاي-2          
  غدد بزاقي  تروماي-3          
  د بزاقي نئوپالسم هاي غد+  سنگهاي  غدد بزاقي -4          

  
   آناتومي و فيزيولوژي بيماريهاي بيني و سينوسها-1    آقاي دكتر بنان    دوشنبه

  ورهاي بيني و سينوسها و حنجره توم-1   آقاي دكتر كوشا    
   آناتومي و بيماريهاي عصب فاسيال-1   آقاي دكتر نقوي    
   آناتومي و بيماريهاي دهان و حلق-1  آقاي دكتر عسگري    

  
   آناتومي و فيزيولوژي حنجره-1  آقاي دكتر نصيري   سه شنبه
   آنومالي مادرزادي حنجره-2          
   علل پاراليزي اعصاب حنجره-3          
   توده هاي گردني-4          

  
   تروماي ماگزيلوفاسيال-1  آقاي دكتر جاللي  چهارشنبه
   عصبي- كاهش شنوايي حسي-2          
   سرگيجه-3          
   تومورهاي تيروئيد-4          



 ٩

  
 )حيطه رواني، حركتي ( حداقل توانمنديهاي عملي مورد انتظار گروه  

تحت نظارت استاد يا   مشاهده مستقيم  توانمندي رديف
  يار انجام دهددست

  بطور مستقل انجام دهد

  -  2  3  معاينه گوش با اتوسكوپ  1

  -  2  3  نوايي با دياپازونشبررسي   2

  -  2  3  رينوسكوپي قدامي  3

  -  2  3  استفاده از چراغ پيشاني  4

  -  2  3 معاينه حفره دهان و اوروفارنگس 5

  -  2  3  معاينه سر و گردن  6

معاينه حنجره با استفاده از   7
  گوسكوپالرن

3  2  -  

  -  -  2  تشخيص و درمان اوتيت خارجي  8

تشخيص و درمان پرفوراسيون پرده   9
  تمپان

3  -  -  

  -  -  2  تشخيص و درمان سرگيجه  10

  -  -  3  تشخيص و درمان اپيستاكسي  11

  -  -  3  تشخيص و درمان رينوسينوزيت  12

  -  -  3   شكستگي بينيتشخيص و درمان  13

  -  -  2  رژيكتشخيص و درمان رينيت آل  14
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  4بخش 
  چك ليست بررسي ميزان دستيابي به حداقل هاي آموزشي كارآموز

  كارآموز: تكميل كننده

  مشاهده مستقيم  رديف
تائيد دستيار يا 
  اتند مربوطه

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
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  كارآموز: تكميل كننده
اد يا تانجام تحت نظارت اس فردي

  دستيار
تائيد دستيار يا 
  اتند مربوطه

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
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  5بخش 
  چك ليست بررسي انجام فرآيند

  دانشجوي گرامي
ش دانشگاه كه يقينا بدون همت و آنچه در ذيل مي آيد كوششي است در جهت بهبود هرچه بيشتر كيفيت آموز

از اينرو خواهشمند است هر فعاليتي را كه انجام داده ايد به طور روزانه به تفكيك هر . همكاري شما ميسر نخواهد شد
  .عرصه از يكم تا سي ام هر ماه مشخص كنيد
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8                  
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10                 
11                 
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14                 
15                 
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16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
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29                 
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  6بخش 

  فرم ارزشيابي دروس باليني
  دانشجوي گرامي

 مي آيد كوششي است در جهت بهبود هرچه بيشتر كيفيت آموزش دانشگاه كه يقينا بدون همت و آنچه در ذيل
ق آن نظر خود را پيرامون مطالب بيان شده ياز اينرو خواهشمند است ضمن مطالعه دق. همكاري شما ميسر نخواهد شد

 اين ارزشيابي به اطالع مسئول دوره خالصه اي از نتايج.  از خانه هاي مقابل هر سطر اعالم بفرمائيديبا پركردن يك
  .خواهد رسيد
  1= بسيار مخالفم    2= مخالفم    3= نظري ندارم    4= موافقم   5= بسيار موافقم

  
  1  2  3  4  5  در ابتداي دوره در مورد نحوه ارائه برنامه درس و شناسنامه دوره توجيه شدم  1
  1  2  3  4  5  س به خوبي قابل استفاده بودشناسنامه دوره جهت اطالع از موارد الزم براي گذراندن در  2
  1  2  3  4  5  ارائه درس طبق شناسنامه دوره پيش رفت  3
  1  2  3  4  5  اهداف درس براي من واضح و روشن بود  4
  1  2  3  4  5  دروس ارائه شده به اهداف خود دست يافتند  5

6  
د آموزشي متنوع براي دستيابي به حداقل اهداف اين دوره و كسب تجارب عملي بيماران و موار

  در دسترس بود
5  4  3  2  1  

7  
در عرصه هاي درمانگاه، گزارش صبحگاهي، راند بخش، درمانگاه و اورژانس فرصتهاي يادگيري 

  مناسبي براي من فراهم شد
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  تكنيكها ي باليني مورد انتظار از من، در عرصه عمال اجرا شده و مورد بحث قرار مي گرفت   8

9  
با در نظر گرفتن بيماران و مواد آموزشي ارائه شده، مهارتهاي باليني واقع بينانه از من انتظار مي 

  رفت
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  گذراندن اين دوره الگوي مناسبي براي شكل گيري اخالق حرفه اي در من بود  10
  1  2  3  4  5  رفع شداشكاالت موجود در انجام تكنيك ها و مهارتهاي باليني من شناسايي و   11
  1  2  3  4  5  گزارشات كتبي و شفاهي من بطور سازنده اي نقد و بررسي مي شد  12
  1  2  3  4  5  مباحث نظري و آموزشي و جلسات باليني با هم هماهمنگ و مرتبط بود  13
  1  2  3  4  5  فعاليتهاي آموزشي در عرصه هاي باليني از نظم كافي برخوردار بود  14

  



 ١٤

  7بخش 
   و انتقادات كارآموزپيشنهادات



 ١٥

  
  

 آموزش پزشكي تخصصي حيطه بسيار مهمي از آموزش هاي دانشگاهي در هر كـشوري اسـت                    
ي چرا كه فرآيندي است كه منجر به تربيت نيروهاي حرفه اي براي ارائه خدمات تشخيصي ، درمان      

ائز اهميـت واالئـي     بالطبع اين حيطه در كشور ما نيز ح       . مي شود   و نوتواني سطح باال براي جامعه       
فارغ التحصيالن اين دوره هاي آموزشي بايد مهـارت هـاي بـاليني و تـصميم گيـري عـالي        . است  

داشته باشند ، اگر چه محتواي كوريكولوم آموزشـي ايـن دوره هاسـت كـه مـي توانـد عطـف بـه                        
ايـن  روشهاي آموزشي مورد استفاده ، منجر به دستيابي به اين مهارتها گـردد ، ولـي جـزء ديگـر                     

فرآيند ، شيوه هاي ارزشيابي و ارزيابي است كه در گروه آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد ، به                   
منظور ارزيابي روا ، پايا و عيني دستيابي فراگيران به اهداف اصلي آموزشي در حيطه هاي دانش ،                  

زمون هاي ارتقاء و  مهارت و نگرش ، الزم است به جز استفاده از آزمونهاي جامع پايان دوره مانند آ               
گواهينامه و دانشنامه ، بطور مداوم و در حين دوره بـا اسـتفاده از روش هـاي تكـويني و مناسـب                       
ــرد      ــابي عملك ــر ارزي ــي ب ــاي مبتن ــون ه ــي و آزم ــاي كتب ــون ه ــامل آزم ــران ش ــابي فراگي ارزي

(performance)    ان يكي از روشها كه هم به عنوان ابزار ارزشيابي و هـم بـه عنـو               .  صورت گيرد
وسيله اي براي پايش پوشش محتوائي آموزش به كار مي رود و امروزه كـاربرد فراوانـي در حيطـه                    

اميد است با استفاده از لـوگ بـوك         . آموزش پزشكي پيدا كرده است ، استفاده از لوگ بوك است            
در اين دانـشگاه همـوارتر       و جراحي سر وگردن    حاضر ، مسير آموزش تخصصي گوش، گلو و بيني        

  .گردد 
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ن دو   :ه و 

ی            ال مد  ر  ر    جد

ن و را تان ا مار ی  وز   )ع(عاون آ
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