
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

گاه علىم زپشکی و خدمات بهداشتی و ردمانی   گیالن دانش
 زپشکیدانشکده 
 )ع(میرالمىمنیه  ا رمزک آمىزشی ردمانی

 ٍاحذ 3-کبرآهَزی:  ٍ ًَع ٍاحذ تؼذاد ٍاحذ گَش، گلَ، ثیٌی ٍ جراحی سر ٍ گردى گرٍُ: ًبم

 یک هبُ :طَل هذت دٍرُ ENT-HNS:ًبم ثخص

 اثتذا تب اًتْبی هبُ در ًیوسبل اٍل زهبى ارائِ دٍرُ: دکتر هلیحِ اکجرپَر ًبم هسئَل ثرًبهِ:

 ًیوِ ّرهبُ تب ًیوِ هبُ ثؼذ در ًیوسبل دٍم                    

  33247871  تلفي ٍ رٍزّبی توبس: آدرس ایویل:

 

 :دٍرُ ف کلیاّذا

 یطگیری از ثیوبریْبی ضبیغ گَش، گلَ، ثیٌی ٍ جراحی سر ٍ گردى÷ثب ًحَُ تطخیص، درهبى ٍ آضٌبیی  -1
 در ثیوبراى ENTکست هْبرتْبی الزم ثرای هؼبیٌِ  -2
 ENT آضٌبیی ثب آهَزش ثیوبراى -3

 

 اّذاف اختصبصی:
  آضٌبیی ثب گَش خبرجی -1

 آضٌبیی ثب التْبثبت گَش هیبًی ٍ هبستَئیذ -2

 آضٌبیی ثب آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی گَش هیبًی ٍ داخلی  -3

 آضٌبیی ثب ترٍهبی گَش ٍ استخَاى توپَرال  -4

 آضٌبیی ثب آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی غذد ثسالی  -5

 آضٌبیی ثب ترٍهب ٍ سٌگْبی غذد ثسالی  -6

 آضٌبیی ثب ًئَپالسن ّبی غذد ثسالی  -7

 آضٌبیی ثب آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی حٌجرُ  -8

 آضٌبیی ثب آًَهبلیْبی هبدرزادی ٍ تَهَرّبی حٌجرُ  -9

 آضٌبیی ثب ػلل پبرالیسی طٌبثْبی صَتی  -10

 آضٌبیی ثب ترٍهبی هبگسیلَفبسیبل  -11

 آضٌبیی ثب کبّص ضٌَایی حسی ػصجی  -12

 آضٌبیی ثب سرگیجِ  -13

بالینی رطح دوره  
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 آضٌبیی ثب تَهَرّبی تیرٍئیذ  -14

 آضٌبیی ثب آًبتَهی ٍ ثیوبریْبی دّبى ٍ حلك  -15

 

 

 

 

 

 آضٌبیی ثب آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ثیٌی ٍ سیٌَسْب  -16

 آضٌبیی ثب ثیوبریْب ٍ تَهَرّبی ثیٌی ٍ سیٌَس ّب  -17

 ثب آًبتَهی ٍ ثیوبریْبی ػصت فبسیبل  آضٌبیی -18

 کس تَاًوٌذی در هؼبیٌِ گَش ثب اتَسکَح  -19

 کست تَاًوٌذی در هؼبیٌِ ثیٌی ٍ ثکبرگیری چراؽ پیطبًی  -20

 کست تَاًوٌذی در هؼبیٌِ الرًگَسکپی غیر هستمین حٌجرُ  -21

 کست تَاًوٌذی در اًجبم تبهپَى لذاهی  -22

 کست تَاًوٌذی در ریتراکطي ضکستگی ثیٌی  -23

 از تَدُ ّبی سر ٍ گردى  FNAدر اًجبم کست تَاًوٌذی  -24

 ENTاٍلیِ ، ثبًَیِ ٍ ثبلثیِ در حیطِ آضٌبیی ثب اصَل آهَزش ثِ ثیوبراى در حیطِ پیطگیری  -25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ENT    جدول زمانبندی اراهئ کارآمىزی رد بخش
 تاریخ روز ردیف

 ساعت

8-7:54 

 ساعت

8::8-8 

 ساعت

03::8-8::8 

 ساعت 

08::8-8::8 

 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس شٍرًبل کالة گسارش صجحگبّی  ضٌجِ 1

 یکطٌجِ 2
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس ----- ------ 

 دٍضٌجِ 3
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس ----- ------ 

 سِ ضٌجِ 4
 درس کالس درهبًگبُ / اٍرشاًس شٍرًبل کالة گسارش صجحگبّی 

 چْبرضٌجِ 5
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس گراًذ راًذ گسارش صجحگبّی 

 ----- ------ ----- ------  پٌجطٌجِ 6

 ----- ------ ----- ------  جوؼِ 7

 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس شٍرًبل کالة گسارش صجحگبّی  ضٌجِ 8

 یکطٌجِ 9
 درسکالس  درهبًگبُ / اٍرشاًس ----- ------ 

 دٍضٌجِ 10
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس ----- ------ 

 سِ ضٌجِ 11
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس شٍرًبل کالة گسارش صجحگبّی 

 چْبرضٌجِ 12
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس گراًذ راًذ گسارش صجحگبّی 

 ----- ------ ----- ------  پٌجطٌجِ 13

 ----- ------ ----- ------  جوؼِ 14

 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس شٍرًبل کالة گسارش صجحگبّی  ضٌجِ 15

 یکطٌجِ 16
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس ----- ------ 

 دٍضٌجِ 17
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس ----- ------ 

 سِ ضٌجِ 18
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس شٍرًبل کالة گسارش صجحگبّی 

 چْبرضٌجِ 19
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس گراًذ راًذ گسارش صجحگبّی 

 ----- ------ ----- ------  پٌجطٌجِ 20

 ----- ------ ----- ------  جوؼِ 21

 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس شٍرًبل کالة گسارش صجحگبّی  ضٌجِ 22

 یکطٌجِ 23
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس ----- ------ 

 دٍضٌجِ 24
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس ----- ------ 

 سِ ضٌجِ 25
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس شٍرًبل کالة گسارش صجحگبّی 

 چْبرضٌجِ 26
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس گراًذ راًذ گسارش صجحگبّی 

 ----- ------ ----- ------  پٌجطٌجِ 27

 ----- ------ ------ -----  جوؼِ 28

 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس شٍرًبل کالة گسارش صجحگبّی  ضٌجِ 29



 یکطٌجِ 30
 کالس درس درهبًگبُ / اٍرشاًس ----- ------ 

 

کتبة در صَرتی کِ هطبلؼِ ّوِ -هٌبثغ اصلی درس) ػٌَاى کتبة، ًبم ًَیسٌذُ، سبل ٍ هحل اًتطبر، ًبم ًبضر، ضوبرُ فصَل یب صفحبت هَرد ًظردر ایي درس

 یب  ّوِ هجلذات  آى ثِ ػٌَاى هٌجغ ضرٍری ًجبضذ(

 ثرثَى کبسکِ  گَش، گلَ، ثیٌی ٍ جراحی سر ٍ گردى -1
 
 
 
 
 
 
 

 رٍش تذریس
 -  کالس درسLecture – ) ثخص ) ثر ثبلیي ثیوبر 

 -  ُدرهبًگب 

 اهکبًبت آهَزضی 
 - کالس 

 - ٍیذئَ پرٍجکطي 

 -  هَالش 

 -  تجْیسات پسضکی ثخطْب ٍ درهبًگبّْب 

  پبیبى دٍرًُحَُ ارزضیبثی داًطجَ در 

 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون
  پبیبى دٍرُ 20 آزهَى کتجی

 

 همررات ٍ اًتظبرات از داًطجَ: )تَسط گرٍُ تؼییي هی گردد(

 ّر داًطجَ طی دٍرُ هلسم ثِ رػبیت همررات آهَزضی  ثِ ضرح  زیر است:

 .رػبیت حسي اخالق ٍ ضئًَبت اسالهی
 .هی ثبضذ  7:45 -12:30از سبػت  ENT-HNSسبػبت حضَر کبرآهَز در ثخص 

 .حضَر در فؼبلیتْبی آهَزضی طجك جذٍل زهبًجٌذی ضذُ 

 .پَضیذى رٍپَش سفیذ لجل از ٍرٍد ثِ ٍاحذ آهَزش، کالس درس، درهبًگبُ ٍ سبیر ثخطْبی ثیوبرستبى 

 ًورُ از ًورُ آزهَى پبیبى دٍرُ کسر هی گردد.  5/0-1کالس در صَرت غیجت غیرهَجِ ٍ یب تبخیر در حضَر 

 



 


