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 (Course Plan)  فرم برنبمه درسي 

 

 

 
 

 3 :تعذاد واحذ  کبرآهوزغ گوغ وحلك و بینی : نبم درس

 یکوبهه  :مذت زمبن ارائه درس  کبرآهوزی   :مقطع 

 :نيبزپيص 

 (ENTرئیط بخػ  )آلبی دکتر لببدی : مسئول برنبمه

 

 :عىاييه كلي ايه درس شامل مًارد زير مي تاشد

 

(گوغ  )                        11جلعه جلعه    (گوغ  )                      
 مريری تر سمیًلًشی معايىٍ تیماران    (1

 (  CHl-COM-AOM  پرفًراسیًن  - تريما )  تیماريُای گًش خارجي ي میاوي  (2

 ( سرگیجٍ –كم شىًايي ) تیماريُای گًش داخلي  (3

 (  كار ي معايىٍ عملي ي درمان تیماران (4

 

 

 (بینی و ظینوض  )                         2جلعه

 (ؼکعتگی بینی و صورت - تروهب/  بیوبریهبی هبنی بر ظینوض 

  ريشُای كىترل خًوريسی تیىي –خًوريسی تیىي  (1

 ( پًلیپ – آلرشی – سیىًزيت –اوحراف )گرفتگي تیىي  (2

كار ي معايىٍ عملي ي درمان تیماران  (3

 

 (حلك  )                               3جلعه 

 انذیکبظیوى عول  – عفونت هبی دهبى و حلك –لوزه هب 

 ريٍ  – مری –جسم خارجي  (1

آتسٍ َای حلك ي عفًوت َای عممي سر ي گردن   (2

كار ي معايىٍ عملي ي درمان تیماران   (3

 

 (راه هوایی  )                             4جلعه 

  ؼهیذ ببببیی دانؽکذه
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 ظبختبر و فیسیولوشی – آنبتوهی –حنجره و راههبی تنفعی 

 فلج طىاب صًتي  –گرفتگي صدا  (1

 عالئم ي وشاوٍ َا  –كاوسر حىجرٌ  (2

   جىثٍ َای عملي در درمان–معايىٍ تیماران ي كار تا يسايل  (3

 

                                       غذد  بساق   5جلعه 

آنبتوهی و روؼهبی ارزیببی و فیسیولوشی : غذد بساق 

سثک َای تساق ي عفًوتُای غدد تسالي   (1

تًمًرَای غدد تساق   (2

   جىثٍ َای عملي در درمان– كارترد يسايل –معايىٍ تیماران  (3

 

  (در صورت وجود ولت  ):جلعبت هبزاد
 تستُای گفتاری   -  PTAاصًل شىًايي سىجي  -

  ( رفروس َاوت – Bells- تريما )فلج  عصة فاسیال  -

 ريش َای تررسي عملکرد عصة فاسیال -

جىثٍ َای عملي در درمان -    كار تر يسايل –معايىٍ تیماران  -
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 :هذف كلي 

.  فراگیری روغ هعبینه و هذیریت درهبنی بیوبراى هراجعه کننذه –آهوزغ بیوبریهبی گوغ 

 

  اهذاف اختصبصي 

: دانشجو بايد بتواند
 هعبینه گوغ را به خوبی انجبم دهذ 

 پبرگی پرده را تؽخیص دهذ 

 خطوط اولیه در درهبى عفونت هبی گوغ را ارائه دهذ 

  کن ؼنوایی را به خوبی هذیریت نوبیذ 

 بیوبراى هراحعه بب ظرگیجه را هذیریت کنذ. 

 

 

 هذف كلي 

آهوزغ بیوبریهبی بینی و ظینوض  

 

  اهذاف اختصبصي 

: دانشجو بايد بتواند
 هعبینه بینی را به درظتی انجبم دهذ 

 ؼکعتگی بینی را تؽخیص و هذیریت نوبیذ. 

  خونریسی بینی را به خوبی به روغ هذیریت نوبیذ. 

  عفونتهبی بینی و ظینوض را بب تؽخیص و خطوط اولیه درهبى را اجرا نوبیذ 

  

 

 هذف كلي 

  هوزغ بیوبریهبی حلك و لوزه هبآ

 

  اهذاف اختصبصي 

: دانشجو بايد بتواند

 فبرنصیت هب را تؽخیص دهذ و درهبى هنبظب را انجبم دهذ 

 انذیکبظیوى عول لوزه هب را به خوبی هؽخص کنذ 

 آبعه هبی حلك وگردى را تؽخیص دهذ و خط اولیه درهبى را اجرا کنذ و ارجبع دهذ 

  تؽخیص جعن خبرجی حلك و هری و ریه را 

 تؽخیص و خط اولیه درهبى را اجرا و ارجبع دهذ. 

 

روش آموزش 

عولی در درهبنگبه آهوزؼی  + کالض تئوری 
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ضرايط اجراء 

   امكبنبت آموزضي بخص

  ویذوئو پروشکتور،اظالیذ پروشکتور   

 

 
 

 
 

    آموزش دهنذه
  اظبتیذ بخػENT ( آلبی دکتر نوری – آلبی دکتر اختر کبواى – خبنن دکتر اصفهبنی –آلبی دکتر رحوبنی –آلبی دکتر لببدی ) 

  درسي اصلي منببع

دکتر کوهی  / دکتر برلعی :   ترجوه Behrbohnبیوبریهبی گوغ وحلك وبینی  

  ارزضيببي

  نحوه ارزضيببي

 کبرکرد در درهبنگبه 

  اهتحبى آخر دوره 

  نحوه محبسبه نمره كل 

  نوره 15اهتحبى  

  نوره5عولکرد   

 مقررات 

                                          (دوازده )12حداقل نمره قبولي 

 (هجبز به غیبت نوی ببؼنذ )    تعداددفعات مجاز غيبت در كالس      

 درسزمبنبنذي جذول ......  

 

سرفصل مطبلب 
سبعت 

ارائه 
روش ارزضيببي امكبنبت مورد نيبز منببع درسي نحوه ارائه 
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 بيمبريهبي گوش وحلق و بيني : نبم درس 


