هؼبًّت آهْزغی  -هرکس هطبلؼبت ّ تْضؼَ آهْزظ پسغکی داًػگبٍ آزاد اضالهی ّادذ غبُرّد
فرم طرح درش کبرآهْزی ببلیٌی
ًیوطبل تذصیلی دوم 59-59
ًبم درش  :کبرآهْزی ببلیٌی رغتَ
تذصیلی:
بخع گْظ ّ گلْ بیٌی
پسغکی
هیساى ّادذ3 :

همطغ تذصیلی داًػجْیبى:
دکترای ػوْهی

هذل برگساری:
بیوبرضتبى خبتن
االًبیبء

هذرش:

هٌببغ اصلی درش:

- Deweese and Samdirs otolaryngology Head.neck surgery
- otolaryngology Head.neck narlco cuummngs
- otolaryngology Head.neck surgery micheal paparella
ارزیببی :دضْر در کالش بَ صْرت فؼبل ،اهتذبى پبیبى ترم
رّظ تذریص:
 ضخٌراًیضخٌراًی برًبهَ ریسی غذٍ
Bed side teaching
 آهْزظ بر ببلیي بیوبری غبیَ ضبزی الگْ ضبزی پرضع ّ پبضخ کٌفراًص درّى بخعایفبی ًمعrole play
– oral presentation O/P

در پبیبى ایي دّرٍ داًػجْ ببیذ بتْاًذ :
اُذاف آهْزغی
(اُذاف کلی آهْزغی)

دیطَ اختصبصی آهْزغی:
دیطَ داًػی :

آغٌبیی بب بیوبریِبی گْظ ّ دلك ّ بیٌی
اجساء هتػکلَ بیٌی ّ ضیٌْش را ًبم ببرد
ًمع فیسیْلْژیک ّ ّظبیف بیٌی را ًبم ببرد
ػْاهل زهیٌَ ضبز ،ػالئن ببلیٌی ّ تػخیص ّ درهبى ضیٌْزیت را غرح دُذ
هْاردیکَ ادتیبج ّ الذام بَ جرادی دارد را ًبم ببرد
ػالئن بیوبریِبی خْظ خین بیٌی ّ ضیٌْش را ًبم ببرد
تْهْرُبی بذخین ّ خْظ خین را ًبم ببرد
ػالئن بیوبریِبی آلرژیک را ًبم ببرد
آًبتْهی ّ فیسیْلْژی دٌجرٍ را غرح دُذ
اُویت دٌجرٍ از ًظر تکلن ّ راٍ ُْایی را بیبى کٌذ
بیوبریِبی التِببی – ػفًْی – فبًکػٌبل را غرح دادٍ ّ درهبى هٌبضب برای ُر
کذام را بیبى کٌذ
بیوبریِبی غغلی ّ آلرژیک دٌجرٍ را تْصیف ّ درهبى هٌبضب را غرح دُذ
بیوبریِبی دٌجرٍ در ارتببط بب غذد داخلی ّ درهبى هٌبضب در ُر هْرد را
بیبى کٌذ
کیطت ُبی دٌجرٍ ّ درهبى هٌبضب آى را بیبى کٌذ
تْهْرُبی خْظ خین دٌجرٍ را لیطت کردٍ ّ درهبى ُر کذام را بیبى کٌذ
تْهْرُبی بذخین دٌجرٍ را لیطت کردٍ ّ درهبى ُر کذام را غرح دُذ
ریطک فبکتْرُبی بیوبریِبیی بذخین دٌجرٍ را غرح دُذ
چگًْگی تػخیص صذیخ ّ ضریغ بیوبریِبی بذخین دٌجرٍ را غرح دُذ
ػالئن بیوبریِبی گْظ ّ دلك ّ بیٌی را غرح دُذ
ًذٍْ گرفتي غرح دبل بیوبر از هراجؼیي بَ درهبًگبٍ گْظ ّ دلك ّ بیٌی را
بیبى کٌذ
ػالئن بیوبریِبی ضر ّ گردى را غرح دُذ
آًبتْهی فضبُبی گردًی را تػریخ کٌذ
ػْاهل زهیٌَ ای ّ هطتؼذ کٌٌذٍ آبطَ ُر فضب را بیبى کٌذ
راُِبی گطترظ ػفًْتِب را از فضبُبی گردى بَ یکذیگر غرح دُذ
الذاهبت پبراکلیٌیک هٌبضب را بیبى کٌذ
درهبى هٌبضب ّ ضریغ آبطَ ُب را غرح دُذ
ػْارض آبطَ ُبی ضر ّ گردى را بیبى کٌذ
طرز برخْرد بب بیوبر هبتال بَ آبطَ ُبی ضر ّ گردى ّ آًژیي لْدّیک را بیبى
کٌذ
آضیب ُبی ًبغی از ترّهب بَ گْظ را بیبى کٌذ

دیطَ هِبرتی

آضیبِبی ًبغی از ترّهبی بَ بیٌی ّ ضر ّ گردى را بیبى کٌذ

ػالئن ًػبًَ ُبی جطن خبرجی گْظ ّ دلك ّ بیٌی ّ تراغَ ّ الذام هٌبضب ُر هْرد
را بیبى کٌذ
الذاهبت ضریغ در آبطَ ُبی ضر ّ گردى را تْضیخ دُذ
ػالئن ببلیٌی ّ ًذٍْ تػخیص اپی گلْتیت ّ الرًژیت را غرح دُذ
ػفًْت هسهي گْظ هیبًی را تؼریف کٌذ
ػْاهل زهیٌَ ضبز ػفًْت هسهي گْظ هیبًی را تؼریف کٌذ
ػلل ببکتریبل آًرا ًبم ببرد
ػالئن ببلیٌی ّ ػْارض ػفًْت گْظ هیبًی را ًبم ببرد
الذاهبت الزم درهبًی را تْضیخ دادٍ ّ هْاردیکَ ادتیبج بَ الذام اّرژاًص دارد
را ًبم ببرد
آًبتْهی ّ فیسیْلْژی گْظ داخلی را غرح دُذ
ػالئن ببلیٌی گرفتبر ُر لطوت از گْظ داخلی را تْضیخ دُذ
الذاهبت پبراکلیٌیکی هٌبضب بیوبریِبی گْظ داخلی را لیطت کٌذ
ػفًْتِبی گْظ داخلی را تػخیص دادٍ ّ الذام درهبًی هٌبضب را بیبى ًوبیذ
تػخیص ُبی افترالی ّ ػْارض بیوبریِبی گْظ داخلی را غرح دُذ
ػفًْت دبد گْظ هیبًی را تؼریف کٌذ
غلل ببکتریبل ّ ػْاهل زهیٌَ ضبز ّ ػالئن ببلیٌی آًرا ًبم ببرد
درهبى ّ الذاهبت اّرژاًص الزم ّ اًذیکبضیًِْبی جرادی آًرا غرح دُذ
آًبتْهی ّ ضبختوبى غذد بسالی هبژّر ّ هیٌْر را تػریخ کٌذ
بیوبریِبی دبد ّ هسهي ،هبدر زادی ّ اکتطببی غذد بسالی را غرح دُذ
بیوبرُبی بذخین غذد بسالی را غرح دُذ
درهبى هٌبضب بیوبریِبی غذد بسالی را بیبى کٌذ
ػْارض بیوبریِبی غذد بسالی در صْرت ػذم تػخیص بَ هْلغ را بیبى کٌذ
ضبختوبى آًبتْهیک گردًی را تْصیف ًوبیذ
فیسیْپبتْلْژی تْدٍ ُبی گردًی را غرح دُذ

بیوبریِبی پرّلیفراتیًّْئْپالضتیک تْدٍ ُبی گردًی را بیبى کٌذ
رّغِبی درهبى طبی ّ جرادی تْدٍ ُبی گردًی ر ا غرح دُذ
ػْارض ًبغی از ػذم تػخیص صذیخ ّ درهبى هٌبضب تْدٍ ُبی گردًی را غرح دُذ
ًذٍْ اًجبم هؼبیٌَ گْظ خبرجی را غرح دُذ
تْهْرُبی اللَ گْظ را غرح دُذ
ًذٍْ افتراق اتیت خبرجی هیکرّبی ّ لبرچی را تْضیخ بذُذ
ّجٍْ افترالی اتیت خبرجی دبد را را از اتیت هذیب غرح دُذ
ّجٍْ افترالی اتیت خبرجی دبد را را از هسهي

غرح دُذ

درهبى اتیت خبرجی دبد ّ هسهي را تْضیخ دُذ
ضبختوبى دٌجرٍ ّ راٍ ُْایی تذتبًی را غرح دُذ
رّظ جرادی تراکئْضتْهی را غرح دُذ
اًذیکبضیًِْبی هختلف تراکئْضتْهی اُذاف ّ ػْارض تراکئْضتْهی را غرح دُذ
تذابیر بؼذ از ػول تراکئْضتْهی را بیبى کٌذ
فیسیْپبتْلْژی تیٌیتْش را بیبى کٌذ
تمطین بٌذی اًْاع تیٌیتْش را بیبى کٌذ
رّغِبی ببلیٌی ّ پبراکلیٌکی تػخیص ػلت تیٌیتْش را غرح دُذ
رّغِبی درهبًی هختلف اػن از طبی ّ جرادی تیٌیتْش را تْصیف ًوبیذ
ػْارض بیوبری در صْرت ػذم درهبى هٌبضب را غرح دُذ
آًبتْهی ّ فیسیْلْژی اضتخْاًچَ ُبی گْظ را غرح دُذ
پبتْفیسیْلْژی بیوبری اتْاضکلرّز را غرح دُذ

دیطَ ًگرغی

ػالئن ببلیٌی اًْاع هختلف اتْاضکلرّز را بیبى کٌذ
رّغِبی تػخیصی کلیٌیکی ّ پبراکلیٌیکی بیوبری اتْاضکلرّز را غرح دُذ
رّغِبی درهبًی طبی ّ جرادی اتْاضکلرّز را تْضیخ دُذ
ػْارض درهبى طبی اتْاضکلرّز را غرح دُذ

آًبتْهی ّ فیسیْلْژی گْظ خبرجی – غیپْراضتبظ را تػریخ کٌذ
فیسیْلْژی گْظ درد را بیبى کٌذ
رّغِبی تػخیص ػلل گْظ درد را غرح دُذ
درهبى طبی ّ جرادی گْظ درد را بیبى کٌذ
ػْارض بیوبری گْظ درد در صْرت ػذم تػخیص صذیخ ّ بَ هْلغ را غرح دُذ
آزهبیع  PTAرا غرح دُذ
توپبًْهتری یب ادیْهتری ایوپذاًص را غرح دُذ
طرز ترضین ّ خْاًذى توپبًْگرام را تْضیخ دُذ
تطتِبی گفتبری ّ دیبپبزًّی ّ ًذٍْ ارائَ ضوؼک را غرح دُذ

