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 دوره بتواند: انيرود دانشجو در پا ي: انتظار ميادگيري اهداف

 ،يمر ،ينرم گردن، نازوفارنكس، حفره  دهان يبافت ها ،يپارانازال، غدد بزاق يها نوسيفارنكس، الرنكس، س ،ينيگوش، حلق، ب يولوژيزيو ف يآناتوم. 1

  .دهد حيتراشه و برونش ها را بداند و توض ،يمر د،يروئيت يغده 

پارانازال  يها نوسيو س يني)، بستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،يگوش (اختالالت مادرزاد يها يماريب يو نشانه ها مي. عال2

اختالالت  ،يعملكرد التاختال ،ي(اختالالت مادرزاد يدهان ي)، حفره ستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد

)، فارنكس (اختالالت ستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد يغدد بزاق)، ستيتروما، ك ،يو التهاب يعفون

و  ياختالالت عفون ،ي، اختالالت عملكردي)، نازوفارنكس (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،يمادرزاد

 ،ي)، الرنكس (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد ي)، مرستيتروما، ك ،يالتهاب

 ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ياد)، بافت نرم گردن (اختالالت مادرزستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد

 ،ي)، تراشه و برونش ها (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد ديروئي)، تستي، كتروما

  كند. اني) را بستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد

پارانازال  يها نوسيو س يني)، بستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،يگوش (اختالالت مادرزاد يها يماريانواع ب ي. پاتولوژ3

اختالالت  ،يعملكرد تاختالال ،ي(اختالالت مادرزاد يدهان ي)، حفره ستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد

)، فارنكس (اختالالت ستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد يدد بزاق)، غستيتروما، ك ،يو التهاب يعفون



 

 

و  ياختالالت عفون ،يعملكرد ختالالتا ،ي)، نازوفارنكس (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،يمادرزاد

 ،ي)، الرنكس (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد ي)، مرستيتروما، ك ،يالتهاب

 ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ي، اختالالت عملكردي)، بافت نرم گردن (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد

 ،ي)، تراشه و برونش ها (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد ديروئي)، تستيتروما، ك

  دهد. حي) را توضستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد

پارانازال (اختالالت  يها نوسيو س يني)، بستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،يالالت عملكرداخت ،يگوش (اختالالت مادرزاد يها يماريب اتي. كل4

 ي، اختالالت عفونياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد يدهان ي)، حفره ستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،يمادرزاد

 ،ي)، فارنكس (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد يبزاق)، غدد ستيتروما، ك ،يو التهاب

تروما،  ،يو التهاب ياختالالت عفون ،يملكرداختالالت ع ،ي)، نازوفارنكس (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد

 ،ياختالالت عملكرد ،ي)، الرنكس (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد ي)، مرستيك

 ديروئي)، تستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،يعملكرد تاختالال ،ي)، بافت نرم گردن (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون

 ،ياختالالت عملكرد ،ي)، تراشه و برونش ها (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد

  كند. اني)  را بستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون

نرم گردن، نازوفارنكس،  يبافت ها ،يپارانازال، غدد بزاق يها نوسيفارنكس، الرنكس، س ،ينيگوش، حلق، ب ميو بدخ ميخوش خ يتوده ها ي. پاتولوژ5

  دهد. حيتراشه و برونش ها را بداند و توض ،يمر د،يروئيت يغده  ،يمر ،يدهان يحفره 

مانند انواع آنتي بيوتيك هاي موضعي و سيستميك (اعم از پني سيلين ها، سفالوسپورين ها، ماكروليدها،  ENT. داروهاي موثر در درمان بيماري هاي 6

بتاالكتاماز،  آمينوگليكوزيدها، كارباپنم ها، تتراسيكلين، داكسي سيكلين، فلوروكينولون ها، مترونيدازول، كليندامايسين، ونكومايسين، مهاركننده هاي

 Bرانتوئين)، انواع داروهاي ضد قارچ (اعم از كتوكونازول، فلوكونازول، ايتراكونازول، كاسپوفانژين، فلوسيتوزين، آمفوتريسين كوتريموكسازول، نيتروفو

نت، كلووير، فوسكارساده و ليپووزومال، كلوبوتازول، ووريكونازول، نيستاتين، گريزئوفولوين)، داروهاي ضد ويروس (اغم از آسيكلووير، گان سيكلووير، واالسي

ايمونوساپرسيو موضعي و آمانتادين، ريباورين، اسلتاميوير، زاناميوير، آدفووير، انتكاوير، سيدوفووير، تنوفووير، الميوودين، تالپروير و بوسپروير)، داروهاي 

بشناسد و توضيح ) و لووتيروكسين را NSAIDsسيستميك، كورتيكواستروئيدهاي موضعي و سيستميك، داروهاي ضد درد (همچون استامينوفن و 

  دهد.

همچون تعبيه ي تامپون بيني، درمان هاي آندوسكوپيك بيني و ساير درمان هاي نوين را در  ENT. روش هاي درماني غيردارويي موثر بر بيماري هاي 7

  حد مهارت هاي الزم براي پزشكان عمومي بداند.

)، ستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،يختالالت مادرزادگوش (ا يها يماريو درمان ب صيتشخ م،يعلل، عال ،يوپاتولوژيزي. ف8

 ،يمادرزاد اختالالت( يدهان ي)، حفره ستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،يپارانازال (اختالالت مادرزاد يها نوسيو س ينيب

تروما،  ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد ي)، غدد بزاقستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد

اختالالت  ،ي(اختالالت مادرزاد رنكس)، نازوفاستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي)، فارنكس (اختالالت مادرزادستيك

)، الرنكس ستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد ي)، مرستيتروما، ك ،يلتهابو ا ياختالالت عفون ،يعملكرد

اختالالت  ،ياختالالت عملكرد ،يگردن (اختالالت مادرزاد رم)، بافت نستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد



 

 

)، تراشه و برونش ها ستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد ديروئي)، تستيتروما، ك ،يو التهاب يعفون

  دهد. حي) را توضستيك ما،ترو ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد

ا، ماكروليدها، . فارماكولوژي اعم از فارماكوكينتيك و فارماكوديناميك انواع آنتي بيوتيك هاي موضعي و سيستميك (اعم از پني سيلين ها، سفالوسپورين ه9

كننده هاي بتاالكتاماز، آمينوگليكوزيدها، كارباپنم ها، تتراسيكلين، داكسي سيكلين، فلوروكينولون ها، مترونيدازول، كليندامايسين، ونكومايسين، مهار

 Bآمفوتريسين  كوتريموكسازول، نيتروفورانتوئين)، انواع داروهاي ضد قارچ (اعم از كتوكونازول، فلوكونازول، ايتراكونازول، كاسپوفانژين، فلوسيتوزين،

آسيكلووير، گان سيكلووير، واالسيكلووير، فوسكارنت، ساده و ليپووزومال، كلوبوتازول، ووريكونازول، نيستاتين، گريزئوفولوين)، داروهاي ضد ويروس (اغم از 

ايمونوساپرسيو موضعي و آمانتادين، ريباورين، اسلتاميوير، زاناميوير، آدفووير، انتكاوير، سيدوفووير، تنوفووير، الميوودين، تالپروير و بوسپروير)، داروهاي 

) و لووتيروكسين را بشناسد و توضيح NSAIDs(همچون استامينوفن و سيستميك، كورتيكواستروئيدهاي موضعي و سيستميك، داروهاي ضد درد 

  دهد.

و ساير روش هاي نوين تصويربرداري بيماري هاي  MRIاسكن،  CT. روش هاي تشخيصي آزمايشگاهي و تفسير آزمايش ها، و كليشه هاي راديولوژي، 10

ENT .را در حد مهارت هاي مورد نياز براي پزشكان عمومي توضيح دهد  

  و تشخيص هاي افتراقي مرتبط با آن ها را فرا گيرد. ENT. مهارت هاي الزم ارتباطي، شرح حال و معاينات صحيح بيماري هاي بيماري هاي 11

 يها نوسيو س يني)، بستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،يگوش (اختالالت مادرزاد يها يماريب يو نشانه ها مي. عال12

 ،يعملكرد الالتاخت ،ي(اختالالت مادرزاد يدهان ي)، حفره ستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،يپارانازال (اختالالت مادرزاد

)، فارنكس ستيوما، كتر ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد ي)، غدد بزاقستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون

اختالالت  ،ياختالالت عملكرد ،ي)، نازوفارنكس (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد

 ،ي)، الرنكس (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد ي)، مرستيتروما، ك ،يو التهاب يعفون

 ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،يزاد)، بافت نرم گردن (اختالالت مادرستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد

 ،ي)، تراشه و برونش ها (اختالالت مادرزادستيتروما، ك ،يلتهابو ا ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد ،ي(اختالالت مادرزاد ديروئي)، تستيتروما، ك

  (آموزش پاسخگو). دينما انيب سالمند تيجمع) را در ستيتروما، ك ،يو التهاب ياختالالت عفون ،ياختالالت عملكرد

مانند انواع آنتي بيوتيك هاي موضعي و سيستميك (اعم از پني  ENT. فارماكولوژي اعم از فارماكوكينتيك و داروهاي موثر در درمان بيماري هاي 13

ليندامايسين، سيلين ها، سفالوسپورين ها، ماكروليدها، آمينوگليكوزيدها، كارباپنم ها، تتراسيكلين، داكسي سيكلين، فلوروكينولون ها، مترونيدازول، ك

رانتوئين)، انواع داروهاي ضد قارچ (اعم از كتوكونازول، فلوكونازول، ايتراكونازول، ونكومايسين، مهاركننده هاي بتاالكتاماز، كوتريموكسازول، نيتروفو

ساده و ليپووزومال، كلوبوتازول، ووريكونازول، نيستاتين، گريزئوفولوين)، داروهاي ضد ويروس (اغم از  Bكاسپوفانژين، فلوسيتوزين، آمفوتريسين 

نت، آمانتادين، ريباورين، اسلتاميوير، زاناميوير، آدفووير، انتكاوير، سيدوفووير، تنوفووير، الميوودين، آسيكلووير، گان سيكلووير، واالسيكلووير، فوسكار

توضيح دهد. جمعيت سالمند تالپروير و بوسپروير)، داروهاي ايمونوساپرسيو موضعي و سيستميك، كورتيكواستروئيدهاي موضعي و سيستميك را در 

  (آموزش پاسخگو)

. رديفرا گ سالمند تيجمعمرتبط با آن ها را در  يافتراق يها صيو تشخ ENT يها يماريب حيصح ناتيشرح حال و معا ،يالزم ارتباط ي. مهارت ها14

 (آموزش پاسخگو)



 

 

 .ديو همكاران برقرار نما ماري. ارتباط مناسب با ب15

  .دينما تيكار رعا طيرا در مح و حرفه اي ياخالق پزشك اصول تيانسان داشته باشد و رعا كيبه عنوان  ماري. نگرش مناسب به ب16

  فرا گيرد. ENTرا در حوزه ي بيماري هاي ايمني بيمار و خطاهاي پزشكي مباحث مرتبط با . 17

 .دينما تيخود احساس مسئول في. نسبت به انجام وظا18

  

  :روش هاي ارايه

 Group Study – Skill Lab –سخنراني 

 

  :مكان هاي آموزش

 اورژانس  –درمانگاه آموزشي  –بخش باليني آموزشي  Skill Lab – – درسكالس 

  

  :وسايل كمك آموزشي

  وسايل معاينه (گوشي پزشكي، آبسالنگ، اتوسكوپ، الرينگوسكوپ، اندوسكوپ و ...) –فيلم هاي ويدئويي  –لپ تاپ  –ويدئو پروژكتور  –اساليد 

 

 :يآموزش عمل ي برنامه

 صبح 9 الي 8 چهارشنبه، – دوشنبه –: شنبه يتئور دروس

  13 الي 9 چهارشنبه، – دوشنبه –: شنبه يدرمانگاه آموزش

 

 دانشجو: فيو تكال فيوظا

   حاضر باشند. ، بخش آموزشي، درمانگاه و راندهابطور منظم و راس ساعت مقرر در كالس ستيبا يم اندانشجوي – 1

 باشند. يم يدر كالس حاضر شده و مكلف به شركت فعال در مباحث درس يقبل يشده و با آمادگ يبا مطالعه منابع معرف اندانشجوي – 2

 از استاد مربوطه رفع اشكال كنند. بعدي جلسات و كرده مطالعه را شده ارائه دروس – 3



 

 

 

 دانشجو:  يابيارزش روش

 .سيتدر يدر خصوص مباحث هر جلسه  ريدانش فراگ يپرسش و پاسخ و بررس :نيآغاز يابيارزش

 پرسش و پاسخ از مباحث جلسات قبل  :ينيتكو يابيارزش

 يحيو تشر يا نهيآزمون چند گز :يينها يابيارزش

 

 مطالعه: منابع

 – ١ Ear, nose & throat disease with head & neck surgery, Behrbohn, Kaschke, Nawaka, Swift, 3rd edition, Thieme, 

2010 


