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  : دانشجويان گرامی 

  گدوش و گلدو و   زيرکداروگدويی.. خوش آمدد مي گوش و گلو و بیني ورود شما را به بخش

 .گرددماهه اجرا مي يکدر دوره اي  بیني

  حضور شامل  گوش و گلو و بیني ماهه بخش  دو هاي ضر خالصه اي از برنامهدر دفترچه حا

 - فعالیدت هداي بدالیني -حضور در کارگاه هداي آموزشدي  -کنفرانس، ژورنال کالب ،درمانگاهدر 

اطدا  عمدل حضدور در اورژاندس و و انجام پروسیجرهاي بدالیني -پذيرش و پیگیري درمان بیمار

 آورده شده است.

 گ بوکول مقررات تکميل 

 .تکمیل لوگ بوک بايستي از ابتداي دوره آغاز گردد 

  از استاد يا مسئول مشخص شده بخواهید که اقدام انجدام شدده در جدول فعالیت هاي عملي

 را تايید نمايد.

  اجرا شده آموزشيبرنامه شما از  ارزشیابي فرم به همراهدر پايان دوره دفترچه تکمیل شده را 

 ارزشیابي نهايي شما منظور گردد. حويل تا دربه آموزش بیمارستان ت

 گ بدوک را در اختیدار گرفتده و آن را ارزيدابي ودر طول دوره آموزشي، اساتید مدي توانندد لد

 نمايند.

 گ بوک را به طور مستمر همراه خود داشته باشید.لو 

  در مواردي کهLog book  و  گدرددناقص باشد ، نمره ناتمام است و به دانشکده گزارش نمي

 شود.دانشجو تجديد دوره مي

 :مقررات دوره 

  در بیمارستان ضروري است. 30/12تا  30/7حضور دانشجو از ساعت 

  دانشجويان در ابتداي دوره نسبت به ثبت اثر انگشت خود اقدام و کنترل حضدور و غیداب بدر

 گردد.کنترل اساتید و ناظرين بیمارستان انجام مي گزارش اخذ شده همچنیناساس 

 باشد.مي الزامي و کارگاه هاي طي دوره در کالسهاي آموزشي حضور  

 صدورت اعدالم  هر گونه تعويض در برنامه کشیک يا درمانگاه ، غیر موجه مدي باشدد نتنهدا در

 ( آموزش قبلي و هماهنگي  با مسئول

  کارورزان در طي ماه مي توانند از يک روز مرخصي بدا همداهنگي اسدتاد و مسدئول آمدوزش

 استفاده نمايند.ن استفاده از فرم مرخصي الزامي است(.بیمارستان 
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  در صورت ثبت حضور توسد  دانشدجو و عددم حضدور در مرکدز آموزشدي غیبدت غیرموجده

 محسوب و واحد نامبرده خاتمه و نمره صفر درج خواهد شد.

 :ارزشيابی دوره 

 رگداه هدايو کا کنفرانسدها و برنامده هدا، رفرانس امتحان از مباحث عنوان شدده در کالسدها 

 باشد.مي منابع اعالمي از سوي وزارت بهداشتآموزشي و 

 و  ارزشیابي به صورت کتبي و شفاهيOSCE  ... انجام مي گردد . و 

  انجام مي شود. استاد مربوطه يا مسئول معرفي شدهمهارت هاي عملي الزاماً تحت نظر 

  مي شود.ارزشیابي عملکرد دانشجو در حیطه هاي مهارتي توس  استاد انجام 

 

 

 
 

 كليات:  –الف 

 حفظ و رعايت شئون شرعی و اخالق پزشکی در كليه ساعات حضور در بيمارستان – 1

 رعايت مقررات داخلی گروه يا بخش، بيمارستان، دانشکده و دانشگاه – 2

 سفید تمیز و آراسته پوشیدن روپوش. 

  مشخصات به روپوش نصب کارت شناسايي حاوي. 

 و پرسنل بخش ، بیماران حسن رابطه با اساتید. 

  پزشکي استفاده مناسب از گوشي و لوازم. 

  بخش عدم استفاده از گوشي همراه در. 

 مهارت های برقراری ارتباط -3

 برقراري ارتباط با بیماران و استفاده از تکنیک هاي کالمي و غیرکالمي در اين ارتباط 

 ماربرقراري ارتباط موثر با بیمار و همراهان و خانواده بی 

 برقراري ارتباط با همکاران، پرسنل پزشکي و مسوالن 

 توانايي بیان نظرات و آموخته ها در قالب سخنراني و يا مقاالت علمي 

 مراقبت بيمار)تشخيص، درمان و بازتوانی( -4

 اصول کلي مراقبت از بیمار 

 تجويز دارو 

بخشنامه وزارت بهداشت و سند توانمندی دانش آموختگان رشته  ز مطابقرشرح وظايف كارو

 بندهای زير است:شامل  پزشکی
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 تغذيه 

 اقدامات حمايتي 

 بازتواني بیمار 

 طب مکمل و جايگزين 

 رفه ای، اخالق و حقوق پزشکیتعهد ح -5

 مهارت های تصميم گيری ، استدالل و حل مساله -6

 مراقبت از بيمار و مدارک پزشکی: –ب 

اخذ شرح حال و انجدام معاينده بالیني،تفسدیر و پیگیدري نتدايا آزمايشدات و بررسدي هداي  – 1

قي مناسب از کلیه اراکلینیک، ارزيابي و بیان برنامه تشخیصي و مطرح نمودن تشخیص هاي افتراپ

 بیماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشیک.

ويزيت روزانه بیماران بستري مربوط در بخش و به همراه کارورز و پزشک معدالا و اطدالا از  – 2

کلیات برنامه درماني و لیست داروهاي دريافتي و نوشتن سیر بیماري در صورت لزوم و يدا ويزيدت 

 بیماران سرپايي.

 گیدري دريافدت جدوابدر صورت لزوم و به تشخیص دانشدکده پزشدکي و گدروه مربوطده پي – 3

آزمايشات نبه شکل غیرحضوري مگر در موارد اورژانس( و بررسي آخرين گزارش هاي پاراکلینیکي 

 بیمار.

 در صورت لزوم و به تشخیص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوشتن يادداشت هاي – 4

 (on-and off service notes) ن هر دورهمخصوص آغاز و پايا

در صورت لزوم و به تشخیص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوشتن برگه هداي درخواسدت  – 5

راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسکوپي، آنژيدوگرافي و کلیده  MRI  CTScanتصويربرداري از جمله 

ات آن گدروه يدا بیمارسدتان يدا برگه هاي درخواست پاراکلینیگ ديگر، در صورتي که برابدر مقدرر

 دانشکده نیاز به نگارش شرح حال بیمار در فرم مربوط باشد. 

 )سند توانمندی بخش داخلی(درمانی:  –اقدامات تشخيصی  –پ 

ز ورفراگیري امور زير به منظور کسب مهارت با تعیین معاونت آموزشي دانشکده بر عهده کار – 

 مي باشد. 

 مهارت بالينی .1

  ساختارمند، يکپارچه ، کامل و جامع و متمرکز بر شکايت اصلي بیماراخذشرح حال 
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 :توانايي انجام 

 معاينه فیزيکي عمومي و جامع 

 معاينه منتال 

 معاينه بالیني متمرکز بر شکايت اصلي بیمار در شراي  اورژانس و غیر اورژانس 

 :ثبت اطالعات مربوط به بیمار در پرونده شامل 

 خالصه  -شرح پروسیجرها -دستورات -فت بیماريسیرپیشر -يافته هاي اولیه

 پرونده

 نوشتن مشاوره 

 نوشتن برگه اعزام و ارجاا 

 نوشتن گواهي فوت 

 شركت در همايش های آموزشی:  –ت 

و يدا کارگداهي و جلسدات آموزشدي  يشرکت منظ. و فعال در کلیه کالس هداي درس تئدور – 1

، اتاقهاي عمدل، managementهاي بخش شامل گزارش صبحگاهي، کنفرانس هاي علمي، کالس 

 راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

 حضور فعال و منظ. در ويزيت بیماران توس  پزشک معالا. – 2

شرکت در درمانگاه يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعیین شده و گرفتن شرح حدال، انجدام  – 3

 معاينه از بیمار و معرفي بیمار به پزشک معالا يا.

معرفي بیمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشک معالا شامل: معرفي کوتداه بیمدار، دلیدل  – 4

 بستري شدن، بیان تشخیص هاي افتراقي و طرح درماني.

 ارائه کنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظیمي توس  مسئول آموزش بخش.  – 5

 حضور در بيمارستان:  –ث 

ان، درمانگاه و يا خانه هداي بهداشدت طبدق برنامده تعیدین شدده از سدوي حضور در بیمارست – 1

رياست هر گروه يا بخش يا دانشکده نمسئول آموزش کارورزان هر بخش موظف است بدراي کلیده 

 ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشي مدون تهیه و در آغاز دوره اعالم کند(. 

شب   12ه و دانشکده تعیین و در هدر صدورت از حداکثر تعداد کشیک، براساس شراي  گرو – 2

 8حداقل تعداد کشیک در گروه هاي داخلي، جراحي، کودکدان و زندان  تجاوز نخواهد کرد.درماه 
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ز، رو درگروه هاي ديگر مدير گروه يا ريیس بخش براساس تعداد بیمدار، تعدداد کدارو ش  در ماه

 شي حداقل تعداد کشیک را تعیین مي کند. امکانات رفاهي، تعداد تخت بیمارستاني و برنامه آموز

ش مدوزدر بخشها و کشیک هدا بده عهدده پزشدک مسدئول آ ورزانتنظی. برنامه چرخش کار – 3

 کارورزان است. 

ساعت قبل( و يدا در  24جابجايي در برنامه کشیک ممکن نیست، مگر با اطالا قبلي نحداقل  – 4

 ورزانپزشک مسئول آموزش کارموارد اضطراري، به شرط تعیین جانشین و موافقت 

 ترک کشیک جز در موارد اضطراري و با کسب اجازه از پزشک کشیک مطلقا ممنوا است. – 5

موارد تخلف کارورزان از شرح وظايف فو  و يا هرگونه اهمال در انجدام وظدايف و يدا شدکايات – 6

ان يدا دانشدکده کارورزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخدش، گدروه يدا بیمارسدت

مطرح و تصمیمات الزم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر کدام از مراجع رسیدگي 

کننده اولیه به نتیجه قطعي نرسید، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصمی. مقتضي ارجاا خواهد 

 شد. مرجع نهايي تصمی. گیري شوراي آموزشي دانشکده خواهد بود. 

 

 رزشيابی دانشجويان شامل:بارم نمرات ا

 
 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب

 نمره 1
فعالیت عملي بخش بر طبق سند 

 توانمندي ها(
3 

 نمره

 حضور در کارگاه ها
 نمره 1

کتبي يا  - OSCEامتحان 

 شفاهي پايان دوره
10 

 نمره

 نمره 2 ايرعايت مقررات و اخال  حرفه نمره 3 نشرح حال و حضور( فعالیت درمانگاهي 
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Progress Note  
 اين يادداشت جهت پیگیري روزانه در پرونده بیمار ثبت میشود و شامل چهار قسمت است :

Subjective : نکدداتي توسدد  بیمددار يددا همددراه وي در مددورد تغییددرات در شددکايات بیمددار اظهددار 

 گردد ن مانند حال عمومي،وضعیت اشتها، بي قراري، خواب آلودگي و ... (مي 

Objective : کند شامل عالي. حیداتي، تغییدرات جديدد ايجداد نکاتي است که پزشک در معاينه پیدا مي

 شده نمانند بروز راش جديد پوستي،تغییرات در سمع ريه،تغییر در معاينه ارگانها و ... 

Assessment : گدردد نمانندد نتدايا هاي انجام شده و اقدامات پاراکلینیک روز گذشته ثبدت مي ارزيابي

 تصوير برداري ها و آزمايشات و ... روز گذشته ( 

Plan : شدودن برنامه اي است که بر اساس سه قسمت فو  براي بیمار توس  پزشدک در نظدر گرفتده مي

 شامل درمانهاي دارويي و ... ( 

 را بخاطر بسپاريد !  SOAPچهار حرف اول نکته : جهت بخاطر سپردن 
On service Note  

يادداشتي است که روي پرونده بیمار بستري در بخش هنگام تحويل گرفتن بیمار نوشته مي شود و به 

 : شودميچند قسمت تقسی. 

 الف( خالصه ای از شرح حال و معاينات بالينی بيمار

ير برداری ها و آزمايشات و ... (ب( خالصه ای از اقدامات تشخيصی )مانند تصو  

 ج( تشخيص و يا تشخيص های احتمالی مطرح برای بيمار

 د( اقدامات درمانی كه تا حال حاضر صورت گرفته است

Off service Note  
يادداشتي است که پزشک در آخرين ويزيت بیمار بستري در بخش جهت اطالا کدادر جديدد پزشدکي در 

 ويسد و به سه قسمت تقسی. میشود :نپرونده بیمار بستري در مي
 الف( خالصه ای از شرح حال و معاينات بالينی بيمار

 ب( خالصه ای از اقدامات تشخيصی )مانند تصوير برداری ها و آزمايشات و ... ( و درماتی

 ج(برنامه تشخيصی و درمانی آينده بيمار كه بايد پيگيری شود.
 توجه: 

 ننه اينترن و استاجر کشیک(شود میسط اينترن و استاجر صبح ثبت هر صبح تو Progress noteنوشتن -1

2- on and off - service notes  شوددر شروع و انتهای هر بخش توسط اينترن گذاشته می. 

یپزشک یدانشجو ازیمورد ن یها ادداشتي  
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 گوش و گلو و بينی بخش  وزیآمعناوين كنفرانسهای آموزشی دوره كار  : 

 محل مهر و امضاء استاد  عنوان كنفرانس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 كارورز بايد:

   ،از بيمار مبتال به عالئم و شکايات شايع و مهم در اين بخش شرح حال بگيرد 

  ،معاينات فيزيکی الزم را انجام دهد 

 ،تشخيص های افتراقی مهم را فهرست كند 

  ومی و متناس  اقدامات ضروری برای تشخيص و مديريت مشکل بيمار را در حد مورد انتظار از پزشکان عم

 با استانداردهای بخش بالينی محل آموزش، زير نظر استاد مربوطه انجام دهد. 

  مشکالت بيماران مبتال به بيماريهای شايع و مهم در اين بخش را تشخيص دهد، براساس شبواهد علمبی و

رد انتظبار از گايدالينهای بومی در مورد اقدامات پيشگيری، مشتمل بر درمان و توانبخشی بيمار در حد مبو

پزشک عمومی استدالل و پيشنهاد نمايد و مراحل مديريت و درمان مشکل بيمار را بر اساس استانداردهای 

 بخش با نظارت سطوح باالتر )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد. 

   پروسيجرهای ضروری مرتبط با اين بخش را با رعايت اصول ايمنی بيمار، به طور مستقل با نظبارت مناسب

 ابق ضوابط بخش( انجام دهد)مط
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  عالئم و شکايات شايع كه دانشجو در بخش گوش و گلو بينی با آن آشنا خواهد شد 
 

 عالئم و شکايات شايع 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   درد گوش 

   ترشح از گوش

   فلا عصب صورت

   کاهش شنوايي

   وزوز گوش 

   سرگیجه

   ترشح از بیني 

   تندرنس روي صورت

   گرفتگي بیني

   اختالالت بويايي

   خشونت صدا 

   استريدور

   ديسفاژي

   ادينوفاژي

   ادينوفوني

   توده هاي گردني

   انسداد حاد تنفسي

   ندول تیروئید

   ضايعات مخاطي ناحیه حفره دهاني و فارنکس

   ضايعات پوستي نواحي سر و گردن
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  و بيماری های مهم در بخش سندرم هاENT 

 ENTسندرم ها و بيماری های مهم در بخش 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   بیماري هاي گوش خارجي

   بیماريهاي گوش میاني

   بیماريهاي گوش داخلي

   تروماي استخوان گیجگاهي

   اپیستاکسي

   رينوسینوزيت

   ازالتومورهاي بیني و سینوس هاي پاران

   بیماريهاي عفوني و التهابي حفره دهاني 

   تومورها و کیست هاي حفره دهاني

   تروما به منديبل

   ضايعات مادرزادي ناحیه حلق

   بیماريهاي عفوني و التهابي ناحیه حلق

   نئوپالسمها و کیست هاي حلق

   بیماريهاي نازو فارنکس

   بیماريهاي مادرزادي و عفوني حنجره

   تومورهاي حنجره

   تروماي حنجره

   ضايعات مادرزادي و التهابي و عفوني غدد بزاقي

   کیستها و تومورهاي غدد بزاقي

   تروماي غدد بزاقي
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 ، توسط اساتيد انجام خواهد شد. روسيجرهاپدر طی و پايان دوره ارزيابی  

 

 تاييد كننده كارآموز پروسيجرها رديف
خودارزيابی 

 موزكارآ

1 
معاينه عمومي بیماران گوش و گلو 

 و بیني 
 انجام

  

   انجام معاينه کامل گوش  2

3 
و  معاينه مجراشرح حال گیري و 

استفاده از آئینه ، ملتهب پرده

 و آبسالنگ،  حنجره

 انجام
  

   انجام معاينه بیني 4

   انجام معاينه حفره دهاني و حلق  5

   انجام معاينه گردن و غدد لنفاوي 6

   انجام معاينه تیروئید 7

8 
خارج کردن جس. خارجي ساده از 

 حلق و بیني
 انجام

  

   انجام تهیه کشت گلو 9

10 
تفسیر گرافي هاي پايه بیني و 

 سینوسهاي پارانازال
 انجام

  

   انجام اتوسکوپي 11

   انجام آزمون هاي دياپازوني 12

   انجام خارج کردن سرومن از گوش   13

14 
تامپون  کنترل خونريزي ازبینين

  (گذاري جهت کنترل خونريزي
 انجام

  

15 
کريکوتیروتوميندر آزمايشگاه 

 (Skill Labمهارتهاي بالیني
 انجام

  

   انجامتراکئوستوميندر آزمايشگاه  16
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 تاييد كننده كارآموز پروسيجرها رديف
خودارزيابی 

 موزكارآ

 (Skill Labمهارتهاي بالیني

17 
مانور هیملیشندر آزمايشگاه 

 (Skill Labمهارتهاي بالیني
 مانجا

  

18 
معاينه نازوفارنکس از جمله 

نازوفارنگوسکوپي غیر 

 مستقی.نکارورزي انتخابي(

 
  

19 
معاينه حنجره از جمله 

الرنگوسکوپي غیر مستقی.نکارورزي 

 انتخابي(

 
  

20 
تفیسر گرافي هاي بیمار با تروماي 

ناحیه ماگزيلوفاسیالنکارورزي 

 انتخابي(

 
  

    شستشوي گوشنکارورزي انتخابي( 21

22 
جا اندازي شکستگي بیني 

 نکارورزي انتخابي(
 

  

23 
جااندازي دررفتگي فک تحتاني 

 نکارورزي انتخابي(
 

  

 
 ساير فعاليت های علمی ارائه شده

فعالیت علمي/آموزشي انجام  رديف

 شده

 تايید و ارزشیابي ناظر موضوا

   ژورنال کالب 1

   پمفلت آموزش بیمار 2

    روسیجرفیل. از انجام پ 3

    فیل. ازمهارت هاي ارتباطي 4

    پوستر آموزشي 5
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 كارگاه های آموزشی طی دوره
 

 تاريخ عنوان كارگاه

  ENTبخش  آزمايشها و روشهاي تشخیصي رايا داراي کاربرد

فهرست داروهاي رايا گوش، گلو و بیني و نحوه نوشتن نسخه در 

 موارد شايع
 

 
 

 حال دانشجونمونه فرم ارزشيابی شرح 

 آيت. ارزشیابي
 ضعیف متوس  خوب

2 1 0 

    ثبت شرح حال بیمار

    ثبت علت بستري

    ثبت معاينات انجام شده نعالئ. و نشانه ها(

    ثبت تشخیص افتراقي

    Progress noteثبت 

    ثبت عالئ. حیاتي

    ثبت روند بهبودي بیمار

    نوشتن خالصه پرونده
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 نمره نهايي دانشجو:

 فعاليت آموزشی
نمره تعيين 

 شده
 توضيحات نمره دانشجو

  نمره 1 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب

 

  نمره 1 حضور در کارگاه ها

  نمره 3 اخذ شرح حال درمانگاهي

  نمره 3 مهارت هاي عملي بخش

  نمره 10 کتبي يا شفاهي پايان دوره ،OSCEامتحان 

عاي
ر

 و 
ت
ررا
مق
ت 

ي
ه ا
رف
 ح
ال 

اخ
 

 لباس فرم و ظاهر دانشجو

 نمره2 

 

 حضور به موقع و فعال در بخش
 برخورد مناسب با بیماران و همکاران

 عدم غیبت در طول دوره

  جمع نمره

 

 تجديد دوره:     قبولی 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 مهر و امضای استاد: مهر و امضای استاد:


