
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت آموزشي

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي

 ضروري برنامه آموزشي

 مقطع كارورزي 
گروه گوش و گلو و بيني و جراحي سر و 

  گردن



  مقدمه

خيص و درمان طبی و جراحی شرشته گوش و گلو و بينی يک رشته تخصصی است که به ت   
اين رشته به اختصار . بيماريهای مربوط به گوش ، گلو ، بينی ، حنجره و سر و گردن می پردازد

ست ، چون اين رشته به اين اختصار در بردارنده کليت رشته ني.  معروف شده استENTبنام 
تشخيص و درمان بيماريها و اختالالت مربوط به صورت ،گوش،حفره دهان و حلق،دستگاه تنفس 

 می پردازد و به اين دليل سر و گردن به عنوان آن اضافه فوقانی و حتی تومور های جمجمه ای 
اريها و بهبود در طول دو دهه اخير شاهد توسعه و گسترش زيادی در زمينه شناخت بيم. گرديد

استفاده از ابزارهای تخصصی در تمام اجزاء رشته اکنون جايگاه خاصی . تکنيک جراحی بوده ايم
دستياران در اين . دارد و سبب شده که از درون آن رشته های فوق تخصصی زيادی منشعب شود

زشی  سال دوره تخصصی را می گذرانند و کارورزان به مدت يک ماه دوره آمو٤رشته به مدت 
  .کتب مرجع در اين رشته در تمامی سطوح علمی وجود دارد. دارند

   تنظيم سند آموزشی بعنوان محصول نهائی يا کوريکولوم ضروری بالينی از اهداف برنامه ريزان 
اين سند آموزشی توسط اعضاء کميته تدوين رشته و اعضاء کميته . اين رشته تخصصی می باشد 
  .ان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تدوين گرديده است راهبردی رشته و برنامه ريز

  

  بخش اول
  

  

  

  

 

 

ت ،بدون  ساع٦٨ حداقل که هر واحد واحد درسی ٤هرماه آارورزي معادل   :طول دوره -١
  .احتساب آشيك ،مي باشد

  

  . ساعت می باشد٢٧٢توسط ساعت حضور کارورز در بيمارستان آموزشی در ماه م -٢
 . می باشد٣٠/١٣ لغايت ٣٠/٧ر بخش از ساعت ساعت کار کارورز د -٣

 مقررات آموزشی کارورزان

 در بخش



 .کارورز بايستی در هنگام ورود و خروج از بيمارستان کارت بزند -٤
 . صبح روز بعد می باشد٣٠/٧ بعد از ظهر لغايت ١٣ساعت شروع کشيک کارورز از ساعت  -٥
خروج کارورز از درمانگاه فقط با   می باشد١٢ لغايت ٩ساعت کار در درمانگاه از ساعت  -٦

 .ازه دستيار مسئول مجاز استاج
 . کشيک است١٠ کشيک و حداکثر ٧تعداد کشيک کارورزان در ماه حداقل  -٧
تنظيم برنامه چرخش کار در بخش و کشيک بعهده مسئول آموزش کارورزان و زير نظر معاون  -٨

 .آموزشی بيمارستان صورت می گيرد
سائل مربوط به پايان نامه ، خروج از بيمارستان تحت عناوينی مانند دفاع از تز ، پيگيری م -٩

 .شرکت در جلسه امتحان در ساير بخش ها فقط با استفاده از مرخصی ماهيانه مقدور است
موارد تخلف کارورزان از مقررات مربوطه در شورای آموزشی بخش مطرح و تصميمات  -١٠

  .مقتضی اتخاذ خواهد گرديد

  

  بخش دوم
  

  

  

  

 

 

  شرح وظايف عمومی

عی ، اخالقی ،پزشکی در کليه ساعات حضور در بيمارستان و حفظ و رعايت شئونات شر -١
 .رعايت ضوابط و قوانين شغلی و اداری

 .حضور در بيمارستان طبق ساعات تعيين شده از سوی مسئولين -٢
 .گرفتن شرح حال ،معاينه فيزيکی بيماران تازه بستری و معرفی آنها -٣
 .اتيد بخش حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط دستياران و اس -٤
 . معرفی بيماران در گزارش صبحگاهی طبق نظر استاد يا دستيار مربوطه -٥
 .پی گيری اقدامات تشخيصی و درمانی بيمار -٦
شرکت در فعاليت های درمانگاهی طبق برنامه تعيين شده ، گرفتن شرح حال و معاينه بيمار و  -٧

 .ارت استاد يا دستيارسپس معرفی وی به دستيار يا استاد درمانگاه و نوشتن نسخه با نظ

شرح وظايف  آموزشی کارورزان

 در بخش



 .شرکت در راند تحويلی و سپردن بيماران خطير به کشيک بعد -٨
تيار ارشد در صورت جابجائی يا  کشيکهای تعيين شده و اطالع به دسحضور دائم در برنامه -٩

 .تغيير در برنامه کشيک
  همراهی در هنگام انتقال بيماران بدحال بخش -١٠

  

  :شرح وظايف آموزشی

 کليه جلسات آموزشی بخش شامل گزارش صبحگاهی،ژورنال کالب ، شرکت منظم و فعال در -١
 .کنفرانسهای علمی و راندهای آموزشی

نوشتن شرح حال کامل برای کليه بيماران مربوطه در بخش بطور منظم و خوانا با قيد نام و نام  -٢
 .خانوادگی و امضاء

 .مطالعه دقيق بيماران مربوطه از مراجع معرفی شده توسط گروه آموزشی -٣
 .معرفی بيماران بستری شده در کشيک در گزارش صبحگاهی  -٤
نوشتن سير پيشرفت برای کليه بيماران مربوطه بطور روزانه همراه با نوشتن نام و نام خانوادگی  -٥

 .و امضاء
 .شرکت در راندهای آموزشی دستياران در کشيک -٦
  .رورزانارائه کنفرانس های علمی طبق برنامه تنظيم شده از سوی مسئول آموزش کا -٧

  

  مبخش سو
  

  

  

  

 

 

  اهداف کلی

مد در عرصه خدمات آموزشی، آموزش کارورزان به منظور تربيت نيروی انسانی کارآ -١
 .،پژوهشیدرمانی

 .عرضه خدمات بهداشتی درمانی در مراکز درمانی کشور -٢

 اهداف  آموزشی کارورزان

 در بخش



تحقيق و پژوهش در مورد معضالت و مشکالت جامعه در زمينه بيماريهای گوش و گلو و بينی  -٣
 .ب طرحهای منطقه ای و ملیدر قال

 شناخت بيماريهای قابل پيشگيری و داشتن برنامه غربالگری -٤
  شناخت بيماريهای شايع در اين رشته -٥

  

  اهداف ويژه

د در           وده  و بتوانن سته ،درك نم وبي دان ه خ ر را ب وارد زي ان دوره م ارورزان در پاي ت آ الزم اس
  :دطبابت خود به   گونه اي مناسب و مؤثر به آاربندن

  

  مبحث گوش

   حيطه شناختی–الف 

 .آناتومی و فيزيولوژی گوش در حد کتب مرجع  -١
 التهاب گوش خارجی و ميانی حاد و مزمن  -٢
 شناخت عوارض عفونتهای گوش -٣
 آشنائی با سرگيجه و روشهای تشخيص افتراقی آن -٤
 آشنائی با شنوائی سنجی و کاربرد سمعک -٥
 شناخت انواع اجسام خارجی -٦
 يم و بدخيم گوش خارجی و ميانی شناخت ضايعات  خوش خ -٧
 آشنائی با روشهای تشخيصی راديولوژيکی گوش و استخوان گيجگاهی  -٨
 شناخت کاهش شنوائی و علل آن -٩
  شناخت علل درد گوش -١٠
  شناخت علل وزوز گوش -١١
 . آشنائی با ترومای وارده به گوش و استخوان گيجگاهی -١٢
 .آشنائی با مشکالت مادرزادی گوش خارجی و ميانی و داخلی -١٣

   حيطه نگرشی و مهارتی–ب 

 .انجام دهد) پرده گوش ( معاينه دقيقی از گوش خارجی و ميانی  -١
ه          -٢ دامات اولي شخيص داده و اق زمن را ت اد و م انی ح ارجی و مي وش خ اب گ الته

 .درمانی را با کمک دستيار مربوطه انجام دهد
 . را با کمک اتوسکپ انجام دهدمعايته پرده ملتهب -٣



رگيجه و روش   -٤ واع س ستهای      ان د و ت يح ده د توض ی را بتوان شخيص افتراق های ت
 .تشخيصی ويژه برای يافتن علت سرگيجه را پيشنهاد نمايد

 .معاينه اعصاب مغزی را بتواند انجام دهد -٥
 .اجسام خارجی گوش را زير نظر دستيار مربوطه خارج نمايد -٦
 .انواع کاهش شنوائی را ازهم تميز داده و توصيف نمايد  -٧
 .پانوگرام را تفسير نمايداديوگرام و تم -٨
 . شستشوی مجرای گوش خارجی را بشکل صحيح بکار گيرد روشهای مختلف -٩
دی و     -١٠ ته بن د دس انی را بتوان وش مي ای گ ت ه ه ای عفون ارج جمجم ل و خ وارض داخ ع

 .بيان نمايد
 .پيشنهاد انجام تست های راديولوژيکی مناسب در ترومای استخوان گيجگاهی -١١
 .دياپازونی توانائی انجام تستهای  -١٢
 .اشته باشدو لوازم کمک شنوائی اطالعات کلی داز سمعک  -١٣
 .ضايعات  خوش خيم و بدخيم گوش خارجی و ميانی را از هم تشخيص دهد -١٤
د          -١٥ د و بتوان نا باش اهی آش تخوان گيجگ وش و اس وژيکی گ صی راديول های تشخي از روش

 .آنرا بکار گيرد
  

  

  مبحث گلو و حنجره

   حيطه شناختی–الف 

 .آناتومی و فيزيولوژی حلق و حنجره  در حد کتب مرجع  -١
 شناخت آنژين چرکی گلو و تشخيص افتراقی آن -٢
 شناخت التهاب حاد و مزمن حنجره  -٣
 .علل گرفتگی صدا بشناسد -٤
 .آشنائی با اجسام خارجی راه هوائی و غذائی -٥
 آشنائی با عالئم و نشانه های ترومای حنجره و تراشه  -٦
 .هان و حلق و حنجره شناخت تومورهای شايع د -٧
 شناخت بيماريهای مادزادی دهان و حلق و حنجره -٨
وائی     -٩ ای ه ارجی راه ه سام خ شخيص اج ت ت روری جه ای ض وگرافی ه ا رادي نائی ب آش

 .و غذائی 
 .شناخت علل انسداد راه هوائی فوقانی -١٠

 



   حيطه نگرشی و مهارتی–ب 

 .ت گلو تهيه نمايدمعاينه دقيقی از حلق و حنجره بيمار بعمل آورده و بتواند کش -١
زوم       -٢ ع ل د در موق رد و بتوان را گي ره را ف ق و حنج ل حل د از عم ای بع ت ه وه مراقب نح

 .آنها را بکار ببند
 .آموزش استفاده از آئينه حنجره و بکار گيری آن -٣
ر            -٤ ر نظ د و زي ان نماي را بي ی آن شخيص افتراق شخيص داده و ت و را ت ی گل ژين چرک آن

 .ايددستيار مربوطه درمان را شروع نم
ذائی      -٥ وائی و غ ای ه ارجی راه ه سام خ شخيص اج ت ت وگرافی جه واع رادي ا ان ب

 .آشنائی داشته باشد
 .پيشنهاد نحوه برخورد با مشکل انسداد تنفسی و داليل بکار گيری تراکئوستومی -٦
تيار      -٧ ر دس ر نظ ه را زي ان اولي شخيص داده و درم ره را ت زمن حنج اد و م اب ح الته

 .مربوطه شروع نمايد
 . تستهای تشخيصی در تومورهای حلق و حنجرهپيشنهاد -٨
ان را        -٩ ه درم دامات اولي شخيص داده و اق ذائی را ت وائی و غ ارجی راه ه سام خ اج

 .انجام دهد و قادر به خارج کردن جسم خارجی دهان و حلق باشد
 .قادر به انجام الرنگوسکپی حنجره باشد -١٠
دا  -١١ د اق شخيص داده و بتوان ره را ت ق و حنج ايع حل ای ش انتوموره ه درم  را یمات اولي

 .شروع نمايد
١٢-   

  مبحث بينی و سينوس

   حيطه شناختی–الف 

 .آناتومی و فيزيولوژی بينی و سينوس  در حد کتب مرجع  -١
 آشنائی با التهابات حاد و مزمن بينی و سينوس -٢
 .شناخت علل خونريزی از بينی  -٣
 .آشنائی با علل ترشح يک طرفه و دو طرفه بينی -٤
 .شناخت علل گرفتگی بينی -٥
 آشنائی با ضربات وارده به بينی و صورت -٦
 شناخت تومورهای بينی و سينوس ها -٧
 آشنائی با اجسام خارجی بينی  -٨
 .آشنائی با راديوگرافی های ضروری جهت تشخيص بيماريهای بينی و سينوس -٩

  



   حيطه نگرشی و مهارتی–ب 

ود را   -١ شاهدات خ د م ادر باش د و ق ام ده ا انج ينوس ه ی و س ی از بين ه دقيق يح معاين توض
 .دهد

وبی          -٢ ود را بخ شاهدات خ ت م ورت و ثب ی و ص ه بين ربات وارده ب ار ض ه  آث معاين
 . اقدامات اوليه را برای جلوگيری از عوارض احتمالی بعدی بکار گيردانجام دهد و

ا       -٣ انی را ب ه درم دامات اولي شخيص داده و اق ينوس را ت ی و س زمن بين اد و م ات ح التهاب
 .کمک دستيار مربوطه انجام دهد

صی         -٤ ه  تشخي دامات اولي شخيص داده و اق د ت ا را بتوان ينوس ه ی و س ای بين توموره
 .درمانی را با هماهنگی دستيار مربوطه شروع نمايد

 .اجسام خارجی بينی را تشخيص دهد و قادر به خارج کردن آن باشد -٥
 .محل خونريزی بينی را بتواند مشاهده و تشخيص بدهد  -٦
 . خونريزی بينی را که فرا گرفته بکار گيردروشهای تامپون گذاری جهت کنترل -٧
ار       -٨ ا را بک د آنه د و بتوان نا باش ينوس آش ی و س وژيکی بين صی راديول های تشخي ا روش ب

 .گيرد
ت   -٩ ود را ثب شاهدات خ د و م ی باش ره بين ل حف ايعات داخ واع ض يف ان ه توص ادر ب ق

  . و پيشنهاد درمان خود را ذکر کندنمايد

  مبحث سر و گردن

  ختی حيطه شنا–الف 

 .آناتومی و فيزيولوژی سر و گردن  در حد کتب مرجع  -١
 .آشنائی با انواع عفونتهای فضاهای عمقی گردن -٢
 آشنائی با بيماريهای غده تيروئيد -٣
 .آشنائی با التهابات غدد بزاقی  -٤
 .شناخت علل ديسفاژی و ادينوفاژی -٥
 شناخت علل و نوع آسيب در تروماهای گردنی -٦
 اطفال و بزرگساالنشناخت علل توده های گردنی در  -٧
 آشنائی با اختالالت  فک و مفصل فکی گيجگاهی -٨

   حيطه نگرشی و مهارتی–ب 

 .معاينه دقيقی از سر و گردن انجام دهد و قادر باشد مشاهدات خود را توضيح دهد -١
 .بتواند معاينه و لمس تيروئيد را از نظر وجود توده تيروئيدی بخوبی انجام دهد  -٢
 . بزاقی از نظر ضايعات توموری بعمل آوردبتواند معاينه  دقيق غدد -٣
 .معاينه فک باال و پايين و مفصل فکی گيجگاهی -٤



انی      -٩ ه درم دامات اولي د و اق رح ده را ش عت آن شخيص داده وس ردن را ت زم گ د آمفي بتوان
 .را انجام دهد

انی     -١٠ صی و درم ه تشخي دامات اولي شخيص و اق ردن را ت ی گ ضاهای عمق ای ف عفونته
 .را انجام دهد

شت  -٥ حات  ک ای ترش ی و عفونته دد بزاق اری غ ات مج ا در التهاب ردن وي ی گ عمق
 .زخحمهای عمقی گردن تهيه نمايد

 .توصيف توده گردنی و ثبت مشاهدات خود -٦
ردن را     -٧ ايعات گ د و ض ی، تيروئي دد بزاق ای غ اراکلينيکی بيماريه شخيص پ های ت روش

 .دانسته و بتوا ند آنها را بکار گيرد
صی د -١١ ه تشخي دامات اولي ردن  اق ای گ ی و تروم ای گردن وده ه انی در ت ا  را برم

 .دهماهنگی دستيار مربوطه بکار گير

 

  مبحث اورژانسهای گوش و حلق و بينی

د            ی گيرن رار م ان ق ت درم و تح صورت الکتي ی ب ق و بين وش و حل ای گ ر بيماريه ه . اکث گرچ
و         ه ص دمات وارده ب وائی و ص سداد راه ه ه ان ائی دارد از جمل س ه ه اورژان دليل  ک ه ب رت  ک

  :اورژانس شامل. مخاطرات رسيدگی سريع الزم دارند

   حيطه شناختی–الف 

 انسداد راه هوائی -١
 .اجسام خارجی راه هوائی و غذائی -٢
 درد گلو و ديسفاژی -٣
 خونريزی بينی -٤
 مشکالت گوشی -٥
 عفونتهای عمقی سر و گردن -٦
 ترومای حنجره و تراشه -٧
 ترومای صورت -٨

   حيطه نگرشی و مهارتی–ب 

وگر -١ شخيص      رادي ذائی را ت وائی و غ ارجی راه ه سام خ روری در اج ای ض افی ه
 .دهد

 . اقدامات اوليه درمانی را بکار گيردوبداند نحوه برخورد با مشکل انسداد تنفسی  -٢
 . را بداند و با کمک دستيار انجام دهد داليل بکار گيری تراکئوستومی -٣



ونريزی  -٤ ل خ د و مح شخيص بده شاهده و ت د م ی را بتوان هابين امپوروش ذاری ی ت ن گ
  .گيردجهت کنترل خونريزی را بکار 

انی     -٥ ارجی و مي وش خ ق گ ه دقي وش  ( معاين رده گ ان   )پ شخيص و درم د و در ت  را بدان
  مشکالت گوشی استفاده نمايد

 .کار با اتوسکپ را بخوبی بداند و در موارد لزوم از آن استفاده نمايد -٦
ان عار      -٧ ائی و درم ت شناس انی جه صی درم دامات تشخي وش  اق ت گ ه عفون ار ض  را بک

 ..گيرد و اقدامات درمانی را با کمک دستيار انجام دهد
ای    -٨ ت ه واع عفون انی را       ان صی و درم های تشخي د و روش ک کن ردن را تفکي ی گ عمق

 .بداند و با کمک دستيار بکار گيرد
 . معاينه کامل حنجره و گردن در تروما ها از نظر شدت آسيب انجام دهد -٩
 .ورت از نظر شدت ترومای وارده انجام دهد معاينه کامل سر و ص -١٠
روری در ترو     -١١ ای ض وگرافی ه صی و رادي ای تشخي ست ه ورت و  ت ر و ص ای س م

 . گردن و حنجره را درخواست نمايد
د و          -١٢ وم را بدان وزه س وزه و ل ی ل ال جراح د از اعم ونريزی بع ای خ شانه ه م و ن  عالئ

 .اقدامات اوليه درمانی را بکار گيرد

  

 

 


