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 حضرت يلیعصر )عج( شی  پسشکیمرکس آمًز

 گًش ، حلق، ثیىی  گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصبت فراگیران مشخصبت درس

 پسضکیرضتِ تحػیلی:  گَش ٍ حلق ٍ بیٌی)بیواریْای غذد بساقی( ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 دکتری ػوَهیهقطغ تحػیلی:  ًَع ٍاحذ درسی: 

 ۵ ترم تحػیلی:  کارٍرزی:  3   رآهَزی:کا  ػولی: ًظری:  ٍاحذ

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
۹۹سال: کارآهَز  کارٍرزی: 1۵3 کارآهَزی:   ػولی: ×ًظری:   ENTبخص: 

 کذ درس:

 

 پیطٌیاز: 

 

برًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تػَیب

 تَسط ٍزارت بْذاضت

 بخص: سال: کارٍرز 

 بخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 سل درئًمشخصبت مس

  هتخػع گَش ٍ حلق ٍ بیٌیرضتِ تحػیلی:  فرزاًِ ًژادیاىًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 استادیاررتبِ ػلوی:  دکتری تخػػی هقطغ تحػیلی: 

           dr.fnezhadian@gmail.com    پست الکترًٍیک: ضوارُ تواس: 

                 

 َش گلَ بیٌیبخص گ-بیوارستاى  حضرت ٍلیؼػر-زًجاى   آدرس هحل کار:

 ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش برگساری برًاهِ

13۹۹ 
 بازًگری بر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیبی هجازی حضَری

 تػَیب تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/13۹1 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تاریخ تأییذ  بازًگری ضذُ:

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/13۹1 
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 اَذاف آمًزشی

   ّذف کلی:

 در پایاى برًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر باضٌذ: اّذاف اختػاغی )رفتاری(:

 ٍ فیسیَلَشی غذد بساقی ٍ بیواریْا ٍ تَهَرّای غذد بساقیاضٌایی با اًاتَهی 

 :حیطِ ضٌاختی 

 .اًاتَهی غذدبساقی اغلی را تَضیح دّذ 

  غذد بساقی را ضرح دّذ.ػالین ًاضی از ًارسایی 

 .رٍضْای تػَیربرداری غذد بساقی را با تَجِ بِ ارجحیت ّر کذام ضرح دّذ 

 .اًذیکاسیَى بیَپسی غذد بساقی را تَضیح دّذ 

 .هراحل ارزیابی یک تَدُ بساقی را تَضیح دّذ 

 .ًاٌّجاریْای تکاهلی ٍیژُ غذد بساقی را ضرح دّذ 

 .دالیل ایجاد سٌگ را تَضیح دّذ 

 ؼایٌِ غذد بساقی را ضرح دّذ.هراحل ه 

 .ٍیژگیْای تَهَرّی خَضخین ٍ بذ خین غذد بساقی را تَضیح دّذ 

 .درهاى تَهَرّای غذد بساقی را ضرح دّذ 

 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

  قادر بِ هؼایٌِ کاهل غذد بساقی اغلی باضذ.فراگیردر پایاى دٍرُ بِ تٌْایی 

 

 

 



3 
 

 :حیطِ ػاطفی 

 زم در چگًَگی اگاُ کردى بیوار در خػَظ بیواری بذخین راکسب ٍ با بیوار فراگیر در پایاى دٍرُ هْارت ال

 ّوذری کٌذ.

 

 ريش َبی تذریس

 ایفای ًقص بحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

         گرٍُ کَچک      جَرًال کالب                گسارش صبحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسبیل آمًزشی
 / چارتًوَدار برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 بیوار ٍاقعی بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 اًَاع پرٍشکتَرّای اٍرّذ، اٍپک ٍ اسالیذ، پَستر ٍ پوفلت بْذاضتی  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکبن ثرگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 

 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 بالیٌی بخص

 رصِع

 بْذاضت
 جاهعِ

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجبرة یبدگیری )مرتجط ثب استبد(

 

 تکبلیف یبدگیری) مرتجط ثب فراگیر(

 مجحث پبسخ ثٍ سًاالت مطرح شذٌ در سبمبوٍدر پبیبن َر  

 ضًاثط آمًزشی ي سیبست َبی مذرس
طرح سؤال ٍ ابْاهات  ،یدر هباحث آهَزض ایت فؼال ٍ پَضرک ،هطالؼِ فایلْای بارگساری ضذُ در سایت ٍ اًجام تکالیف اًتظارات:

   ضذُ يییتؼ یآهَزض فیهَقغ ٍ هٌاسب تکال بِ هرتبط با آهَزش، اًجام

 (ازیدر غَرت ً)ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس  ل،یچک کردى هَبا هجازّا:

 غٌذلی ًطستي غحیح رٍ ذى،یخَردى ٍ آضاه ل،یػذم غحبت با هَبا ل،یًوَدى هَبا لٌتیسا ّا:هحذٍدیت
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 فُرست مىبثع درسی
Ear, nose & throat disease with head & neck surgery/Behrbohn, Kaschke, Nawaka, Swift, 3

rd 
edition/Thieme/2009/ 

(Date of Publication: 2010) 

 ريش ارزشیبثی

 هصاحبِ چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سبیر ريش َبی ارزشیبثی:

 ( ...........ًورُ،  ػولی:   .......، 20... ًورُ: ًظری ..20..........) از  ثبرم ثىذی ومرٌ

 کار ػولی: ...... ًورُ ... ًور۵ُ...: تکالیف کالسی . ًور2ُ....: حضَر ٍ هطارکت فؼال

 ..... ًورُ 10 :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم ..... ًورُ :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم . ًور3ُ.... کَئیس:

 سایر هَارد:

 ثروبمٍ وظریترتیت ي تًالی عىبيیه جذيل 

ضوارُ 

 مذرس )مذرسبن( عىًان جلسٍ جلسِ

 دکتر فرزانه نژادیان شی غذد بساقیاًاتَهی ٍ فیسیَلَ 1

 دکتر فرزانه نژادیان بیواریْای خَضخین غذد بساقی 2

 دکتر فرزانه نژادیان تَهَرّای غذد بساقی 3

 

 جذيل ارائٍ ثروبمٍ کبرآمًزی/کبريرزی 

 

 مذرس )مذرسبن( مکبن ارائٍ عىًان ثروبمٍ آمًزشی

 تر فرزانه نژادیاندک درمانگاه شرح حال و معاینه بیماران سرپایی

 همه روزه به جس روزهای تعطیل


