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  و ابزارهای آن را نام ببرد. بینی و سینوس هاانواع ست های جراحی 
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  را توضیح دهد.دهان، حلق و حنجره پاتولوژی های مربوط به 

  توضیح دهد.دهان، حلق و حنجره در مورد تست ها و اقدامات تشخیصی مربوط به 

  را شرح دهد.دهان، حلق و حنجره نحوه ی آماده سازی اتاق جهت انجام اعمال مربوط به 

 توضیح دهد.دهان، حلق و حنجره ی و پرپ و درپ در اعمال جراحی در مورد پوزیشن، بیهوش 
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  توضیح دهد.جمجمه و صورت در مورد پوزیشن، بیهوشی و پرپ و درپ در اعمال جراحی 

  را بیان نماید.جمجمه و صورت مراقبت های قبل، حین و بعد از اعمال جراحی 

  و ابزارهای آن را نام ببرد.جمجمه و صورت انواع ست های جراحی 

  را نام ببرد.جمجمه و صورت  اعمال جراحیتجهیزات، وسایل و داروهای مورد استفاده در 

 .انواع شکستگی های فک و صورت و پروسیجر جراحی های آن ها را توضیح دهد 

 .انواع جراحی های مفصل تمپورومندیبوالر را شرح دهد 

 .انواع اختالالت ارتوگناتیک را نام برده و توضیح دهد 

 .انواع آنومالی های کرانیوفاسیال را شرح دهد 
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  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:
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 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

  مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد  

    

    

    

    



  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
 هد شدمشخصات آن متعاقبا اعالم خوا9

 آزمون های خود ارزيابی

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود9

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     

    
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  های دانشجويانپروژهتکالیف و 

 طول ترم فیتکال 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف



 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 9

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد

 

 

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یانتقاد تواند به پرورش تفکر-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شدبحث:  موضوع

 ارزشیابی دانشجويان

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 8 آزمون میان ترم

 99 آزمون پایان ترم

 9 در کالس و حضور و غیاب شرکت فعال

      

      

      

      



 

 مقررات 

  

                    

 

 

 

 

 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژ درس زمانبندی جدول

تاریخ 

 ارائه

 شنبه دو

91-8  
 خانم ایزانلو

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی گوش 

  مروری بر آناتومی و فیزیولوژی بینی و سینوس

 ها

 

 

 

وایتتتر ، پا رتتت و  

 روینر

 

 کوئیز

 ر سش
 و ر سخ

 آزمون ر ی نی

 شنبه سه 

91-91 
 خانم ایزانلو

  ،مروری بر آناتومی و فیزیولوژی دهان، حلق

 حنجره و گردن

  مروری بر آناتومی و فیزیولوژی جمجمه و

 صورت

 

وایت برد، پاور  حضوری

 پوینت
 

 کوئیز

 ر سش
 و ر سخ

 آزمون ر ی نی

 
 شنبه دو 

8-91 

خانم 

 سوخک

 ترمینالوژی 

  آشنایی با انواع پاتولوژی های گوش 

  آشنایی با انواع سمعک ها و وسایل کمک

 شنوایی

 کاشت حلزون گوش 

 

وایت برد، پاور  حضوری

  پوینت
 کوئیز

 ر سش

 و ر سخ
 آزمون ر ی نی

 شنبه دو 

8-91 

خانم 

 سوخک

 

  اقدامات و تستتت های تشتتخیصتتی در جراحی

 گوش

 مال عد از اع بل، حین و ب هات ق جراحی  توج

 گوش

  فاده در های مورد استتت ابزار، تجهیزات و دارو

 اعمال جراحی گوش

وایت برد، پاور  حضوری

  پوینت

 کوئیز
 ر سش

 و ر سخ

 آزمون ر ی نی

 دو شنبه 

8-۲۱ 

خانم 

 سوخک

 جراحیهای گوش 

 )میرینگوتومی،میرنگوپالستی( 

وایت برد، پاور  حضوری

 پوینت
 

 کوئیز

 ر سش
 و ر سخ

 ر ی نیآزمون 

 شنبه دو 

8-91 

خانم 

 سوخک

 ادامه جراحی های گوش 

  ماستوئیدکتومی، استاپدکتومی و

 استاپدوتومی(
 

وایت برد، پاور 

 پوینت
 

 کوئیز

 ر سش
 و ر سخ

 آزمون ر ی نی

 شنبه دو 

8-91 

 

 

خانم 

 سوخک

 ترمینالوژی 

  آشنایی با انواع پاتولوژی های بینی و سینوس 

  اقدامات و تست های تشخیصی جراحی بینی و

 سینوس 

  توجهات قبل، حین و بعد از اعمال جراحی

 بینی و سینوس 

وایت برد، پاور  حضوری

  پوینت

 کوئیز
 ر سش

 و ر سخ

 آزمون ر ی نی



  ابزار و تجهیزات مورد استفاده در اعمال

 جراحی بینی

 شنبه 

93-91 

 

 

آقای 

 کاوی

 

  وسینوسجراحی های بینی 

)سپتوپالستی، رینوپالستی،پولیپکتومی، 

 ترمیم شکستگی بینی و...(

 

 

وایت برد، پاور  حضوری

 پوینت
 

 کوئیز

 ر سش
 و ر سخ

 آزمون ر ی نی

 شنبه 

93-91 

آقای 

 کاوی

  تجهیزات مورد استفاده در پروسیجرهای

 مربوط به سینوس

 )اندوسکوپی سینوس)سینوسکوپی 

  اندیکاسیون های سینوسکوپی 

وایت برد، پاور  حضوری

 پوینت
 

 کوئیز

 ر سش

 و ر سخ
 آزمون ر ی نی

 شنبه دو 

8-91 

خانم 

 سوخک

 ترمینالوژی 

  آشنایی با انواع پاتولوژی دهان، حلق، حنجره

 و گردن

  ،اقدامات و تست های تشخیصی جراحی دهان

 حلق، حنجره و گردن

 از اعمال جراحی  توجهات قبل، حین و بعد

 دهان، حلق، حنجره و گردن

وایت برد، پاور  حضوری

  پوینت

 کوئیز

 ر سش
 و ر سخ

 آزمون ر ی نی

 شنبه دو

91- 8 

خانم 

 سوخک

  ابزار و تجهیزات مورد استفاده در اعمال

 جراحی دهان و حلق و حنجره 

  (هان حلق و حنجره و گردن های د جراحی 

تونستتیلکتومی، تخلیه آبستته آدنوئیدکتومی، 

 های لوزه و اوولوپاالتوفارینگوپالستی(

وایت برد، پاور  حضوری

 پوینت
 

 کوئیز
 ر سش

 و ر سخ

 آزمون ر ی نی

 شنبه 

91- 93 

حلق و   قای کاوی نی  ما های تشتتخیصتتی و در روش 

حنجره)الرنگوستتکوپی، برونکوستتکوپی و...( و 

 اندیکاسیون های انجام آنها

 

وایت برد، پاور  حضوری

 پوینت
 

 کوئیز

 ر سش
 و ر سخ

 آزمون ر ی نی

 شنبه 

91- 93 

آقای 

 کاوی

  (جراحی های دهان حلق و حنجره و گردن

تیروئیدکتومی، پاراتیروئیدکتومی، 

تراکئوتومی، پاروتیدکتومی و برداشتن غدد 

 تحت فکی(

وایت برد، پاور  حضوری

 پوینت
 

 کوئیز

 ر سش
 و ر سخ

 ر ی نیآزمون 

 شنبه 

91- 93 

  

 

آقای 

 کاوی

  اقدامات و تست های تشخیصی جراحی فک و

 صورت

توجهات قبل، حین و بعد از اعمال جراحی فک 

 و صورت

  ابزار و تجهیزات مورد استفاده در اعمال

 جراحی فک و صورت

 

وایت برد، پاور  حضوری

  پوینت

 کوئیز
 ر سش

 و ر سخ

 آزمون ر ی نی

 شنبه دو 

8-91 

دکتر 

 ارژنگ

  انواع شکستگی های فک و صورت، روش های

فیکساسیون و جراحی آن )ارزیابی بیماران، 

مندیبل، میدفاسیال، زیگوماتیک، اربیت، 

 فرونتال(

 

وایت برد، پاور  حضوری

 پوینت
 

 کوئیز

 ر سش

 و ر سخ
 آزمون ر ی نی

 شنبه دو 

8-91 

دکتر 

 ارژنگ

  ارتوگناتیک، آنومالی های جراحی های

 کرانیوفاسیال

وایت برد، پاور  حضوری

 پوینت
 

 کوئیز

 ر سش

 و ر سخ
 آزمون ر ی نی

 


