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:اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
 دانشگاه علوم پزشكي ايران* جناب آقاي دكتر فرزاد ايزدي*
نق*  دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي* يب زادهجناب آقاي دكتر بيژن
 دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي* جناب آقاي دكتر عزيز اهللا عباسي*
 تهراندانشگاه علوم پزشكي* جناب آقاي دكتر پيمان دبير مقدم*
 دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي* جناب آقاي دكتر علي صفوي نائيني*

و گردن،گوشراهبردي رشته اسامي اعضاي كميته و جراحي سر : گلو، بيني
فر جناب آقاي دكتر محمدحسين برادران* جناب آقاي دكتر هبت الدين برقعي*
 نيا جناب آقاي دكتر كرامت مظفري* جناب آقاي دكتر محمد فرهادي*
 جناب آقاي دكتر قدرت محمدي* لوئيان جناب آقاي دكتر محمد اجل*
آق*  جناب آقاي دكتر بيژن خادمي* اي دكتر عبدالرحيم كوشا جناب
 زاده جناب آقاي دكتر مسعود نقيب* جناب آقاي دكتر عليرضا محبي*
 آشتياني جناب آقاي دكتر محمدتقي خرسندي* جناب آقاي دكتر آبشيريني*
 زاده جناب آقاي دكتر بيژن نقيب* جناب آقاي دكتر مهرداد رقاع*

و برنامه ريزي آموزشي اسامي همكاران :كميسيون تدوين
، دكتـر)مسـئول واحـد تـدوين(دكتر سيدمنصور رضـوي: ،نمايندگان منتخب وزيردكتر محمدعلي محققي دبير شورا

دكتـر مهـدي پنـاه،دكتر محمد علـي صـحرائيان،دكتر محمد رضا فرتوك زادهدكتر رضا لباف قاسمي،،ابوالفتح المعي
:،نمايندگان دانشگاههاي علوم پزشكي دكتر مهرداد حق ازلي:معاونت سالمتهراد،نمايندنملكالهه وخانم دكترا خواهي

)تهـران(شـريفي دكتـر سيدرسـول مير)مشـهد(دكتـر محمدمهـدي قاسـمي)شهيد بهشتي(صفوي نائينيدكتر علي
حميـدي دكتـر علـي)اهـواز(دكتـر احمـد فخـري)ايـران( دكتـر شـهرام آگـاه)يـزد(اميرهوشنگ مهر پـرور دكتر
دكتر ومجريان كميته هاي راهبردي خانم)همدان(دكتر محمد علي سيف ربيعي) تبريز( دكتر علي مشكيني)گيالن(مدني

دكتـر)جراحي عمـومي( اله پيروي دكتر حبيب)روانپزشكي(دكتر مريم رسوليان خانم)زنان وزايمان( گيالني ميترا مدرس
خـانمو برنامـه ريـزي آموزشـي كميسيون تدوين وكارشناس)كودكان( دكتر علي رباني)داخلي( مهدي صابري فيروزي

 وكارشناس برنامه خانم نوشين آگاهي ريحانه بنازادگان

:اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي
، اصفها هاي پزشكي دانشگاه روساي دانشكده ، شيراز ، شهيدبهشتي ، تهران ، هاي علوم پزشكي ايران ، يزد ن

، ، اهواز ، شهركرد ، گيالن ، تبريز ، كردستان دكتر مجيد ابريشمي:و نمايندگان منتخب وزير زاهدان مازندران
، دكتر اميرحسين) كرمان(، دكتر محمدرضا شكيبي) تهران(، دكتر سيدمنصور رضوي) مشهد ( 

و) شيراز(، دكتر مجيد فروردين) يدبهشتيشه(، دكتر نادر ممتازمنش) شهيدبهشتي( هاشمي زاده قاضي
و ، دكتر نيره اسالمي و تخصصي و كارشناسان دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي مديركل دفتر امور حقوقي

 فرانك باميان 

و برنامه : ريزي آموزشي اسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين
)دكتري گفتار درمانيدانشجوي دوره(ابوالفضل صالحي جناب آقاي دكتر*
)گوش، گلو، بيني(جناب آقاي دكتر علي اصغر پيوندي*
)گوش،گلو، بيني(جناب آقاي دكتر محمد صادقي*
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: مقدمه

: انگليسيو به فارسي دورهعنوان

: دوره تعريف

: طول دوره آموزش

نگولوژييرال

Laryngology 

، عالوه بر توانمنديو دانشو بيني منشعب شده استو گلوگوشتخصصياز رشتهدورهاين هايآموختگان آن
، قادر خواهن ، در زمينه مرتبط بارشته تخصصي خود و پيشگيريد بود و درمان دقيقتر پيشبرد تشخيص

. هاي حنجره به جامعه ارائه خدمت نمايند هاي پژوهشي بيماري زمينه

.الرينگولوژي يك سال استطول دوره تكميلي تخصصي

و فوق تخصصي شدن رشته هاي مختبا ،، طي ساللف پزشكيتخصصي از رشتهمجموعه هاي مختلفيزيرهاي اخير
ا بيني،گلو،گوش و گردن تعريف شده اند كه كه ينگولوژيالردوره تكميلي تخصصي آن جملهزو جراحي سر است

چه.باعث پديد آمدن دپارتمانهاي مختلف در دانشگاه هاي دنيا گشته است از ضرورتهاي ملموس كه باعث پرداختن هر
چه، بوده دورهتخصصي تر به اين  و درمان هر احساس نياز به تربيت افرادي با مهارتهاي باليني بيشتر جهت تشخيص

سا. دقيق تر بيماران با مخاطرات فراوان در اين حيطه ميباشد ، در ، از طرف دبيرخانه شوراي 1388ل براي اين منظور
، بيني ماموريت داده شد تا در مورد تدوين چند ، گلو و تخصصي به جمعي از دانشگاهيان رشته گوش آموزش پزشكي

و حداقل ها ضرورت در آن برنامه،برنامه تكميلي تخصصي اقدام نموده كميته تدوين برنامه. ها را مشخص نمايند ها
، پس از مو جستجو در برنامه الرينگولوژي ، برنامه حاضر جود در دانشگاههاي و اخذ نظر از صاحبنظران هاي معتبر دنيا

و تخصصي در اختيار  و تنفيذ شوراي آموزش پزشكي و تصويب را تدوين نمود كه پس از طي مراحل قانوني
، از پيشنها. هاي مجري قرار گرفته است دانشگاه ، در بازنگري برنامه و اين كميته و نظرات صاحبنظران دات

. دانشگاهيان ارجمند استقبال خواهد نمود 

 كميته تدوين برنامه دوره تكميلي تخصصي
 الرينگولوژي
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:دوره در جهان وايران تاريخچه وسيرتكاملي

:در جهان
بههواسطه انجام تراكئوستومي روي راه اين رشته به شايد بتوان گفت قدمت . گردد قبل از ميالد برميسال 3600وايي

بگنيالر Ervnst krackowiczerدكتر 1858در سال و ازيدوسكوپ را اختراع كرد نوسيله با تشخيص بسياري
و دكتريبيماران حنجره زمينه را براي رشته الر الركه بعنوان Solis-Cohenنگولوژي فراهم آورد نگولوژييپدر

هاي مختلف در اين زمينه رشته با توجه به انجام جراحي 1861- 1864هاي شود در جريان جنگ داخلي سال خوانده مي
و برداشتن كامل حنجره  و بعنوان توتال الرنژكتومي توسط را ارتقاء داد شد Billrothاو دكتر 1885درسال. ابداع

Josepho,Dwyer كهسيبااولين انتو الراز ون را انجام داد  1904در سال. نگولوژي بوديراهكاري موثر جهت پيشرفت
آنوبر Chevalier Jacksonدكتر و به دنبال وفاگوسكوپ را ابداع كرد كه بدينوسيله راهي جديد اوزنكوسكوپ

شداجهت درمان بيم نگولوژي معرفي نمود امايالر را بعنوان يكي از راهبران اوليه Jacksonو دكتر ران مربوطه ايجاد
كه، نگولوژي جديدمدنظر استيآنچه بعنوان رشته الر هاي فونوسرجري انجام در زمينه جراحي Isshikiبا ابداعاتي

و تفسير آناتوميكي ظريف  و بررسي و سپس در دانشگاه 1970در حدود دهه Hiranoداد هاي مختلف شكل گرفت
الر دنيا توجه و اين فلوشيپمنگولوژييخاصي به . گرفت شكل به تدريجبذول گرديد

: در ايران
شيخ الرئيس ابوعلي سينا در كتاب قانون در مورد حنجره تعريف جامع زير را ارائه كرده است كه نـه تنهـا نسـبت بـه

اسـت بـراي تكميـل عضويحنجره": بلكه امروزه نيز با متون موجود علمي قابل مقايسه استهزمان خود كامل بود
و زبانه. شدن صدا كه جرم شبيه زبانه سرنا در داخل آن قرار دارد و چنان كه ذكر شد اين زبانه در برابر سق قرار گرفته

به سرنا گفته مي و مي شود و در حالت بلعيدن لقمه، مري به سوي پايين مـي. يابد وسيله آن است كه صدا تكوين گرايـد
مي لقمه را به ميكش سوي خود و برخي از كركركهايش د، در آن هنگام حنجره به حالت برهم آمدگي رو به باال بلند شود

مي به هم تكيه مي و ماهيچه كشيده و در نتيجه غشاء و همين كه خوراك به گدار مري رسيد،. شوند دهند دهانه قصـبه
به حنجره از طرف باال به كام مي و چيزي كه بايد به مري راه يابد و قصبه راه نداردچسبند خوراك يا نوشـيدني.حنجره

كه در بلعيدن شتاب غيرعادي به خرج داده گذرند مگر اين بدون اين كه چيزي از آنها به قصبه وارد شود از راه مري مي
مي شود، كه آنگاه طبيعت به ".دهد وسيله سرفه آن را بيرون

هاي مختلف در دانشگاه استادان پيشكسوتاز ساليان دور توسط مختلف روي حنجره اعمال جراحي انجامدر زمينه
در 1382اما از سال، فعاليت وجود داشته  وابسته به دانشگاه)ص(اكرم رسول بيمارستان حضرت بصورت كامالً منسجم
شوراي طبق مصوبه دبيرخانه 1386براي اولين بار در ايران از سالو زي گرديدري پايهدوره اينعلوم پزشكي ايران 

و تخصصي  بيمربوطه دوره تكميلي تخصصيآموزش پزشكي و اولين راهمارستان مذكور در  دانش آموختهاندازي شد
ه.به جامعه پزشكي تقديم نمود 1387خود را در سال ي علوم پزشكي كشور، در ايناه هم اكنون، تعدادي از دانشگا

.زمينه فعاليت دارند
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:داليل نياز به اين دوره

در در اين متخصصحدود نياز به تربيت :سال آيندهدهدوره

، راه :تاندازي اين دوره در كشور موردنياز اسبنا به داليل زير
و صنعتي شدن جامعه* و بيماريهاي حنجره به دو دليل زير افزايش يافته است با شيوع سوانح ترافيكي :، صدمات
گذ)1 و بيماران در بخشهاي مراقبت ويژهارلوله ي هاي طوالني مدت در تراشه مصدومين
و صنعتي)2 و تماس با آالينده هاي استنشاقي در. مصرف سيگار رخ اين صدمات بيشتر و ميانسالي سنين جواني

و رواني اين افراد براي بقيه عمر كمك مي نمايدحفظ سالمت حنجره، به حفظاميدهند، لذ .سالمت جسمي
، كسب* و مداخالت درماني در بيماريهاي حنجره با توجه به پيشرفت هاي چشمگير در زمينه روشهاي تشخيصي

آ ،جراحي حنجره با ليزر: موزش برخي از مهارتهاي پروسيجرال نظيرمهارت بيشتر در اين حيطه ضروري است، زيرا
و و بازسازي حنجره در دوره تخصصي ديده نشده است به كساني نياز داريم كه در اين زمينه ما روشهاي فونوسرجري

و مهارت كافي داشته باش و متخصصين متقاضي باشندند تا بتوانند تخصص . پاسخگوي مردم
را تي به برداشتن حنجره براي درمان سرطانبيماران به راح* و مهارتهاي بيشتر و درمانهاي خاص رضايت نمي دهند
مي راه.زمينه طلب مي نمايندينادر اندازي دوره تكميلي تخصصي در اين زمينه، تا حدود زيادي اين نياز را برآورده

.سازد
و كار آمدت* و جامعه قرار خواهد گرفتبا راه اندازي اين دوره، امكانات تخصصي دقيق تر .ري در اختيار بيماران
.در حال حاضر اين دوره در اكثر مراكز معتبر دانشگاهي در دنيا وجود دارد*
و هسته مشورتي فلوشيپي در دبيرخانه* و بيني و گلو در جلسات كارشناسي كه در كار گروه خبرگان رشته گوش

ييد قرار گرفته است، ضمنا اين موضوع جزو برنامه هاي كميته راهبردي برگزار شده است، راه اندازي اين دوره مورد تا
.رشته نيز قرار دارد

ح وبراي برآورد دود نياز به متخصص الرينگولوژي، از رويكرد تامين نيرو براي دانشگاههايي كه دستيار رشته گوش
و بيني تربيت مي كنند، استفاده شده است به11در اين رويكرد، در حال حاضربا. گلو دانشگاه با جمعيت منطقه اي

و بيني،  و گلو :تربيت مي شوددستيار شرح زير، در رشته گوش
آذربايجان استان(نفر، تبريز 4300000) استان خوزستان(نفر، اهواز 4600000اصفهان با جمعيت حدود استان
نفر، 4400000) فارساستان(نفر، شيراز 13500000) استان تهران(ايران- بهشتيشهيد–نفر، تهران 3600000)شرقي

.نفر 1000000يزدونفر 5600000نفر، خراسان رضوي 2500000نفر، گيالن 1500000كرمانو استان هاي 
نفر الرينگولوژيست در نظر3الي1هر يك از دانشگاه هاي فوق، بر حسب جمعيت تحت پوشش براي چنانچه

جلسه ضرورت30/10/87اين تعداد با مصوبه مورخ.نفر بر آورد مي شود25بگيريم، حدود نياز با كسر تعداد موجود 
سال آينده چندان باال نيست، بنابراين با وجود10مي شود كه تعداد نياز براي مالحظهلذا.سنجي نيز منطبق است

و با كيفيت باال شدتعداد محدودي مركز مرجع .، پاسخگويي به نياز هاي جامعه برآورده خواهد
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و باورها(فلسفه :ارزش ها (Philosophy (Beliefs & Values)      

               :Mission):ماموريت(رسالت

            :Vision):ازچشم اند(دورنما

                                           Expected outcomes:از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

                                                                      :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش

ا رزشها :ي زير تأكيد مي شوددر تدوين اين برنامه بر
،( محوري سالمت* ، ارتباطات مادي و از راه توليد صداها حنجره عضو مهمي است كه انسان با استفاده از اين عضو

و عاطفي خود را با محيط خارج برقرار مي و ترميم ضايعات اين عضو در مطلوب. سازد معنوي ترين لذا تالش در نگهداري
، موجب ارتقاي  و اجتماعي مبتاليان به بيماريحد ممكن ، رواني و سطح سالمت جسمي هاي اين عضو مهم خواهد شد

، در كنار پيشگيري از ابتالي اين عضو به بيماري ، از ارزش اين امر و عوارض آن ها هايي است كه متخصص اين حيطه بر
.)نمايد تاكيد مي

و جامعه نگر ارتقاي سالمت مبتني بر طبابت جامع*
و حرفهرعايت اصول* اي اخالق اسالمي

و متعهد است كه در جهت ارائه خدمات، درزمينه،به علم روزآگاهتربيت نيروي انسانيرسالت اين دوره، توانمند
و پژوهش، در حيطة شگيري،پي رمان،د هاي تشخيص، ا فلوشيپ الرينگولوژي آموزش و اين قدام نمايدبه جامعه
.ارتقا دهد فرايند رامستمرا

انداردهاي جهاني دستبه استفلوشيپ الرينگولوژيسال آينده در زمينه آموزش درحيطه10انتظار آن است كه در
و در منطقه خاورميانه در زمره كشورهاي برتر باشيم و توليد علم با بهترين. يابيم همچنين در ارائه خدمات كيفي

.كشورها در منطقه رقابت كنيم

:دانش آموختگان اين دوره، قادر باشندانتظار مي رود،
سال- با بيماران• و اعضاي تيم اي مت ارتباط مناسبهمراهان . قرار نمايندبرحرفه
. با به كارگيري راهكارهاي مختلف، سالمت جامعه را ارتقا بخشند•
، روشهاي• و مهارت كافي انجام دهند پيشگيري و مراقبتي بيماران مرتبط با اين دوره را باتسلط . تشخيصي، درماني
و تعامل سازنده داشته باشنددر نظام پژوهشي بين دانشگاهي در سطح كشور، در زمينه• . تخصصي خود همكاري
در● دراز هاي مختلف اعم آموزش رده توانائي كافي و جامعه حيطه تخصصي بيماران، اعضاي تيم سالمت، دانشگاهيان

.مربوطه را داشته باشند 

و مراقبتيدانش آموختگان اين دوره در جامعه نقشهاي تشخيصي، -پژوهشي-آموزشي-مشاوره اي-درماني
.و مديريتي را ايفا مي كنند–پيشگيري كننده
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اييفاوظ                                                                    :Tasks:دانش آموختگان حرفه

:وظايف دانش آموختگان به تفكيك نقش هاي مختلف به شرح زير است
و مراقبتي ـ درماني : در نقش تشخيصي

و مديران نظام سالمت براي رفع مشكل حرفه اي برقراري ارتباط مناسب* ، اعضاي تيم سالمت ، همراهان با بيماران
.بيمار 

م* ، انجام و ثبت يافتهاخذ شرح حال .ها در پرونده بيماران عاينات تخصصي
.هاو ثبت يافتهدرخواست منطقي آزمايشات تشخيصي*
و درماني مندرج در اين برنامه* .انجام پروسيجرهاي تشخيصي
و ثبت آن همراه با تشخيص*  هاي افتراقي در پرونده تشخيص بيماري
 حي سازي بيماران براي انجام عمل جرا آماده*
و حمايتي( انتخاب بهترين رويكرد درماني* ، تسكيني ، جراحي و بكارگيري آن براي بيماران) اعم از دارويي
و بعد از اعمال جراحي* ، حين و پايش بيماران قبل  مراقبت
 ارجاع بيماران به تخصص هاي مورد نياز*
 پيگيري منظم بيماران*

:اي در نقش مشاوره
و مراجع قانوني ارائه مشاور* ، مديران نظام سالمت ، ساير متخصصين ، همراهان .ه تخصصي به بيماران

: در نقش آموزشي
و در صورت نياز جامعه* ، اعضاي تيم سالمت ، همراهان .آموزش بيماران
و تكميلي در صورت عضويت در هيات* ، دسيتاران مقاطع تخصصي ، كارورزان د آموزش كارآموزان  انشگاه علمي

:در نقش پژوهشي
و كشوري در حيطه تخصصي به منظور گسترش مرزهاي دانش در اين همكاري در پژوهش* هاي مرتبط دانشگاهي

.بر شواهدبا توجه به نگرش مبتني حيطه 

: كننده گيريشدر نقش پي
 مرتبط Health System Research (HSR( هاي شركت در پژوهش*
و تالش در تثبيت سيستم ثبت اطالعات در حيطه تخصصي گزارش موارد بيما*  ري
و صدمات حنجره نظير* : همكاري فعال با ساير اعضاي تيم سالمت در پيشگيري از عوامل خطرساز در بيماريها

.قرا گرفته اندلوله گذاري تراشه تحت بيماراني كه به صورت طوالني مدت

:در نقش مديريتي
و مديريت تيم*  حنجره مانيدررهبري
و واحدهاي مرتبط مشاركت در امور مديريت بخش*  ها
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:مورد انتظار ومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها
Expected Competencies & Procedural Skills:                              

ها: الف ):ي عموميتوانمندي General Competencies) 
، در مقطع تخصصي خود اغلب توانمندي و در اين دوره با تكرارهاي عمومي زير را كسب كردهدستياران و تمريناند

، خود را به حد تسلط خواهند رساند بيشتر اين توانمندي . ها
و ثبت اطالعات : گردآوري

 (communication)برقراري ارتباط�
 History taking)( تخصصي اخذ شرح حال�
و معاينه�  (Patient assessment & Physical examination)بيماران تخصصي ارزيابي
 منطقي آزمايشات پاراكلينيكيدرخواست�
، ثبت اطالعات�  وتنظيم مدارك پزشكي تشكيل پرونده
و تصميم گيري براي بيمارا ، تشخيص :ستدالل باليني
 آزمايشات پاراكلينيكيتفسير�
ها�  پاراكلينيكيوي بالينيادغام يافته
و قضاوت باليني� )clinical judgment( استنتاج
 تشخيص بيماري�
 بيمار حل مساله جهت تصميم گيري باليني�

Patient( اداره بيمار Management :(
Patient( مراقبت از بيمار� care (
و(تجويز منطقي دارو� ) order نوشتن نسخه دارويي
ـ نتخاب بهترين رويكردا� و اجراي آن براي بيمار درمانيتشخيصي
و بازتواني�  مندرج در اين برنامه انجام اقدامات توانبخشي
 مشاوره پزشكيو ارائه درخواست�
و ايجادهماهنگي�  ارجاع بيمار هاي الزم
 آموزش بيمار�
 پيگيري بيمار�

: توانمندي هاي ديگر
 پژوهش�
و رهبري�  مديريت
 ارائه مشاوره هاي تخصصي�
�Advocacy 
 طبابت مبتني بر شواهد�
كيياستفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع الكترون�
 پايش سالمت جامعه�

در: تذكر و در مقاطع باالتر بـر آنهـا دستياران طول دوره تخصصي خود، اكثر توانمنديهاي فوق را كسب
.مسلط خواهندشد
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:)درماني–اقدامات تشخيصي(مهارت هاي پروسيجرال:ب

:دارند) همپوشاني( تداخل در انجام بعضي پروسيجرها كه با اين دورهياسامي رشته ها يا دوره هاي

انجامدفعاتحداقل)Procedure(پروسيجر
براي يادگيري

40مستقيمسكپيالرنگو

و فلكسيبل 20برونكوسكوپي ريجيد

و آناليز صدا 40استروبوسكوپي

15تكنيك هاي اندوسكوپيك اصالح تنگي هاي الرنگوتراكئال

20تكنيك هاي بازسازي الرنگوتراكئال
20تكنيك هاي فونوسرجري

و باز(روش هاي جراحي كانسر حنجره 10)شامل روش هاي آندوسكوپيك

10روش هاي بازتواني صدا بعد از الرنژكتومي

20تكنيكهاي جراحي ليزر حنجره

و ديسفاژيجراحيدرمان 3آسپيراسيون مزمن

1جرهتزريق داخل حن

.اين دوره با تخصص هاي زير همپوشاني دارد ولي با هيچ رشته اي تداخل حرفه اي وجود ندارد
 بيهوشي- جراحي توراكس-
 گفتاردرماني- لوژينترووآگاستر-
و گردن- راديوتراپي-  جراحي هاي سر
و مهارت singing-voiceدر زمينه voiceرشته هنر-  هاي خواندنو موسيقي
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                                          :Educational Strategies:آموزشي راهبردهاي

و يادگيري( آموزشو فنونهاوشر :Teaching & Learning Methods:)روش هاي ياددهي

:اين برنامه بر راهبردهاي زير مبتني است-
 (Task Oriented)يادگيري مبتني بر وظيفه-
)(Problem Orientedيادگيري مبتني بر مشكل-
 (Community Oriented)يادگيري جامعه نگر-
 (Subject Directed)يادگيري مبتني بر موضوع-
 (Hospital Based))سرپائي–بستري(آموزش بيمارستاني-

و اهداف آموزشي از روش و فنون آموزشي جمعيدر اين دوره حسب مورد ـ گزارشهاي بيمارسكنفرانس(ها تاني
كالصبحگاهي وـ CPCـبـ ژورنال ، مرگ ) گزارشات موربيديتي برگزاري-هاي كوچكـ بحث در گروه....

ـ روش و( هاي آموزش باليني كارگاه آموزشي ـ آموزش در اتاق عمل ـ آموزش در درمانگاه و گراندراند ) راند ....
ت آموزش ت( حت شبكه هاي ـ و استفاده از اينترنت ) له كنفرانس .و نظاير آن بهره گرفته خواهد شد ....
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:ساختار كلي دوره آموزشي
مدت زمانـ اقداماتمحتويبخش،واحديا عرصه آموزش

)ماه(
ـ برنامهدرمانگاه ـ انتخابويزيت بيماران سرپايي ريزي درماني

ـ انجام مشاوره ـ بيماران براي بستري هاي مرتبط
ـ پيگيري بيماران مديريت آموزش سرپايي مربوطه

 شده جراحي

2.ايهفته
روز در طول

 دوره 
)ماه11(

ـ مراقبت ازسازيآمادهبخش الرينگولوژي بيماران براي اعمال جراحي
ـ شركت در برنامه بيماران جراحي ، شده هاي آموزشي

، كشيك و آنكالي پژوهشي  تنظيمي توسط بخش هاي ها

درطول دوره
 هر روز

)ماه11(
،اطاق عمل ، تحت نظارت استاد انجام كليه اعمال جراحي مرتبط

 بصورت كمك يا مستقل
2ايهفته

روز در طول
 دوره

صدا–و تفسير گزارشات مربوطهVoice Lab(voice analysis(آزمايشگاه صدا
 درماني

يكايهفته
روز در طول

 دوره
هاي مربوط به تراشهكمك يا انجام جراحي-توراكسبخش

 كمك يا انجام برونكوسكوپي-
ماه1
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از عناوين دروس :عمومي ،تخصصي پايه يا تخصصي باليني اعم

عنوان
و فارنكس فونكسيون حنجره

و درمان بيماريهاي هيپر فونكسيو نلارزيابي

تصويرگيري از حنجره

آناليز صدا

تصويربرداري تشخيصي حنجره
و فارنكس ارزيابي نورولوژيك حنجره

و تظاهرات بيماري هاي سيستميك حنجره عفونت ها

آسپيراسيون مزمن

و مريرت وماي حنجره

درمان جراحي تنگي هاي راه هوايي فوقاني

كاربران حرفه اي صدا

مخاطي طناب صوتيبيماري هاي خوش خيم

تيروپالستيمدياليزاسيون

اداكسيون اريتنوييد

ري اينرواسيون حنجره

و هيپو فارنكس تومورهاي بدخيم حنجره

درمان كانسر ابتدايي حنجره

رزكسيون تومورهاي پيشرفته حنجره از طريق دهان با ليزر

كانسرواتيو حنجرهجراحي

و الرنگوفارنژكت وميالرنژكتومي توتال

و هيپوفا نكسرراديوتراپي حنجره

بازتواني صدا بعد از الرنژكتومي

درمان انسداد راه هوايي در بالغين

آندوسكوپي تراكئوبرونكيال

و درمان نئوپالسم هاي تراشه تشخيص

يالژوفازتظاهرات راه هوايي فوقاني ريفالكس گاستروا
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كهو مهارتمباحث ناوينع به تفكيك(در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند بايد دستياران هايي

):هر بخش

:بخش جراحي توراكس
د مربوطه تحت نظارت اساتيو برونكوسكوپي بازسازي تراشه در جراحيهاي مشاركت*
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:دستياراناز)Professionalism(اخالق حرفه اي انتظارات-
و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي روداز دستيار :ان

 در حوزه نوع دوستي-الف
.منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند)1
.در مواجهه با بيماران مختلف عدالت را رعايت كنند)2
.در برخورد با بيماران به تمام ابعاد جسمي، رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشند)3
.از بيماران وقت كافي صرف نمايند در تمامي مراحل مراقبت)4
و آالم بيماران توجه داشته باشند)5 . به خواسته ها
و از آن دفاع كنند)6 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده

و مسئوليت-ب  در حوزه وظيفه شناسي
.نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند)1
.به سواالت بيماران پاسخ دهند)2
.طالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان قرار دهندا)3
.داشته باشندسازنده از دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل)4
و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند)5 . در تمامي مراحل مراقبت
و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرندبراي مصاحبه، انجا)6 .م معاينه
و نيز بهبود كيفيت زندگي بـه)7 در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري

.طور مناسب به بيماران آموزش دهند

و درستكاري-ج  در حوزه شرافت
.راستگو باشند)1
. درستكار باشند)2
.ارباشندرازد)3
.حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند)4

 در حوزه احترام به ديگران-د
، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند)1 . به عقايد، آداب
2(، يك انسان در نظر گرفته .نام ومشخصات وي را با احترام يادكنندبيمار را به عنوان
و ترتيب را رعاي)3 و نظم .ت نمايندبه وقت بيماران احترام گذاشته
و كادر تيم درماني احترام بگذارند)4 .به همراهان بيمار،همكاران
.وضعيت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد)5

 در حوزه تعالي شغلي-ه
.انتقاد پذير باشند)1
و كمك بخواهند)2 ، در موارد الزم مشاوره .محدوديت هاي علمي خودرا شناخته
.خود را ارتقاءدهندبه طور مستمر،دانشو توانمنديهاي)3
. اقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهند)4
و گزارش نويسي را رعايت كنند)5 . استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي

، شيوه اصلي آموزش اخالق حرفه: توضيح و نظارت مستمر بر عملكرد Role modelingاي
. است دستياران
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                      :References: كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است منابع درسي

 

: توضيح
هيئت ممتحنه دوره ،توسطبر اساس آئين نامه هاي موجود،) در صورت تصويب( منابع آزمونهاي كشوري)1

و اين منابع راهنمايي است براي اجراي اين برنامه تعيين خواهد  . شد
، منظور آخرين نسخه چاپ)2 . شده در دسترس است در مورد كتب
مي)3 ، منظور مجالتي است كه در طول دوره دستياري منتشر .شوند در مورد مجالت

:كتب اصلي- الف
• The Larynx by Robert H Ossoff, Stanley M Shapshay, Gayle E Woodson, and James L 

Netterville ( 2002) 
• Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery . Charles Cummings, Bruce Haughcy, 

Regan Thomas, and Lee Harker (2005) 
• Surgery of the Larynx, Trachea, Esophagus and Neck by William H. Montgomery MD 

(2002)
• Staloff(2005) .Treatment of Voice Disorders. 

Clinical Assessment of Voice . 
 Voice Science 

:مجالت اصلي-ب
• laryngoscope 
• North America 
• Voice 
• Head and neak 

 



پ و تخصصي تاريخ-زشكي وتخصصيدبير خانه شوراي آموزش 88 ماهآذر- تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 تخصصي الرينگولوژيبر نامه آموزشي دوره تكميلي 17

                                                 :Student Assessment:ارزيابي دستيار

: دستيارانشرح وظايف

:(Assessment Methods)ارزيابيروش-الف
و عملي مستمر در طي دورهجهت و اطاق عمل ارزيابي تئوري ـ درمانگاه ارزيابيو Dopsاز روش هاي بخش

Logbook مي . شود، استفاده

:(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي:ب
 بصورت مستمر

نمايد عبارتندمواردي كه گروه بر آن تاكيد مي.هاي مربوطه آورده شده استنامهشرح وظايف قانوني دستياران در آئين
: از

 ويزيت روزانه بيماران-
 تخصصي هاي فوق انجام مشاوره-
كاليا كنفرانس5ارائه-  در طول دورهب ژورنال
 شركت در برنامه آنكالي-
يك پروژه تحقيقاتي مشاركت-  در
 طبق برنامه تنظيمي در اطاق عملحضور-
 طبق برنامه تنظيمير درمانگاهدحضور-
حضور در برنامه هاي ديگر تنظيمي بخش-
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:رتبه–گرايش–تعداد(ي اجراي برنامه برااقل هيئت علمي مورد نياز حد (

: براي اجراي برنامه مورد نياز ديده دورهكاركنان

:مورد نياز تخصصي فضاهاي

و :در سال مورد نياز هاي اصلييتعداد بيمارحداقل تنوع

:براي تربيت يك دستيار ورودي تعداد تخت مورد نياز

درسال سابقه كاري10ياودو نفر از آنها دوره تكميلي مربوطه را گذرانده باشندكهنفر عضو هيات علمي3-
.يك نفر دانشيار باشندنفر حداقل3از اين.دنداشته باشزمينه مربوطه

-speech . therapist )و آشنا به استر) گفتاردرمان و وسكوبمجرب  voice labپي

 تخصصي مربوطه از جمله ليزر هاي فوق در اطاق عمل در زمينه جراحي ديده دوره پرستار-

و* و بينيگلوبخش گوش
*Voice lab 
 درمانگاه اختصاصي*
 اتاق عمل اختصاصي*

تعدادبيماري
و نيازمند به روشئتروماهاي الرنگوتراك 20هاي بازسازيال

خبيماري phonosurgery50وكسخيم الرنوشهاي
30كسبيماران با كانسرهاي الرن

و اختالل بلع 5بيماران با آسپيراسيون

يك تخت4حداقل ICUتخت براي يك نفر دستيار به اضافه
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: اي آورده شود لطفاً ليست تجهيزات سرمايه(: مورد نياز تجهيزات تخصصي (

:مورد نياز يا متخصصين رشته هاي تخصصي

:معيارهاي دانشگاههائيكه مجاز به اجراي برنامه هستند

:متخصصين مجاز به ورود دوره

Voice labـوباستروشامل دستگاه ).اين تجهيزات الزم است، در دسترس باشند( EMGسكوپ
Flexible and Rigid Telescope 

و ميكروسكوپ كاملدستگاه ليزر
 الرنكس كوپيسجراحي ميكرولسايو

و اقسام الرنگوسكوپ  هاي موردنياز برونكوسكوپو انواع

رشته جراحي توراكس
ستنترولوژيآگاسترو متخصصين
ستنورولوژي متخصصين

 متخصص روانپزشكي
 با گرايش اختالالت صداگفتاردرماني متخصصين

.متخصصين يا رشته هاي فوق بايد در دانشگاه مربوطه در دسترس باشند

امستندات علميوجود- و سال10نگولوژي دريقدامات درمانگاهي بيماران در حيطه الردر زمينه انجام اعمال جراحي
و بيني دانشگاه گذشته در بخش و حلق  سال گذشته15طي دستيارهاي مادر وتربيت هاي گوش

 هاي مندرج در اين برنامه وجود حداقل-

و گردنبيني،گلو،تخصصين گوشم و از نظر قانوني نيزو جراحي سر كه واجد دانشنامه مورد تائيد تخصصي باشند
. منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند
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:(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
:برنامه ارزشيابيشرايط- الف

:شيوه ارزشيابي برنامه-ب

:ارزشيابي برنامه متولي-ج

:برنامه نحوه باز نگري-د

ب شاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي-ه :رنامهارزشيابي

دوره از اجراي برنامه3گذشت

.ليست پيوستمبتني بر اجزاي برنامه نظير چك)check lists(هايليستچكبصورت مستمر با

و اعتباربخشي دبيرخانه با همكاري كميته تدوين برنامه دوره واحد ارزشيابي

و نظرسنجياي انجامهاي دورهپس از گردآوري اطالعات حاصل از ارزشيابي ،شده توسط دبيرخانه هاي بعمل آورده
، تغييرات هاي انجام بر اساس نتايج بحث بحث قرار خواهد گرفت سپساطالعات در كميته تدوين برنامه طرح مورد شده

و پيشنويس برنامه جديد جهت ادامه روند به دبيرخانه تسليم خواهد شد  . الزم در برنامه اعمال

.تعداد اعمال انجام شده موفق توسط دانش آموختگان-
)صفحه بعد(ابي برنامه شاخص هاي مندرج در چارچوب ارزشي-
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 ليست ارزشيابي برنامه چك
،.برنامه با استفاده از چارچوب زير ارزشيابي خواهدشد ممكن است پاسخ به هريك از سواالت فوق

ا. نيازمند انجام يك تحقيق كامل باشد  ، پس ، اقدام به در اين مورد ارزيابان ز تدوين ابزار مناسب
. ارزشيابي برنامه خواهند نمود

منبع گردآوريسوالرديف
 داده ها

معيارروش
مورد
انتظار

و دستياران قرار گرفته است؟1 -دستيارانآيا برنامه، در اختيار همه اعضاي هيئت علمي
اساتيد

<80%پرسشنامه

<80%مشاهدهمستنداتفي شده است؟آيا محتواي برنامه، اطالع رساني كا2
و دستياران از اجزاي برنامه آگاهي دارند؟3 -دستيارانآيا اعضاي هيئت علمي

اساتيد
<50%پرسشنامه

و دانشكده از آن حمايت4 آيا در طول اجراي برنامه، وزارت متبوع، دانشگاه
كرده است؟

و تاييد اساتيد
مديران

و مصاحبه
مشاهده

%70>

و ارزشها در طول اجراي برنامه رعايت شده است؟آيا5 <80%پرسشنامهارزيابي فرايندباورها
<70%پرسشنامهارزيابي فرايندآيا اجراي برنامه رشته را به دورنما نزديك كرده است؟6
 Outارزيابيآيا رسالت رشته در بعد آموزشي تحقق يافته است؟7

came
<70%پرشسنامه

و در جهت دور نما بودهآيا وضعيت8 و نشر مقاالت روبه ارتقاء توليد علم
است؟

(مشاهدهارزيابي مقاالت )بلي+

ارزيابي عملكردآيا پيامدهاي پيش بيني شده در برنامه تحقق يافته اند؟9
دستياران

<80%پرسشنامه

100%مشاهدهمستنداتآيا براي اجراي برنامه، هيئت علمي الزم وجود دارد؟10
و پژوهش در رشته كافي بوده است؟11 100%مشاهدهمستنداتآيا تنوع بيماران براي آموزش
100%مشاهدهارزيابي تجهيزاتآيا تجهيزات تخصصي پيش بيني شده در اختيار قرار گرفته است؟12
و واحدهاي آموزشي ضروري براي اجراي برنامه فراهم13 آيا عرصه ها، بخش ها

؟شده است
100%مشاهدهارزيابي عرصه ها

<50%مصاحبهدستيارانميزان استفاده از روشهاي فعال آموزشي چقدربوده است؟14
و برنامهآيا محتواي آموزشي رعايت شده است؟15 مستندات

ها
<80%مشاهده

و رعايت بخشهاي چرخشي چقدر بوده است؟16 <80%مصاحبهدستيارانميزان رعايت ساختار دوره
<90%مصاحبهبيماران–اساتيدآيا رعايت انتظارات اخالقي رضايت بخش بوده است؟17
100%مشاهدهمستنداتآيا منابع تعيين شده در دسترس دستياران قرار دارد؟18
<80%مشاهدهمستنداتآيا دستياران مطابق برنامه ارزيابي شده اند؟19
ش آموختگان در پستهاي مرتبط رضايت بخشآيا ميزان اشتغال به كار دان20

بوده است؟
<90%پرسشنامهدانش آموختگان

و وظايف خود را در جامعه به شكل مطلوب21 آيا دانش آموختگان نقش ها
انجام مي دهند؟

مديران محل
اشتغال

<70%پرسشنامه

>10%مصاحبهاساتيداست؟آيا موضوع تداخل وظايف با رشته هاي ديگر معضالتي را در پي داشته22
و استادان از برنامه؟23 <70%پرسشنامهاساتيد-دستيارانميزان رضايت دستياران
<80%پرسشنامهمديرانميزان رضايت مديران محل اشتغال دانش آموختگان از عملكرد آنها؟24
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 منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

1- Laryngology and the voice : A new curriculum in otolaryngology : 
Department of otolaryngology wake forest university medical center 
wistom – salem – North carolina 

2- American laryngological association laryngology fellowship 
guidelines. 

3- Laryngology fellowship program university of Washington 
4- Lions voice clinic programs university of minnestoa 

 
و آموزش–لي تخصصي تدوين برنامه هاي تكميراهنماي-5 وزارت بهداشت، درمان

و تخصصي-پزشكي  و برنامه-دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي كميسيون تدوين
1388سال- ريزي آموزشي  

و نظرات متخصصين-6 .تجربيات، پيشنهادات
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 ورتجلسهص
، بـا تـالش امضـا كننـدگان زيـر،در الرينگولـوژي) فلوشـيپ(برنامه دستياري دوره تكميلي تخصصي

و تخصصـي29/7/88تاريخ و به عنوان سند در دبيرخانه شـوراي آمـوزش پزشـكي به تصويب رسيد
.نگهداري مي شود

:

 دكتر سيدمنصور رضوي دكتر محمدعلي محققي

 دكتر علي رباني دكتر اميرهوشنگ مهر پرور

 تر ابوالفتح المعيدك گيالني دكتر ميترا مدرس

 دكتر الهه ملكان راد دكتر علي صفوي نائيني

 دكتر مهدي صابري فيروزي اله پيروي دكتر حبيب

 دكتر مريم رسوليان دكتر علي مشكيني

 دكتر محمدمهدي قاسمي دكتر شهرام آگاه

حق ازلي  دكتر علي حميدي مدني دكتر مهرداد

 رضا فرتوك زاده دكتر محمد دكتر سيد رسول مير شريفي

 دكتر رضا لباف قاسمي دكتر احمد فخري

 دكتر محمد علي صحرائيان دكتر مهدي پناه خواهي

 دكتر محمد علي سيف ربيعي

و برنامه ريزي آموزشي  اسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين

دانشجوي دوره(جناب آقاي دكتر ابوالفضل صالحي*

)دكتري گفتار درماني

گـوش،(جناب آقاي دكتر علي اصغر پيونـدي*

)گلو، بيني

)گوش،گلو، بيني(جناب آقاي دكتر محمد صادقي*
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