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 قابل توجه دانشجویان گرامی : 

 است. 8-12بعد از ظهر و پنج شنبه از  2صبح تا  8ساعات حضور اکسترن ها در بخش شنبه تا چهارشنبه از -1

 .در بخش حضور داشته باشند ر روز موظفند تا پایان ساعت کشیکهای ه کشیک-2

 .نشجویان در بیمارستان الزامی استحضور تمام وقت دا-3

 .کسترن ها الزامی استا انه اتندینگ حضور همهدر راند روز-4

 .عدم حضور در بخش بدون مرخصی غیبت محسوب می شود-5

 .عهده کشیک همان روز می باشدن به به عهده گروه مقیم در بخش و بعد از آ 2مسئولیت انجام امور بخش تا ساعت -6

 .مان ضرورتکشیک در ز الزامی است به جز اکسترندر زمان برگزاری کنفرانس ها حضور تمامی دانشجویان -7

 .شد هر جلسه در نمره نهایی دانشجو منظور خواهد غیبت در-8

در صورتی که کنفرانس  .بعد از ظهر است 2ق عمل از شروع تا اتمام بیماران یا تا ساعت اساعت حضور در درمانگاه و ات-9

 انگاه یا اتاق عمل عصر می باشند.مبد دانشجویان موظف به حضور در درهای بخش ادامه یا

 .فتر بخش رسانده شودید به اطالع دهر گونه تغییر در برنامه فوق با-10

ین از همان در صورت عدم حضور اتندینگ در اتاق عمل حضور دانشجویان در بخش و یا اتاق عمل اتندینگ های جایگز-11

 .سرویس الزامی می باشد

در اتفاقات به عهده اکسترن می باشد و بعد از ویزیت با آنکال همان روز تماس گرفته و گزارش  ENTویزیت بیماران -12

 شود.

 

 

 1399ماه مرداد  – ENTبرنامه اتاق عمل  گروه  

 عصر  صبح روز

    شنبه 

  دکتر دهقان یکشنبه

 دکتر دهقان  دوشنبه

   سه شنبه

 دکتر دهقان  چهارشنبه

   پنج شنبه 
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 (مطهری)بیمارستان   ENT بخش در دانشجویان و اتندینگ حضور برنامه

کلیه دانشجویان بخش )ثبت  روز هفته

 گزارش سیر پیشرفت (

 اکسترن راند درمانی  صبح

 کشیک با کلیه دانشجویان

راند آموزشی با 

 اتندینگ مربوطه

 صبح تا پایان راند 9 03:7 صبح 8-9 شنبه

 تا پایان راند صبح 9 03:7 صبح 8-9 یکشنبه

 صبح تا پایان راند 9 03:7 صبح 8-9 دوشنبه

 صبح تا پایان راند 9 03:7 صبح 8-9 سه شنبه

 صبح تا پایان راند 9 03:7 صبح 8-9 چهار شنبه

 صبح تا پایان راند 9 03:7 صبح 8-9 پنج شنبه

تعیین ساعت طبق  فقط دانشجویان کشیک دانشجویان کشیک معهج

 نظر استاد مربوطه

 

 

 1399ماه مرداد  – ENT برنامه درمانگاه گروه

 عصر صبح روز

  دکتر دهقان شنبه

   یکشنبه

  دکتر دهقان دوشنبه

   سه شنبه

  دکتر دهقان)یک هفته درمیان( چهارشنبه

   پنج شنبه
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 1399ماه مرداد   ENTبرنامه کنفرانس 

 مبحث استاد

 آناتومی  دکتر دهقان

 استخوان تمپورالترومای گوش و 

 بیماریهای گوش خارجی

COM و عوارض آن 

 آناتومی و فیزیولوژی غدد بزاقی

 عفونت های غدد بزاقی

 ترومای غدد بزاقی

 سنگهای غدد بزاقی ، نئوپالسم های غدد بزاقی

 ترومای ماگزیلوفاسیال

 آناتومی و بیماریهای دهان و حلق

 توده های گردنی

 آناتومی گردن

 و اکتسابی گردن ضایعات مادر زادی

 آناتومی و فیزیولوژی بیماریهای بینی و سینوس ها 

 تومورهای بینی و سینوس ها و حنجره

 آناتومی و بیماریهای عصب فاشیال

 عصبی–کاهش شنوائی حسی 

 ی گوش و سیستم وستیبوالرژفیزیولو

 سرگیجه

 رینوسینوزیت حاد و مزمن

 آناتومی و فیزیولوژی حنجره

 حنجرهآنومال مادر زادی 

 علل پارالیزی اعصاب حنجره

 تومورهای تیروئید

 ضایعات و بیماریهای مری ،آناتومی

 آسپیریشن مری و ریه

 

 1399ماه مرداد  ENTگروه بندی دانشجویان بخش 

 اکسترن گروه

A بیات-حیدری-حاتمی  

B  گرگین-پورعوض  

 


