تعذاد ٍاحذٍ 5/0 :احذ

عٌَاى درض :چشن

ًام اظتاد :آقای شوععلی ًیا

رشتِ تحصیلی :پرظتاری

ّذف کلی درض :داًشجَ بتَاًذ بیواریْای جذاشذگی شبکیِ ،اظتحالِ هاکَالر ،تَهَرّای چشن ،رٍغ ّای تخلیِ چشن  ،تجَیس دارٍّای چشوی را تشریح ًوایذ.

زهاى جلعِ 2 :ظاعت

شوارُ جلعِ4 :

رفتار
ٍرٍدی(آهادگی
اّذاف ٍیصُ در پایاى کالض

خالصِ هحتَای درٍض

الزم داًشجَ قبل از
شرٍع کالض-

زهاى

رٍغ

ٍظایل کوک

ارزشیابی در حیي

(دقیقِ)

تذریط

آهَزشی

تذریط

فعالیتْای فراگیراى

ارزشیابی تکویلی

ارزشیابی آغازیي)

داًشجَ تایذ تتَاًذ:
جذا شذى شثکیِ چشن سا تؼشیف ًوایز.
اًَاع جذا شذى سا تا ّن هقایؼِ کٌذ.

پرسش

زمان

و

5دقیقه

پاسخ

تؼشیف جذاشذگی شثکیِ  ،اًَاع جذاشذگی،
ػلل جذاشذگی ،ػالئن ،تشخیص جذاشذگی،
دسهاى تَػیلِ قالب صدى ،ستیٌَپالػتی،
ٍیتشکتَهی  ،هشاقثت پشػتاسی

ػالئن جذا شذى شثکیِ سا تَضیح دّذ.
تشخیص تیواسی سا تَضیح دّذ.

تؼشیف اػتحالِ هاکَالس  ،اًَاع(خشک ٍ
هشطَب)  ,ػَاهل ٍ ػالئن ّش کذام اص

دسهاى ّای جشاحی تیواسی سا تا ّن هقایؼِ کٌذ.
هشاقثت پشػتاسی اص تیواسی سا تَضیح دّذ.

اػتحالِ ّا ،دسهاى  ، PDTهشاقثت
پشػتاسی

اػتحالِ هاکَالس سا تؼشیف کٌذ.
تَهَسّای چشن ،تَهَس خَؽ خین کاػِ

اًَاع اػتحالِ هاکَالس سا تا ّن هقایؼِ کٌذ.

چشن ،تَهَس خَؽ خین پلک ،تَهَّای

ػالئن اػتحالِ هاکَالس سا تَضیح دّذ.

خَؽ خین هلتحوِ ،تَهَس تذخین کاػِ

تشخیص تیواسی اػتحالِ هاکَالس سا تششیح دّذ.

چشن ،هقایؼِ تَهَسّای تذخین پلک،

دسهاى ّای تیواسی سا تَضیح دّذ.

سٍؽ ّای جشاحی چشن شاهل تخلیِ کاهل

هشاقثت پشػتاسی اص تیواسی اػتحالِ هاکَالس سا تششیح کٌذ.

کشُ چشن  ،اٍیؼشیشي ٍ اگضیٌتشیشي،
هشاقثتْای پشػتاسی دس جشاحی ّای کشُ

تَهَسّای خَؽ خین چشن سا تششیح ًوایذ(.کاػِ چشن ،پلک،
هلتحوِ)
تَهَسّای تذخین چشن سا تا ّن هقایؼِ کٌذ.

چشن ،تجَیض داسٍّای چشوی ،هَاًغ
طثیؼی جزب داسٍّای چشوی ،داسٍّای
هیذسیاتیک،

داسٍّای

ػیکلَپلظیک،
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سٍؽ ّای جشاحی چشن سا تا ّن هقایؼِ کٌذ.
هشاقثت پشػتاسی دس جشاحی ّای چشن سا تَضیح دّذ.
اًَاع داسٍّای چشوی(هیذسیاتیک ،ػیکلَپلظیک ،ضذػفًَت ،کَستَى
ّاً ،شم کٌٌذُ ّا ٍ هحلَل ّای شؼت ٍ شَی چشن) سا تششیح کٌذ.
هَاًغ طثیؼی جزب داسٍّای چشوی سا تَضیح دّذ.
ًکات قاتل تَجِ پشػتاسی دس اػتفادُ اص داسٍی چشوی سا تششیح
ًوایذ.
هٌابع:

داسٍّای ضذ ػفًَت ،کَستَى ّا ٍ ًشم
کٌٌذُ ّا ،هحلَل ّای شؼتشَی چشن،
ًکات قاتل تَجِ پشػتاسی دس اػتفادُ اص
داسٍّای چشوی

تعذاد ٍاحذٍ 5/0 :احذ

عٌَاى درض :چشن

ًام اظتاد :آقای شوععلی ًیا

رشتِ تحصیلی :پرظتاری

ّذف کلی درض :داًشجَ بتَاًذ بیوار یْای قرًیِ ،صذهات ٍارد بر چشن ،ظٌذرم چشن خشک ،التْاب هلتحوِ(علل ،عالئن ،تشخیص ،درهاى ٍ هراقبت پرظتاری) را تشریح ًوایذ.

شوارُ جلعِ3 :

زهاى جلعِ 2 :ظاعت

رفتار
ٍرٍدی(آهادگی
اّذاف ٍیصُ در پایاى کالض

خالصِ هحتَای درٍض

الزم داًشجَ قبل از
شرٍع کالض-

زهاى

رٍغ

ٍظایل کوک

ارزشیابی در حیي

(دقیقِ)

تذریط

آهَزشی

تذریط

فعالیتْای فراگیراى

ارزشیابی تکویلی

ارزشیابی آغازیي)

داًشجَ تایذ تتَاًذ:
اختالالت قشًیِ(کشاتَکًََع ٍ  )....سا تششیح ًوایذ(.ػلل،
ػالئن ،تشخیص ،دسهاى ٍ هشاقثت)

پرسش

زمان

و

5دقیقه

پاسخ

الیِ ّای قشًیِ ،کشاتَکًََع(تؼشیف ،ػَاهل،
ػالئن ،دسهاى) ،کشاتَپالػتی ( هَاسد اػتفادُ،
ػَاسض ٍ هشاقثتْای پشػتاسی ،پغ صدى گشافت)،

ضشتات ٍاسد تش چشن سا تَضیح دّذ.

لیضیک(تؼشیف ،هَاسد اػتفادُ ،ػَاسض ،هشاقثت

صذهات ًاشی اص پاشیذى تِ چشن سا تَضیح دّذ.

پشػتاسی) ،ضشتات ٍاسد تشچشن ،صذهات ًاشی

اجؼام خاسجی دس ػطح چشن ٍ خشاؽ قشًیِ سا تششیح

اص پاشیذى ،اجؼام خاسجی دس ػطح چشن،

ًوایذ.

خشاؽ قشًیِ،صذهات ًفَری ٍ لِ شذگی کشُ

صذهات ًفَری ٍ لِ شذگی کشُ چشن سا تَصیف ًوایذ.
ػَختگی چشن تا هَاد شیویایی هختلف سا تا ّن هقایؼِ
ًوایذ.
ػٌذسم چشن خشک (ػلل ،ػالئن ،دسهاى ٍ هشاقثت
پشػتاسی) سا تششیح ًوایذ.
التْاب هلتحوِ (ػلل ،ػالئن ،دسهاى ٍ هشاقثت پشػتاسی) سا

چشن ،اجؼام خاسجی دس چشن ،ػَختگی ّای
کشُ چشن ،الیِ ّای تشکیل دٌّذُ پشدُ اشک.
ػٌذسم چشن خشک(تؼشیف ،ػلل ایجاد ،ػالئن
تالیٌی ،دسهاى طثی ٍ جشاحی) ،تَضیح ػٌذسم
شَگشى

تششیح ًوایذ.
التْاب هلتحوِ(تؼشیف ،ػَاهل ,ػالئن ،دسهاى ٍ
اًَاع التْاتات چشن سا تا ّن هقایؼِ کٌذ.
تیواسیْای ػفًَی شایغ چشن سا تششیح ًوایذ.

هٌابع:

هشاقثت) ،تؼییي ًَع التْاب(جْت تشخیص التْاب)
ػفًَتْای شایغ ٍ تیواسیْای التْاتی چشن
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تعذاد ٍاحذٍ 5/0 :احذ

عٌَاى درض :چشن

رشتِ تحصیلی :پرظتاری

ّذف کلی درض :داًشجَ بایذ بتَاًذ بیواریْای گلَکَم ٍ کاتاراکت(علل ،عالئن ،رٍغ ّای تشخیصی ،درهاى ،پرظتاری) را تشریح ًوایذ.

ًام اظتاد :آقای شوععلی ًیا
هذت زهاى جلعِ 2 :ظاعت

شوارُ جلعِ2 :

رفتار ٍرٍدی(آهادگی
الزم داًشجَ قبل از

اّذاف ٍیصُ در پایاى کالض

شرٍع کالض-

خالصِ هحتَای درٍض

زهاى

رٍغ

ٍظایل کوک

ارزشیابی در حیي

(دقیقِ)

تذریط

آهَزشی

تذریط

فعالیتْای فراگیراى

ارزشیابی تکویلی

ارزشیابی آغازیي)

داًشجَ تایذ تتَاًذ :
کاتاساکت سا تؼشیف ًوایذ.
اًَاع کاتاساکت سا تا ّن هقایؼِ کٌذ.
ػلل کاتاساکت سا ًام تثشد.

پرسش

زمان

و

5دقیقه

پاسخ

تؼشیف کاتاساکت ،ػاختواى ػذػی ،ػَاهل ایجاد
کاتاساکت ،کاتاساکت ّؼتِ ای ،کاتاساکت قششی،
کاتاساکت تحت کپؼَلی خلفی ،دسهاى ،جایگضیٌی
ػذػی ،هشاقثت پشػتاسی

فشآیٌذ پشػتاسی تیواسی کِ جشاحی کاتاساکت سا اًجام دادُ سا طشاحی

فشاس داخل چشن ،پاتَفیضیَلَطی گلَکَم(......
ػلت غیش هؼتقین ایؼکویک ٍ ػلت هؼتقین

گلَکَم سا تؼشیف ًوایذ.

هکاًیکی) ،هشاحل ایجاد گلَکَم ،گلَکَم تا صاٍیِ

ػلل تشٍص آى سا تششیح ًوایذً(.ظشیِ ػلت غیش هؼتقین ٍ ػلت هؼتقین)

تاص هضهي ،گلَکَم تا فشاس طثیؼی ،اصدیاد فشاس

هشاحل ایجاد گلَکَم سا لیؼت کٌذ.

داخل چشن ،گلَکَم تا صاٍیِ تؼتِ حاد ،تحت حاد

دس هَسد ّش یک اص اًَاع گلَکَم تَضیح دّذ.
سٍؽ ّای تشخیصی گلَکَم سا تَضیح دّذ.

ٍ هضهي ،گشفتي تاسیخچِ پضشکی  ،تًََهتشی ،
افتالوَػکَپی  ،گًَیَػکَپی  ،پشیوتشی ٍ
تغییشات ػصة تیٌایی دس گلَکَم ،دسهاى
داسٍیی(کلٌشطیک،

ػالئن گلَکَم سا تَضیح دّذ.
دسهاى داسٍئی گلَکَم سا تَضیح دّذ.

هقلذّای

آدسًشطیک

،

تتاتلَکشّا ،هقلذ ّای آلفا آدسًشطیک ٍ هْاس کٌٌذُ
ّای کشتٌیک اًْیذساص) .دسهاى جشاحی(لیضسی،

دسهاى ّای جشاحی گلَکَم سا تا ّن هقایؼِ کٌذ.

سٍؽ تصفیِ ػاصی ،تشاتکَلکتَهی ،قشاس دادى

فشآیٌذ پشػتاسی گلَکَم سا لیؼت ًوایذ.

کیؼِ شٌت ٍ اقذاهات پشػتاسی

هٌابع:

کردن

جلسه

پاسخ
حضور در کالس

ای و پایان ترم

اًَاع دسهاى ّای کاتاساکت سا هقایؼِ ًوایذ.

اًَاع گلَکَم سا ًام تثشد.

دقیقه

بحث

پروژکتور

و

5دقیقه

گروهی

دانشجویان در هر

-امتحانات مرحله

تؼشیف گلَکَم ،ػَاهل خطشصا ،هایغ صاللیِ ٍ

ًوایذ.
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عٌَاى درض :چشن

تعذاد ٍاحذٍ 5/0 :احذ

رشتِ تحصیلی :پرظتاری

ّذف کلی درض :داًشجَ بتَاًذ آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی چشن  ،رٍشْای بررظی ،تشخیصی اختالالت چشن را تشریح ًوایذ.

ًام اظتاد :آقای شوععلی ًیا
هذت زهاى جلعِ 2 :ظاعت

شوارُ جلعِ1 :

رفتار
ٍرٍدی(آهادگی الزم
اّذاف ٍیصُ در پایاى کالض

داًشجَ قبل از شرٍع

زهاى

خالصِ هحتَای درٍض

(دقیقِ)

کالض -ارزشیابی

ٍظایل
رٍغ تذریط

کوک

ارزشیابی در حیي

فعالیتْای

تذریط

فراگیراى

آهَزشی

ارزشیابی تکویلی

آغازیي)

دانشجو باید بتواند :
آناتومی و فیسیولوشی چشم را تشریح نماید.

پرسش

زمان

و

5دقیقه

پاسخ

آًاتَهی ٍ فیضیَلَطی چشن (اٍستیت ،الیِ ّای
اصلی چشن ،اػکلشا ،یٍَُ آ ،ستیٌا ،اطاقک ّای

دقت بینایی را توضیح دهد.

چشن ،فضای قذاهی خلفی ،ػلَلْای هخشٍطی ٍ

معاینه خارجی چشم را تشریح نماید.

اػتَاًِ ای ،ػذػی ،ػضالت چشن ،پلکْا ،هلتحوِ ٍ

افتالموسکوپی مستقیم و غیر مستقیم را با هم مقایسه کند.

)....

تفاوت معاینه با اسلیت المپ را با افتالموسکوپی لیست کند.
موارد استفاده از صفحات ایشی ها وارا را توضیح دهد.
آزمون شبکه آمسلر را توضیح دهد.
موارد استفاده از آنصیوگرافی فوتوگرافی و تونومتری را بنویسد.
در مورد اندازه گیری میدان بینایی توضیح دهد.
عیوب انکساری چشم را تشریح نماید.

هؼایٌِ خاسجی چشن(افتادگی پلکْاً ،یؼتاگوَع ٍ
)...
دقت تیٌایی ،افتالوَػکَپی هؼتقین ،افتالوَػکَپی
غیش هؼتقین ،هؼایٌِ تَػیلِ اػلیت الهپ ،آصهَى
تشخیص سًگ ،شثکِ آهؼلش ،اٍلتشاػًََگشافی،
فَتَگشافی
تًََهتشی،

تِ

چشن ،آًظیَگشافی

پشیوتشی،

فلَسیؼیي،

گًَ.یَػکَپی،

ػیَب

اًکؼاسی(دٍستیٌیً ،ضدیک تیٌی ،ضؼف تیٌایی ٍ
کَسی) ،تشسػی ضؼف تیٌایی
هٌابع:
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