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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
و  چشم تکنولوژی اتاق عمل  : نام درس

 های آنمراقبت
 0.5 واحد: تعداد
 جلسه 4جلسات:  تعداد

 رشته تحصیلی:
 اتاق عمل تکنولوژی 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری:
 2کالس 

  مدرس:
 سمیه نیّری

 1398-99تحصیلی اول نیمسال 

 
 چشمهای جراحی ها و مراقبتی: آشنایی فراگیر با کلیات و مفاهیم بیمارهدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

یانی  )رئوس اهداف م

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(
 اهداف حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 01/7/1398 

ارائههطرحههورر ور رورر
رمعوفیر رس
رآناتومیرچشم

جواحههیرررپههاتوژو  
رچشم

رتومینوژو  

کاربو رر اروها ر
رچشمیر

ر

رحیططرشناختی
ر انشجوربتواند:

رآشنارشو .آناتومیرچشمربار

بطرحوررخالصطرپاتوژو  رموبوطربهطرجواحهیررر
رچشمررارتوضیحر هد.

بارتومینوژو  رموبوطربطرجواحیرچشمرآشهنارر
رشو .

ربارکاربو ررقطو رها رچشمیرآشنارشو 
رروانیرحوکتی

 شناختی

 روانی حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

پرسش و پاسخ 

 یدر جلسه آت

ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایامادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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م،رمجوا رآناتومیرکو رچشم،رعضالترچش
راشکیرراربطرتصویوربکشد

رحیططرعاحفی

ر انشجوربتواند:
 انشجورحینرتدریسرتماسرچشمیربوقوارر

رنمایدروربارتوجطربطر رسرگوشرفوار هد

2 08/7/1398 

ابزارهههارورتجزیههزاترر
رجواحیرچشم

جواحیرانسدا رمجوا ر
راشکی

رجواحیرقونیط
ر

رحیططرشناختی
ر انشجوربتواند:

بارابزارهارورتجزیزاترجواحیرچشمرآشنار

رشو .
اندیکاسیونرورنحو ر رمانرانسدا رمجوا ر

رراشکیر ررنوزا انروربزرگساالنربیانرکند
(رDCR)جواحیر اکویوسیستورینوسهتومیرر

ررارتوضیحر هد
رمنظوررازرکواتوکونوسررارفواگیو 

ر رمانر یستووفیرقونیطررارشورر هد

نحو ربوخور ربارجسمرخهارجیر ررقونیهطرراررر
رتوضیحر هد

رنحو رکواتوپالستیرالیطرا ررارشورر هد
راندیکاسیونرپیوندرقونیطررارنامرببو 

توضیحرر(رراPRK)رکواتکتومیرفوتورفکتیو
ر هد

توصیطرها رمزمربعدرازرعملرجواحیرژیزیکر

ربداند
راربیانررتفاوترعملرالزکربارجواحیرژیزیک

رنماید
رحیططرعاحفی

 شناختی

 عاطفی

 روانی حرکتی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 هیبحث گرو

 نمایش فیلم

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی
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ر انشجوربتواند:
 انشجورحینرتدریسرتماسرچشمیربوقوارر

نمایدروربارتکانر ا نرسوربطر رسرعالقطر

رنشانر هد

3 15/7/1397 

ر کوژمانرشبکیط
رگلوکومر

رجواحیرکاتاراکتر

رحیططرشناختی
ر انشجوربتواند:

رعللرجداشدگیرشبکیطرراربیانرنماید
ر رمانرجداشدگیرشبیکطررارتوضیحر هد

رعللرگلوکومرراربیانرکند

رانواعرگلوکومررارنامرببو 
رگلوکومرراربیانرنمایدحبیر رمانر

رروشرها رجواحیرگلوکومررارنامرببو 
ورایویدکتومیرراررتوابکوژکتومیاندیکاسیونر

ربیانرنماید
رعللرایجا رکاتاراکتررارنامرببو 

رانواعرروشرها رجواحیرکاتاراکترراربداندرر

یکاسهیونرراررتکنیکرجواحهیرفیکواموژسیفر
رشورر هد

تکنیکرجواحیراکستواکپسهوالررکاتاراکهتررر
ر(رراربیانرنمایدECCEاکستوکشنر)

ر انشجوربتواند:
بارعالقطرورانگیز ر رربحثرگووهیرشوکتر

رنماید

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 کوینیت

4 22/7/1397 

ها رکاسطربیمار 
رچشم

رتووما رچشم

رحیططرشناختی

ر انشجوربتواند:
ررارشورر هدراختالالترآناتومیکرپلک

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 تکوینی
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رعللرایجا رپتو یومررارنامرببو 
ر رمانرپتو یومرراربطراختصاررتوضیحر هد

ر رمانرجواحیراستوابیسمرراربیانرکند

ررارنامرببو رتومورها رخوشرخیمرکاسطرچشم
رطرچشمررارنامرببو  ربدخیمرکاسورهاتوم

رحیططرعاحفی
ر انشجوربتواند:

ربارانگیز ر رسررارپیگیو رنماید

 آتی

5  

جمههبربنههد رکلههیرر
امتحانرپایانرمطاژبرور

رتوم

 ادر باشد:دانشجو ق
مسائل مختلف ارائه شده در جلسات قبل را حل 

 نماید.
 با انگیزه و اشتیاق  در امتحان شرکت کند.

 120 - حل مسئله ی،عاطفیشناخت
حل مسائل 

 داده شده
 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 نمره  2 و پرسش و پاسخ حضور در بحث گروهی •

 نحوه محاسبه نمره کل:

 :نحوه محاسبه نمره کل
 نمره 18   ترم انیزمون پاآ

 نمره 2     یدرس فیو تکال زیکوئ
 


