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 ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       
اق عمل چشم  و تکنولوژی ات : نام درس

 های آنمراقبت
 1 واحد: تعداد

 جلسه8تعداد جلسات:

 رشته تحصیلی:
 تکنولوژی اتاق عمل 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

  :ینمدرس
 خانم سمیه نیّری

 1400-1401تحصیلی اول نیمسال 

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

 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( مدرس

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

 خانم نیّری 1

 ارائه طرح دوره 
 آناتومی چشم

 ترمینولوژی

 کاربرد  داروهای چشمی 
 

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

 با آناتومی چشم آشنا شود.

با ترمینولوژی مربوط به جراحی چشمم آشمنا 
 شود.

 با کاربرد  قطره های چشمی آشنا شود
 روانی حرکتی

آناتومی کره چشم، عضالت چشم، مجرای 
 اشکی را به تصویر بکشد

 شناختی

روانی 

 حرکتی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

نرم افزار نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراه

مطالعه به موقع 

 محتوای درسی

آمادگی جهت 

 پرسش و پاسخ 

 سنجش آغازین

                                                 
   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 پایامرحله توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان(ها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 حیطه عاطفی
 دانشجو بتواند:

بت به موضوع درس عالقه نشان دانشجو نس

 دهد
 در بحث گروهی شرکت کند

 خانم نیّری 2

 ابزارها و تجهیمزات جراحمی
 چشم

 

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:
ابزارهای جراحی چشم را نام برده و کاربرد 

 هریک را توضیح دهد

تجهیزات جراحی چشم را نام برده و کاربرد هر 
 یک را شرح دهد

 حیطه عاطفی
 دانشجو بتواند:

 نسبت به موضوع درس عالقه نشان دهد
 در بحث گروهی شرکت کند

ار جراحی داشته مطالعه بیشتر در رابطه با ابز

 باشد

 شناختی

 عاطفی

روانی 

 حرکتی

محتوای 

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش فیلم

نرم افزار نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراه

مطالعه به موقع 

 محتوای درسی

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی

 خانم نیّری 3
 جراحی انسداد مجرای اشکی

 

 حیطه شناختی
 تواند:دانشجو ب

اندیکاسیون و نحوه درمان انسداد مجرای 
  اشکی در نوزادان و بزرگساالن بیان کند

را ( DCR)جراحی داکریوسیستورینوسمتومی 
 توضیح دهد

 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:
 نسبت به موضوع درس عالقه نشان دهد

 شناختی

 عاطفی

روانی 

 حرکتی

محتوای 

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش فیلم

نرم افزار نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراه

مطالعه به موقع 

 محتوای درسی

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی
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 در بحث گروهی شرکت کند
مطالعه بیشتر در رابطه با جراحی مجرای 

 باشد اشکی داشته

 جراحی کاتاراکت خانم نیّری 4

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:
 ت را نام ببردعلل ایجاد کاتاراک

 انواع روش های جراحی کاتاراکت را بداند 
تکنیک جراحی فیکوامولسیفیکاسیون را شرح 

 دهد

تکنیمک جراحممی اکستراکالسموالر کاتاراکممت 
 ( را بیان نمایدECCEاکسترکشن )

 دانشجو بتواند:
 با عالقه و انگیزه در بحث گروهی شرکت نماید

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 حث گروهیب

نرم افزار نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراه

مطالعه به موقع 

 محتوای درسی

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی

 گلوکوم خانم نیّری 5

 علل گلوکوم را بیان کند

 انواع گلوکوم را نام ببرد
 گلوکوم را بیان نمایدطبی درمان 

 روش های جراحی گلوکوم را نام ببرد

و ایریدکتومی را  ترابکولکتومیاندیکاسیون 
 بیان نماید

 علل جداشدگی شبکیه را بیان نماید
 درمان جداشدگی شبیکه را توضیح دهد

 

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

نرم افزار نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراه

مطالعه به موقع 

 محتوای درسی

آمادگی جهت 

لسه کوئیز در ج

 آتی

 تکوینی

 خانم نیّری 6
 های کاسه چشمبیماری

 ترومای چشم

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:

 را شرح دهد اختالالت آناتومیک پلک
 علل ایجاد پترژیوم را نام ببرد

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

نرم افزار نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراه

مطالعه به موقع 

 محتوای درسی

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 تکوینی
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 درمان پترژیوم را به اختصار توضیح دهد
 درمان جراحی استرابیسم را بیان کند

 ردرا نام بب تومورهای خوش خیم کاسه چشم

 تومورهای بدخیم کاسه چشم را نام ببرد
 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:
 با انگیزه درس را پیگیری نماید

 آتی

 نیّری خانم 7
 1جراحی های  قرنیه 

 

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:

 منظور از کراتوکونوس را فراگیرد
 درمان دیستروفی قرنیه را شرح دهد

نحوه برخورد بما جسمم خمارجی در قرنیمه را 
 توضیح دهد

 نحوه کراتوپالستی الیه ای را شرح دهد
 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:

نشان  دانشجو نسبت به موضوع درس عالقه
 دهد

 در بحث گروهی شرکت کند

 شناختی

 عاطفی

روانی 

 حرکتی

محتوای 

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش فیلم

نرم افزار نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراه

مطالعه به موقع 

 محتوای درسی

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی

 خانم نیّری 8
 2جراحی های قرنیه 

 

 حیطه شناختی
 نشجو بتواند:دا

( را توضیح PRK) کراتکتومی فوتورفکتیو
 دهد

 اندیکاسیون پیوند قرنیه را نام ببرد

 تکنیک جراحی پیوند قرنیه را شرح دهد
توصیه های مهم بعد از عمل جراحی لیزیک 

 شناختی

 عاطفی

روانی 

 حرکتی

محتوای 

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش فیلم

نرم افزار نوید 

کامپیوتر یا 

گوشی تلفن 

 همراهت

مطالعه به موقع 

 محتوای درسی

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی
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 بداند
را بیان  تفاوت عمل الزک با جراحی لیزیک

 نماید

 حیطه عاطفی
 دانشجو بتواند:

درس عالقه نشان  دانشجو نسبت به موضوع
 دهد

 در بحث گروهی شرکت کند

 خانم نیّری 9
 پرسش و پاسخ

 نیآزمون پایا

 در جلسه پرسش و پاسخ شرکت نماید
 دانشجو با عالقه به سواالت پاسخ دهد

شناختی 

 عاطفی
 آزمون پایانی  - -

 

 

 نحوه ارزشیابی:

 نمره 4 هرجلسه نیم نمره حضور در بحث گروهی •

 نمره 4                    و تکلیف آزمون های تکوینی •

 کوتاه پاسخ(-)چهارگزینه ای       مرهن 12                              آزمون پایانی •

•  
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