
  

 
 

 

  ( مجازیCOURSE PLAN)طرح دوره 

 

 معرفی درس:

در این درس دانشجو بیماری های چشم را که نیازمند جراحی است را می شناسد، و با اعمال جراحی مربوط به چشم 

 91با توجه به شرایط به وجود آمده در خصوص شیوع بیماری کووید  . شود.و مراقبت های قبل و بعد از عمل آشنا می 

و عدم امکان برگزاری کلاسها به صورت حضوری،کلیه جلسات این درس به صورت مجازی برگزار خواهد شد. استاد 

منابع مربوطه محتوای درس را  که توسط نرم افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نوید در بخش 

بارگذاری می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را بزند. 

استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ دهی دانشجویان به تکالیف، ارزیابی لازم را 

د که دانشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد تکلیف مشخص خواهد ش دوانجام دهد. جهت این درس 

پایانی   امتحان میان ترم دارد و برگزاری امتحان  این درس یک واحدی می باشدبا وجود اینکه  پاسخ مناسبی را ارائه دهد، 

 این درس قبل از شروع امتحانات فاینال و با هماهنگی نماینده محترم کلاس انجام خواهد شد.

 

 

 

 تکنولوژی اتاق عمل-تحصیلی:کارشناسیدانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل         مقطع و رشته 

  : 1تعداد واحد آن تکنولوژی جراحی چشم  و مراقبت های  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

، آسیب شناسی و بافت 9، تشریح 9فیزیولوژی  پیش نیاز:

 شناسی

 9۱-9۱دوشنبه ها  روز و ساعت برگزاری کلاس:  

 دانشکده پرستاری  حضرت زینب)س( مکان برگزاری:

                                              سرکار خانم ایزانلومسئول برنامه :  

 izanloosafoura@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                       224-2245009: دانشکده شماره تماس

  سرکار خانم سوخک-سرکار خانم ایزانلو  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکار خانم ایزانلوتهیه و تنظیم : 

 11شهریور بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 كلی اين درس شامل موارد زير می باشد : عناوين
 

  چشمآناتومی و فیزیولوژی 

 اقدامات تشخیصی در بیماریهای چشم 

 آماده سازی بیمار در جراحی چشم 

 ابزار و تجهیزات و داروهای مورد استفاده در جراحی چشم 

 پاتولوژی های پلک و جراحی های مربوط به آنها 

  مربوط به آنهاپاتولوژی های سیستم اشکی و جراحی های 

 پاتولوژی های اربیت و جراحی های مربوط به آنها 

 پاتولوژی های ملتحمه و جراحی های مربوط به آنها 

 پاتولوژی های قرنیه و جراحی های مربوط به آنها 

 پاتولوژی های اتاقک قدامی چشم و جراحی های مربوط به آنها 

 پاتولوژی های عدسی و جراحی های مربوط به آنها 

 پاتولوژی های زجاجیه و شبکیه و جراحی های مربوط به آنها 

 پاتولوژی استرابیسم و جراحی های رزکسیون و رسسیون 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ف كلیاهدا 

 آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماری ها، آشنایی با کلیات و مفاهیم و تکنیک های جراحی چشم

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .آناتومی و فیزیولوژی چشم را شرح می دهد 

 .انواع پاتولوژی های چشم را شرح دهد 

 انواع تکنیک های جراحی چش را شرح دهد 

 .انواع ابزار و تجهیزات مورد استفاده در جراحی چشم را بیان کند 

 .مراقبت های قبل و بعد از هر یک از جراحی ها را شرح دهد 

 روش آموزش 
 

 مجازی                                      حضوری                               تركیبی           



 شرايط اجراء

 

 امكانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسلاید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی دانشجویان به عنوان منبعخاصی برای معرفی به /مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشملیلا ساداتی، . تکنولوژی جراحی  -1

 آناتومی عمومی شمایلی یگانه ، اخرین چاپ ، انتشارات جامعه نگر -2

 

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 
EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, a Positive 
Care Approach 4th Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 
Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری



 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسلاید و ...( علاوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسلاید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسلاید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
 هد شدمشخصات آن متعاقبا اعلام خوا1

 آزمون های خود ارزيابی

 خیر  بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

 مثال

ازمون مبحث 

امه نیازسنجی در برن

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
12/7/33تا  11/7/33از  11/7/33تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

  مشخصات آن متعاقبا اعلام خواهد شد  

    

    

    

    



 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتكالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 مشخصات آن متعاقبا اعلام خواهد شدبحث:  موضوع

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک دادن

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

تکلیف اول 

 کلاسی

ارائه سوالات 

به صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری در 

ماجول تکلیف 

 در سامانه نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعلام خواهد شد
از  حداکثر یک هفته پس

 ارائه تکلیف

حداکثر یک هفته 

وپس از پاسخ دانشج  

مروری بر جلسات 

 تدریس شده

دوم تکلیف 

 کلاسی

ارائه سوالات 

به صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری در 

ماجول تکلیف 

 نویددر سامانه 

 در اسرع وقت در سامانه اعلام خواهد شد
از  حداکثر یک هفته پس

 ارائه تکلیف

حداکثر یک هفته 

وپس از پاسخ دانشج  

مروری بر جلسات   

 تدریس شده



 ارزشیابی دانشجويان

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 7 آزمون میان ترم

 6 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کلاس و حضور و غیاب

 6 سایر فعالیت هاتکالیف و 

 

 مقررات 

  

 :         

 

 

شماره 

تاریخ  جلسه

 ارائه

دوشنبه 

۵۱-۵۱

  مروری بر آناتومی و فیزیولوژی

 چشم

 

خانم 

 ایزانلو

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

 تکلیف

 آزمون پایانی

ه دوشنب

۵۱-۵۱  
  اقدامات تشخیصی جهت پاتولوژی

 های چشم

مراقبت های قبل و بعد از جراحی 

 چشم

  تجهیزات مورد استفاده وسایل و

 جهت  اعمال جراحی چشم

 

خانم 

 سوخک

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

 تکلیف

 آزمون پایانی

ه دوشنب

۵۱-۵۱  
  پاتولوژی های پلک و جراحی های

 مربوط به آنها

  پاتولوژی های سیستم اشکی و

 جراحی های مربوط به آنها

 

خانم 

 سوخک

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

 تکلیف

 آزمون پایانی

ه دوشنب

۵۱-۵۱  
  پاتولوژی های قرنیه و جراحی

 های مربوط به آنها

 

خانم 

 سوخک

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

 تکلیف

 آزمون پایانی

 ۵1/7/99میانترم



ه دوشنب

۵۱-۵۱  
  پاتولوژی های اربیت و جراحی

 های مربوط به آنها

  های ملتحمه و جراحی پاتولوژی

 های مربوط به آنها

خانم 

 سوخک

  

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

 تکلیف

 آزمون پایانی

on-line 

ه دوشنب

۵۱-۵۱    پاتولوژی های عدسی و جراحی

 های مربوط به آنها

 

خانم 

 سوخک
 مجازی

 

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

 تکلیف

 آزمون پایانی

ه دوشنب

۵۱-۵۱  
  پاتولوژی های زجاجیه و شبکیه و

 جراحی های مربوط به آنها

 

خانم 

 سوخک
 مجازی

 

رم افزار ن

 تواتولید مح

 

 تکلیف

 آزمون پایانی

ه دوشنب

۵۱-۵۱  
  پاتولوژی استرابیسم و جراحی های

 رزکسیون و رسسیون

خانم 

 سوخک
 مجازی

 

رم افزار ن

 تواتولید مح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 

 


