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  : هدف کلی درس

  آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماریها، تکنیک هاي جراحی در جراحی هاي چشم و مراقبت هاي قبل و بعد از آن

  :اهداف اختصاصی

  :ان انتظار می رود در پایان دوره قادر باشنداز فراگیر

  

 ابزار هاي مورد استفاده در جراحی هاي چشم را دسته بندي نماید.	

 ساختمان میکروسکوپهاي چشمی را شرح دهد.	

 نکات ضروري در نگهداري میکروسکوپ هاي چشمی را بیان کند.	

 داروهاي مورد استفاده در جراحی هاي چشمی را دسته بندي کند.	

 ریوسیستیت را با روشهاي تشخیصی و درمانی شرح دهدداک.	

 عمل پروبینگ مجراي نازوالکریمال را همراه با مراحل شرح دهد.	

 عمل داکریوسیستورینوستومی مجراي نازوالکریمال را همراه با مراحل شرح دهد.	

 انواع کونژکتیویت را بر اساس عوامل ایجاد کننده تقسیم کند.	

 مانی توضیح دهدپتریژیوم را با روش  در.	

 قوز قرنیه را شرح دهد.	

 کراتوپالستی را با ذکر مراحل جراحی شرح دهد.	

 جراحی کراتوپالستی انکساري را توضیح دهد اندیکاسیون و روش.	

 روش هاي لیزیک و الزك را در جراحی چشم مقایسه کند.	

 بیماري گلوکوم را تعریف کند.	

 ست نمایدفاکتورهاي ایجاد کننده بیماري گلوکوم را لی.	

 عالئم بیماري گلوکوم را نام ببرد.	

 اندیکاسیون و روش انجام ایریدکتومی محیطی و لیزري را توضیح دهد.	

 اندیکاسیون و روش انجام ترابکولکتومی را توضیح دهد.	

 استرابیسم را تعریف کند.	

 انواع استرابیسم را تقسیم بندي کند.	

  دهدروشهاي درمان غیر جراحی استرابیسم را توضیح.	

 روشهاي درمان جراحی استرابیسم را شرح دهد.	
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  بیماري هاي پلک را به تفکیک شرح دهد	

  را توضیح دهد...) و شاالزیون( رو شهاي جراحی پلک.	

 روش هاي درمانی  و جراحی در بیمار یهاي چشم را بایکدیگر مقایسه کنند.	

 تومورهاي خوش خیم و شایع پلک را دسته بندي کند.	

 اکت و مراقبت هاي آن را شرح دهدبیماري کاتار.	

 روش جراحی کاتارکت را شرح دهد.	

 روش جراحی کاتارکت به وسیله فیکو را توضیح دهد.	

 دکلمان شبکیه راتوصیف کند	

 کابرد رتینوپکسی پنوماتیک را شرح دهد.	

 اندیکاسیون ها و روش هاي اسکلرال باکلینگ را توضیح دهد.	

 اندیکاسیون ها و روش هاي ویترکتومی را توضیح دهد.	

 تومر هاي اربیت را شرح دهد.	

 انواع روش هاي انوکلئاسیون  را شرح دهد.	

	
  

  : شیوه تدریس

	استفاده از ویدئو پروژکتور، نمایش فیلم ،یسخنرانی،پرسش وپاسخ، بحث گروه

  :نحوه ارزشیابی دانشجو

	نمره   3                        		               نمره میانترم                       

	نمره  13                           	نمره پایان ترم                                 

	نمره       3نمره انجام تکالیف                                                        

  نمره  1                             حضور فعال در کالس                      

  

  :نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 حضور دانشجو در تمامی جلسات الزامیست.  

 تاخیر بعد از شروع کالس مجاز نمی باشد	

 در صورت غیبت دانشجو طبق مقررات و آیین نامه آموزشی با دانشجو برخورد می شود.  

  

  :وظایف و تکالیف دانشجو

 ترجمه مباحث تعیین شده براي هر گروه و ارائه آن به صورت ژورنال کالب  

  تاریخ ارائه  گروه  ردیف

  در شروع ترم اعالم می شود  گروه اول   .1

 در شروع ترم اعالم می شود  گروه دوم   .2

 در شروع ترم اعالم می شود  گروه سوم   .3

 در شروع ترم اعالم می شود  گروه چهارم   .4

  

  1396فروردین  15: ترم تاریخ امتحان میان* 

  طبق تقویم آموزشی دانشکده  : تاریخ امتحان پایان ترم

  .حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 
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  "تکنولوژي اتاق عمل در چشم و مراقبت هاي آن یجدول زمان بندي برنامه درس"

    

آمادگی الزم / مالحظات   مدرس  عنوان  ساعت  روز

دانشجویان قبل از شروع 

  کالس

  ------------------  رویانی. خ  تجهیزاتآناتومی وارائه اهداف درس، قوانین کالس،    19/11/95

  مطالعه طبق طرح درس  کالنتري. خ  ....آماده سازي بیمار در عمل هاي چشمی، میکروسکوپ و     26/11/95

  مطالعه طبق طرح درس  رویانی. خ  بیماریها و جراحی هاي پلک    03/12/95

  مطالعه طبق طرح درس  رویانی. خ  )کاتاراکت(بیمارها  و جراحی عدسی    10/12/95

  مطالعه طبق طرح درس  کالنتري. خ  ي سیستم اشکی و عمل جراحی مربوط به آنبیماریها    17/12/95

  مطالعه طبق طرح درس  کالنتري. خ  )بیماري استرابیسم(جبرانی قبل از عید ----    24/12/95

  مطالعه طبق طرح درس  خ رویانی بیماري هاي و جراحی  زجاجیه و شبکیه ومیانترم     15/01/96

  مطالعه طبق طرح درس کالنتري. خ  و قرنیه و عمل جراحی مربوط به آنه بیماري ملتحم    22/01/96

  مطالعه طبق طرح درس کالنتري. خ   گلوکوم و عمل جراحی مربوط به آن    29/01/96

 


