
 ١_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

   
                                      : تعداد واحد                     كارآموز:رده دانشجويي                                  بيماري هاي سيستميك و متابوليكتظاهرات    :نام درس         5/8-10: ساعت كالس

 مورد تظاهرات بيماري هاي سيستميك ومتابوليك آشنايي و كسب دانش در :هدف كلي

شيوه   روش تدريس  حيطه هاي يادگيري  )تاريرف( اهداف ويژه عيني 
  نگرشي  مهارتي  شناختي  ارزيابي

هاي بيماري  از  بعضي جهت تشخيصاهميت معاينه روتين چشم  – 1
  .را شرح دهد  سيستميك

    سخنراني      *

   سخنراني   * .كندانواع ديابت را تقسيم بندي–2
   سخنراني   * .عوارض چشمي ديابت را را تقسيم كند–3
   سخنراني   * .دهد را شرح چشميعالئم رتينوپاتي غيرپررليفراتيو و ليفراتيو–4
آموزش سرپايي  *    .ببيند پروليفراتيو راغيردر صورت امكان دو مورد رتينوپاتي–5

  در درمانگاه
 

آموزش سرپايي   *      .امكان دو مورد رتينوپاتي پرو ليفراتيو را ببينددر صورت–6
  در درمانگاه

  

    سخنراني      *  .رتينو پاتي هيپرتانسيو را ببيند  تقسيم بندي – 7
آموزش سرپايي   *      .پاتي را ببيند درصورت امكان يك مورد هيپرتانسيورتينو – 8

  در درمانگاه
  

   سخنراني   * .عوارض چشمي آن را شرح دهد–9
       

            
            
    

  
   



 ٢_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

                                  :كارآموز                     تعداد واحد :  رده دانشجويي                                       داروهاي چشمي و نحوه بكار گيري آن ها:  نام درس              5/8-10: ساعت كالس
 داروهاي چشمي و نحوه بكار گيري آن هاآشنايي و كسب دانش در مورد  :هدف كلي

شيوه   روش تدريس  حيطه هاي يادگيري  )تاريرف( اهداف ويژه عيني 
  نگرشي  مهارتي  شناختي  ارزيابي

    سخنراني      * .اشكال دارويي چشم را ليست كند–1 
حوه اثر ، راه هاي افزايش اثر و جذب و نفوذ آنفارماكنيتيك قطره ها ، ن–2

  .ها را شرح دهد 
    سخنراني      *

    سخنراني      *  .و مزيت و مضرات آن ها را شرح دهد تفاوت پماد و قطره  – 3
مصرف انواع قطره هاي آنتي بيوتيك چشمي و اثرات و انديكاسيون  – 4

  .آن ها را شرح دهد 
    سخنراني      *

و ئيد ها رالتهاب چشمي شامل استروئيد ها و غير استرداروهاي ضد ا–5
  .ليست نمايد و عوارض آنها را نام ببرد 

   سخنراني   *

    سخنراني      *  .موارد مصرف و عوارض قطره تتراكائين را در چشم شرح دهد –6
آموزش   *     .نحوه صحيح قطره و نحوه صحيح استفاده پماد در چشم را ببيند –7

سرپايي در 
  درمانگاه

  

  
  
  
  
   

  
  
  
   



 ٣_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

                              :تعداد واحد                         كارآموز:  رده دانشجويي                                                                   عيوب انكساري چشم: نام درس               5/8-10: ساعت كالس
  دانش در مورد عيوب انكساري چشمآشنايي و كسب  :هدف كلي

 

شيوه   روش تدريس  حيطه هاي يادگيري  )تاريرف( اهداف ويژه عيني 
 نگرشي  مهارتي شناختي  ارزيابي

را نظر سير و پيش آگهي ، محل تشكيل ، هيپروپي و ميوپي را نظر–1
  .تجويز عينك بيان كند تصوير دور و

   سخنراني   *

چشم را شرح دهددرز نظر ايجاد تصوير دور، امفهوم استيگماتيسم–2
.  

    سخنراني      *

عينك را از روي نسخه بخواند و عيب انكساري چشم را از نمره  – 3
 –نزديك بيني  –از نظر دور بيني (  اين طريق تشخيص دهد

  )استيگماتيسم 

آموزش سرپايي در   *  *  
  درمانگاه اپتومتري

  

شديد را در پيدايش  پيای ومتروپی و ايزو آمتروآنيزنقش–4
  .آمبليوپي توضيح دهد 

    سخنراني      *

متروپي و قدرت تطابق را در پير چشمي را تعريف كند و نقش آ – 5
  .پيدايش آن شرح دهد 

    سخنراني      *

   سخنراني   *  .سال شرح دهد  ١٠اهميت تجويز عينک را در سنين زير  – ٦
لنز نكساري از جمله از وجود روش هاي ديگر تصحيح عيوب ا–7

  .تماسي و جراحيرفراكتيو مطلع باشد 
   سخنراني   *

  
  
  
  
   



 ٤_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

  :حد تعداد وا                 كارآموز : رده دانشجويي                                                                                بيماري هاي لنز:  نام درس               5/8-10: ساعت كالس
  آشنايي وكسب دانش در مورد بيماري هاي لنز :هدف كلي

 

شيوه   روش تدريس  حيطه هاي يادگيري  )رفتاري( اهداف ويژه عيني 
  نگرشي  مهارتي  شناختي  ارزيابي

   سخنراني   * .آنرا تشخيص دهدعالئم كاتاراگت را نام ببرد و چگونگي–1
   سخنراني   * .ن ليست نمايدعوارض كاتاراكت را در بالغين و كودكا–2

انديكاسيون عمل جراحي كاتاراكت در بالغين و كودكان را شرح –3
  .دهد 

   سخنراني   *

آموزش سر پايي  *     .دوره ببيندمورد كاتاراكت را در طول5حداقل–4
  در درمانگاه

  

    سخنراني      *  .و راه هاي اصالح آن را شرح دهد آفاكي  – 5
شن لنز را تعريف كند و عالئم آن را نام سيشن وساب الكديس لو – 6

  . ببرد 
    سخنراني      *

لنز را ن سيششن يا ساب الككدر صورت امكان يك مورد ديس لو–7
  .ببيند 

آموزش سر پايي *  
  در درمانگاه

 

آموزش سر پايي  *      .رادر بيماران كاتاراكت ببيند  Red  reflexمورد5حداقل–8
  نگاهدر درما

  

آموزش سر پايي   *      .مورد پسودوفاكيا راببيند  2حداقل  – 9
  در درمانگاه

  

  
   

  
  



 ٥_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

  :تعداد واحد                  كارآموز : رده دانشجويي                                                                              قرنيه بيماري هاي:  نام درس               5/8-10: ساعت كالس
  هبيماري هاي قرنيآشنايي وكسب دانش در مورد  :هدف كلي

شيوه   روش تدريس  حيطه هاي يادگيري  )رفتاري( اهداف ويژه عيني 
  نگرشي مهارتي  شناختي  ارزيابي

مورد بيماري قرنيه نرمال را با چراغ قوه و سپس اسليت المپ 5حداقل – 1
  .مشاهده كند 

آموزش سر پايي در *  
  درمانگاه

 

اغ قوه و سپس اسليت المپ مشاهدهمورد كدورت قرنيه را با چر3حداقل – 2
  .كند 

آموزش سر پايي در  *    
  درمانگاه

  

آموزش سر پايي در   *      .مورد جسم خارجي قرنيه را با اسليت المپ مشاهده كند  3حداقل  – 3
  درمانگاه

  

كاغذ مورد اپي تليال دفكت را بااسليت المپ مشاهده و با 2حداقل–4
  .ن رنگ زند ئيفلوئورس

وزش سر پايي درآم *  
  درمانگاه

 

    سخنراني      * را شرح دهدglare، فتوفوبيعلل ايجاد كننده احساس جسم خارجي–5
    سخنراني      * .باكتريال را شرح دهدو عوارض آن را ليست كندزخم–6
آموزش سر پايي در  *      .در طول دوره حداقل يك مورد زخم قرنيه باكتريال را ببيند–7

  و بخش گاهدرمان
  

عوارض و درمان كراتيت هاي ويروسي شامل كراتيت ، كراتيت  ، عالئم – 8
  .ويروس را شرح دهد وتروآندوسناشي از هرپس سيمپلكس ، هرپس ز

    سخنراني      *

آموزش سر پايي در *    .در طول دوره حداقل يك مورد كراتيت هرپس را مشاهده كند –9
  ه درمانگا

 

    سخنراني      * .كسپوژر قرنيه و درمان آن را ليست كندعلل كراتيت ا–10
شرحرا  senileبيماري هاي دژنراتيو قرنيه شامل كراتو كونوس و حلقه–11

  .دهد ، علل و عوارض آن را ذكر كند 
    سخنراني      *

را  .senile و حداقل در مورد حلقه در طول دوره حداقل يك مورد كواتوكونوس – 12
  .ببيند 

    موزش سرپايي در   درمانگاهآ  *    



 ٦_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

  :حد تعداد وا                 كارآموز : رده دانشجويي                                                                               استرابيسم:  نام درس               5/8-10: ساعت كالس
  )استرابيسم (  انحرافات چشمآشنايي وكسب دانش در مورد  :هدف كلي

 

شيوه  روش تدريس  حيطه هاي يادگيري  )رفتاري( اهداف ويژه عيني 
  نگرشي  مهارتي  شناختي  ارزيابي

   سخنراني   * .كار عضالت خارج چشمي را شرح دهد–1
   انيسخنر   * .انواع انحرافات چشمي را ليست كند–2
را  IntermitantوAlternative – constantتفاوت انحرافات-3

  .شرح دهد 
   سخنراني   *

 cover – uncoverجهت تشخيص انحرافات چشمي نست هاي–4
  .را شرح دهد  Hirschو  Alternate  cover  testو

    سخنراني      *

تر را ذكر تروپيا را شرح دهد و موارد ارجاع هر چه زودانحراف ايزو – 5
  .كند 

    سخنراني      *

زوتروپيا را شرح دهد و موارد ارجاع هر چه زودتر را ذكر گانحراف ا–6
  كند

   سخنراني   *

مورد اگزو ترو پيا را ببيند2مورد ايزو تروپيا و2در طول دوره حداقل–7
.  

آموزش سرپايي  *    
  در درمانگاه

  

آشنا ) غير جراحي  –جراحي  (با روش هاي درماني انحرافات چشمي  – 8
  .باشد 

    سخنراني      *

   سخنراني   * .دبدن ته چشم بيماران استرابيسمي را شرح دهداهميت-9
   سخنراني  *  .ي در بيماران استرابيسمي واقف باشدوپآمبليبه خطر بروز-10
مورد انجام تست هاي انحرافات چشمي را بر 2در طي دوره حداقل-11

  .ان توسط اتندينگ در درمانگاه ببيندروي بيمار
آموزش سرپايي *  

  در درمانگاه
 

   
  :تعداد واحد                  كارآموز : رده دانشجويي                                                                          گلوكوم: نام درس               5/8-10 :ساعت كالس



 ٧_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

  گلوكوموكسب دانش در مورد  آشنايي :هدف كلي
 

شيوه  روش تدريس  حيطه هاي يادگيري  )رفتاري( اهداف ويژه عيني 
  نگرشي  مهارتي  شناختي  ارزيابي

    سخنراني      *  .گلوكوم را تعريف كند -1
    سخنراني      *  .اتيولوژي و مكانيسم ايجاد گلوكوم را بيان كند -2
    سخنراني      *  .عاليم انواع گلوكوم را بيان كند -3
    سخنراني      *  .انواع گلوكوم را ليست نمايد -4
   سخنراني   * .عوارض گلوكوم را توصيف كند-5
–جراحي–دارويي(روشهاي درماني گلوكوم را ليست كند-6

  )ليزرتراپي
   سخنراني   *

با دستگاه اسليت المپ تغييرات قسمت قدامي ناشي از گلوكوم را -7
  .ببيند

ش سرپاييآموز *  
  در درمانگاه

  

بتواند اندازه گيري  زشيوت تونومترفشار چشم را با استفاده از وسيله  - 8
  .كند

    سخنراني    *  

   سخنراني *   .تغييرات سر عصب بينايي ناشي از گلوكوم را با افتالموسكوپ ببينيد-9
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  :تعداد واحد                  كارآموز : رده دانشجويي                               ير نافذ چشمتروماي نافذ و غ: نام درس               5/8-10 :ساعت كالس
                                                                         آشنايي وكسب دانش در مورد تروماي نافذ و غير نافذ چشم :هدف كلي



 ٨_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

 

شيوه  روش تدريس  ه هاي يادگيريحيط  )رفتاري( اهداف ويژه عيني 
  نگرشي  مهارتي  شناختي  ارزيابي

در برخورد با بيماران مولتي تروما همواره احتمال ضايعات حاد نظير -1
  .را درنظر داشته باشيد.... و  CNSخونريزيهاي داخل شكمي، ضايعات 

    سخنراني   *

هاي  پلك را كه انواع پارگي هاي پلك را شرح دهد و مواردي از پارگي  -2
  .نياز به ارجاع به چشم پزشك دارند را ليست نمايد

    سخنراني      *

دمه، قرنيه و اسكار را توضيح دهعاليم و عوارض انواع پارگيهاي ملتح-3
  .و اقدامات اوليه درماني را متناسب با هر مورد بيان كند

   سخنراني   *

د و اقدامات درماني را ببين)ملتحمه–قرنيه(اجسام خارجي سطحي-4
  .متناسب با هر كدام را توضيح دهد

    سخنراني *  *

در برخورد با بيماران ترومايي همواره احتمال وجود اجسام خارجي  - 5
  .داخل چشمي را در نظر داشته باشيد

    سخنراني  *    

عاليم و عوازض تروماي غير نافذ گلوب و اربيت شامل خونريزي -6
خونريزي زير ملتحمه اي، هماتوم پلك، دررفتگي لنز، رتروبولبار، هايفيما، 

  .ادم قرنيه و خونريزي ويتره را شرح دهد

   سخنراني   *

در برخورد با بيماران ترومايي همواره احتمال وجود اجسام خارجي  -7
  .را در نظر داشته باشدداخل چشمي 

    سخنراني  *    

اپتيك را عاليم و عوارض شكستگي هاي اربيت و آسيب به عصب-8
  .شرح دهد

   سخنراني   *

  
  
  
  
  

  :تعداد واحد                  كارآموز : بيماري هاي اربيت                                                                            رده دانشجويي : نام درس               5/8-10 :ساعت كالس



 ٩_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

  بيماري هاي اربيتد آشنايي وكسب دانش در مور :هدف كلي
 

شيوه   روش تدريس  حيطه هاي يادگيري  )رفتاري( اهداف ويژه عيني 
  نگرشي  مهارتي  شناختي  ارزيابي

    سخنراني      *  .عالئم كلي بيماري هاي اربيت راليست نمايد  – 1
تشخيص پاراكلينيك در بيماري هاي موارد استفاده از روش هاي  – 2

  .اربيت را نام ببرد 
موزش سر پايي در آ      *

و  درمانگاه
  سخنراني

  

    سخنراني   * .علل پرو پتوزيس را ليست كند–3
    سخنراني   * .شرح دهد بتواند سلوليت پره سپتال را تشخيص دهدو درمان آن را–4
    سخنراني   * .سلوليت اربيت را تشخيص داده و در مان آن را شرح دهد–5
    سخنراني   * .را شرح داده و عالئم و عوارض ان را ليست كند افتالموپاتي تيروئيد–6
    سخنراني   * .سندرم التهابي اربيت را شرح دهد–7
آموزش سرپايي در   *      .در طول دوره حداقل يك مورد سلوليت پره سپتال را ببيند  – 8

  و بخش درمانگاه
  

آموزش سرپايي در *    را ببيند در طول دوره حداقل يك مورد افتالمو پاتي تيروئيد-9
  درمانگاه و بخش

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :كارآموز                 تعداد واحد :  رده دانشجويي                                        فيزيكي چشم گرفتن شرح حال و معاينه:  نام درس               5/8- 10: ساعت كالس



 ١٠_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

                                                                                                    فيزيكي چشمآشنايي وكسب دانش در مورد  گرفتن شرح حال و معاينه  :هدف كلي
 

  )رفتاري( اهداف ويژه عيني 
  حيطه هاي يادگيري

  شيوه ارزيابي  روش تدريس
  نگرشي  مهارتي  شناختي

   آموزش سر پايي در درمانگاه و سخنراني *   .واند با بيماران چشمي ارتباط مناسب برقراركندبت– 1

   وسخنراني آموزش سرپايي در درمانگاه *   گرفتن شرح حال و معاينه بيمار رعايت نمايدرا در كليه مراحلاخالق پزشكي–2

   و سخنراني سرپايي در درمانگاهآموزش   * .شكايت هاي چشمي بيماران را ليست نمايد–3

   و سخنراني آموزش سرپايي در درمانگاه   * .شرح حال سيستميك را از بيمار بگيرد–4

   و سخنراني آموزش سرپايي در درمانگاه   * .راجع به بيماري هاي سيستميك كه اثرات چشمي دارنداز بيمار سوال كند–5

   و سخنراني آموزش سرپايي در درمانگاه   * .شمي و همچنين بيماري هاي چشمي عود كننده را سوال نمايداز بيماران سابقه بيماري هاي چ–6

   و سخنراني آموزش سرپايي در درمانگاه   * .هاي دارويي سوال نمايداز بيماران راجع به مصرف داروهاي چشمي وسيستميك و سابقه آلرژي–7

شرح حال كامل از بيماران بستري شده10حداقلبخش چشمكارآموز در طول دوره يك ماهه–8
  .بگيرد 

   آموزش سرپايي در درمانگاه  * *

    آموزش سرپايي در درمانگاه *   .ضمن معاينه قسمتهاي اكسترنال چشم را با چراغ قوه ارزيابي نمايد–9

ور صحيص اندازه گيريبالغين را بطVAبار10را بيان كند و حداقلVAاهميت مدت بينايي–10
  .كند 

   آموزش سر پايي در درمانگاه و سخنراني  * *

نوزادان و كودكانVAبار5در نوزادان و كودكان را شرح داده و حداقلVAطريقه اندازه گيري–11
  .اندازه گيري كند را بطور صحيص 

   آموزش سر پايي در درمانگاه و سخنراني  * *

   سخنراني   * .را شرح دهد)RAPO(ردمك ، ماركوس گانچگونگي ارزيابي م–12

   آموزش سر پايي در درمانگاه و سخنراني  * * .و افتالموسكوپي مستقيم شرح دهد و انجام دهدRed  Reflexطريقه گرفتن–13

    مانگاه آموزش سر پايي در در   * .طريقه گرفتن فشار چشم را با تونومتر شيوتز را بيان نمايد–14

    آموزش سر پايي در درمانگاه   *  .شــــرح دهدconfron tationطريقه گرفتن ميدان بينايي بيمار را به طريقه–15

    آموزش سر پايي در درمانگاه   *  .رح دهد ـــــطريقه بررسي حركات چشمي را بطور تك چشمي و دو چشمي را ش–16

  
  



 ١١_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

  
                       :تعداد واحد                               كارآموز : رده دانشجويي                                                    بيماري هاي بافت يو ه آ:   نام درس               5/8-10 :ساعت كالس

                                                                         بيماري هاي بافت يو ه آ                            آشنايي وكسب دانش در مورد :هدف كلي
 

شيوه  روش تدريس  حيطه هاي يادگيري  )رفتاري( اهداف ويژه عيني 
  نگرشي  مهارتي  شناختي  ارزيابي

    سخنراني      *  .يو ئيت را شرح دهد  – 1
    سخنراني      *  . تقسيم بندي آناتوميك و پاتولوژيك يوئيت را نام ببرد  – 2
عالئم و نشانه هاي كلينيكي و آزمايشگاهي يوئيت قدامي ، خلفي ،  – 3

  .حاد ومزمن را شرح دهد 
    سخنراني      *

   سخنراني   * .يوئيت قدامي و خلفي را مطرح نمايدتشخيص افتراق هاي–4
   سخنراني   * .بيماري هاي سيستميكي را كه با يوئيت همراه هستند را ليست نمايد–5
   سخنراني   * .عوارض چشمي يوئيت قدامي و خلفي را نام ببرد–6
    سخنراني   * .باليني و عوارض چشمي بهجت راشرح دهدعالائم–7
عالائم باليني و عوارض چشمي توكسو پالسموزيس را به عنوان -8

  .شايعترين علت يوئيت خلفي شرح دهد 
    سخنراني   *

ئيت منتشر در چشم ســالم را به دنبــال ترومــا به اهميت يو – 9
  .شرح دهد ) سيستماتيك افتالميا ( چشــم مقابل 

*          

دو مورد يوئيت قدامي و در صورت امكان يك مورد يوئيت خلفي را –10
  .در طي دوره ببيند 

آموزش سر پايي *  
  در درمانگاه

 

  
  
  
  
  
  
  



 ١٢_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

  
  :تعداد واحد                  كارآموز : رده دانشجويي              )  uv ( و اثرات اشعه اولترا ويولت  حرارتي ،سوختگي شيميائي : م درس نا              5/8-10 :ساعت كالس

  ببين)  uv(  و اثرات اشعه اولترا ويولت  حرارتي ،سوختگي شيميائي آشنايي وكسب دانش در مورد  :هدف كلي
 

شيوه   روش تدريس  حيطه هاي يادگيري  )رفتاري( اهداف ويژه عيني 
  نگرشي  مهارتي  شناختي  ارزيابي

    سخنراني      *  .تگي شيميايي را ليست كند و تفاوت آنها راشرح دهد انواع سوخ – 1
    سخنراني      *  .عالئم و عوارض سوختگي هاي شيميايي را شرح دهد  – 2
اني الزم را در برخورد با بيماران سوختگي شيميايي اقدامات درم – 3

  .ليست نمايد
    سخنراني      *

در صورت امكان در طول دوره كاراموزي بيمار مبتال به سوختگي –4
  .شيميايي را ببيند 

سر پايي درآموزش  *  *
  درمانگاه

 

    سخنراني   * .ح دهدعالئم و عوارض سوختگي هاي حرارتي را توضي-5
از نظر اكسپوز شدن اهميت سوختگي هاي حرارتي شديد پلك را-6

  .قرنيه را شرح دهد 
    سخنراني   *

در برخورد با بيماران با سوختگي حرارتي اقدامات درماني الزم را  – 7
  ..ليست نمايد

    سخنراني      *

در صورت امكان در طول دوره كارآموزي بيمار مبتال به سوختگي –8
  .حرارتي را ببيند 

آموزش سر پايي در *  
  درمانگاه

 

    سخنراني   * .عالئم و عوارض ناشي از  سوختگي با اشعه اولتراويولت را شرح دهد -9
در برخورد با بيماران دچار سوختگي با اشعه اولتراويولت اقدامات –10

  .درماني الزم را ليست كند 
    سخنراني   *

در صورت امكان در طول دوره كارآموزي بيمار مبتال به سوختگي با  – 11
  .ببيند  ولترا ويولت رااشعه ا

    سخنراني  *    

  
  



 ١٣_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

  :تعداد واحد                  كارآموز : رده دانشجويي                                                                     بيماري ملتحمه: نام درس               5/8-10 :ساعت كالس
  لتحمه                                                          بيماري مآشنايي وكسب دانش در مورد  :هدف كلي

 

 نگرشي مهارتي شناختي  شيوه ارزيابي  روش تدريس حيطه يادگيري  )رفتاري ( اهداف ويژه عيني 
    سخنراني   *  .كنژكتيويت را تعريف كرده و انواع آن را ذكر كند  – 1

    سخنراني   *  .يال را شرح دهد عالئم و درمان كنژكتيويت هاي باكتر – 2
    سخنراني   *  .عالئم و درمان كنژكتيويت هاي وايرال را شرح دهد  – 3
    سخنراني   *  را شرح دهد ناشي از حساسيتعالئم و درمان كنژكتيويت هاي  – 4
 Redكنژكتيويت را بعنوان يك بيماري شايع در تشخيص افتراقيهاي   – 5

Eye  مطرح نمايد. 
    نرانيسخ    *  

آموزش سرپايي در   *      . موردكنژكتيويت را با علل مختلف ببيند 10در طول دوره حداقل–6
  درمانگاه

  

بتواند پلك فوقاني را برگردانده و پشت پلك را از نظر وجود اجسام  – 7
آموزش سرپايي در     *    .خارجي و پاتولوژي ملتحمه معاينه نمايد 

  درمانگاه
  

آموزش سرپايي در   *      .مورد اجسام خارجي ملتحمه را ببيند  2داقل در طول دوره ح – 8
  درمانگاه

  

بيماري هاي دژنراتيو ملتحمه شامل پتريژيوم وپينگوكوالر را شرح داده  – 9
    سخنراني      *  ..و علل و عوارض آنها را بيان كند 

آموزش سرپايي در   *      .در طول دوره حداقل سه مورد پتريژيوم وپينگوكوالر را ببيند–10
  درمانگاه

  

    سخنراني   * .را شرح دهد Dry  eye علل وعالئم و عوارض–11
آموزش سرپايي در   *      .را ببيند  Dry  eyeمورد  2در طول دوره حداقل  – 12

  درمانگاه
  

  
  :تعداد واحد                  كارآموز : رده دانشجويي                                          بيماري هاي پلك و مجاري اشكي                 : نام درس               5/8-10 :ساعت كالس



 ١٤_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

  بيماري هاي پلك و مجاري اشكيآشنايي وكسب دانش در مورد  :هدف كلي
 

شيوه   روش تدريس حيطه يادگيري  )رفتاري ( اهداف ويژه عيني 
 نگرشي مهارتي شناختي  ارزيابي

    سخنراني   *  .و عوارض ناشي از آن و درمان آن را شرح دهد گل مژه  – 1
آموزش سر پايي در   *     .در طول دوره حداقل دو مورد گل مژه را ببيند–2

  درمانگاه
  

    سخنراني   *  .را توضيح دهد  ودرمان آن  شاالزيون و عوارض ناشي از آن – 3
   سخنراني   * .اهميت شاالزيون هاي عود كننده را بيان كند–4
آموزش سر پايي در   *     .زيون را ببيندمورد شاال3در طول دوره حداقل–5

 درمانگاه
  

   سخنراني   * .انواع و عوارض و درمان بلفاريت ها را شرح دهد،عالئم–6
مورد2مورد بلفاريت استافيلوكوكي و2در طول دوره حداقل–7

آموزش سر پايي در   *     .بلفاريت سبورئيك را ببيند
 درمانگاه

  

   سخنراني   * .انتروپيون و عوارض ناشي از ان را شرح دهد–8
   سخنراني   * .اكستروپيون و عوارض ناشي از ان را شرح دهد-9

يك مورد اكستروپيون را دوره حداقل يك مورد آنتروپيون و طولدر – 10
آموزش سر پايي در   *      ببيند 

  درمانگاه
  

   سخنراني   * .پتوز و عوارض ناشي از پتوز مادرزادي را توضيح دهد–11
آموزش سر پايي در   *      .در طول دوره حداقل يك مورد پتوز را ببيند  – 12

  درمانگاه
  

   سخنراني   * .پسودوپتوز و طريقه افتراق آن از پتوز را شرح دهد–13
    سخنراني   *  .ذكر كند  اليه هاي اشك را نام برده و اهميت اشك را – 14
   سخنراني   * .و درمان آن را شرح دهدNLDانسداد مادر زادي مجراي–15
آموزش سر پايي در   *      .را ببيند NLDمورد انسداد مادرزادي 2در طول دوره حداقل–16

 درمانگاه
  

    پايي در درمانگاهآموزش سر  *   .طريقه صحيح ماساژ كيسه اشكي را بتواند انجام دهد  – 17

  



 ١٥_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

  :كارآموز                 تعداد واحد :  رده دانشجويي                                                           شبكيهبيماري هاي : نام درس               5/8- 10: ساعت كالس
  شبكيهآشنايي وكسب دانش در مورد بيماري هاي : هدف كلي

 

 نگرشي مهارتي شناختي شيوه ارزيابي  روش تدريس حيطه يادگيري  )رفتاري ( اهداف ويژه عيني 
   سخنراني   * .انواع دكولمان شبكيه را ليست نمايد–1
   سخنراني   *  .ريسك فاكتورهاي مهم ايجاد كننده دكولمان شبكيه را ليست نمايد –2
    سخنراني   *  .ي شرح دهد اهميت عالئم باليني فلومتر و فالشينگ را در بيمار – 3
    سخنراني   *  . .شرح دهد عالئم و نشانه هاي دكولمان شبكيه را  – 4
    آموزش سرپايي در درمانگاه *    .در طول دوره حداقل يك مورد دكولمان را مشاهده نمايد  – 5
    سخنراني   *  .درمان و پيش آگهي دكولمان شبكبه را فقط نام ببرد  – 6
بكيه شامل انسدادهاي وريد و شريان را ليست هاي عروقي شبيماري  – 7

    سخنراني      *  .نمايد 

   سخنراني   *  .ريسك فاكتورهاي بيماري هاي عروقي شبكيه را نام ببرد  – 8
درمان بيماري هاي عروقي شبكيه را كه شامل پيگيري ، ليزر تراپي در –9

انسداد شرياني را ليست  مواردموارد انسداد وريدي و اقدامات اورژانس در 
  . نمايد

*      
   سخنراني

عالئم و نشانه و شيوع سني و ارثي بيماري هاي دژنراتيو شبكبه را  –  10
    سخنراني      *  .ليست نمايد 

    آموزش سرپايي در درمانگاه *    .را مشاهده كند  AMDمورد بيمار مبتال به 2در طول دوره حداقل  – 11
    سخنراني   *  .را شرح دهد   RP عالئم و نشانه هاي – 12
اهميت برخوردبا نوزاد نارسي را كه در نرسري اكسيژن دريافت كرده و  – 13

ارجاع به موقع آن به چشم مي باشد را از نظر   ROPدر معرض پيدايش 
  .پزشك شرح دهد 

*      
    سخنراني

  
  :تعداد واحد                  كارآموز : رده دانشجويي                                                       بيماري هاي عصب اپتيك   : نام درس               5/8-10 :ساعت كالس



 ١٦_______________________________________________________________________________»طرح درس روزانه « 

  آشنايي وكسب دانش در مورد بيماري هاي عصب اپتيك :هدف كلي
 

 نگرشي مهارتي شناختي شيوه ارزيابي  روش تدريس  حيطه يادگيري  )رفتاري ( اهداف ويژه عيني 
آموزش سرپايي در   *      .مورد عصب اپتيك نرمال را با افتالموسكوپ ببيند  3داقل ح – 1

  درمانگاه
  

   سخنراني      * .پاپي را ليست كندعالئم و نشانه هاي ادم–2
آموزش سرپايي در   *      .در صورت امكان در طول دوره خود يك مورد پاپي را ببيند –3

  درمانگاه
 

ه عنوان يك عالمت مهم افزايش فشار داخل اهميت ادم پاپي را ب–4
    سخنراني      *  . مغزي شرح دهد 

عالئم و نشانه ها و شيوع جنسي و پيش آگهي نوريت اپتيك را  – 5
    سخنراني      *  .شرح دهد

را در طولدر صورت امكان يك بيمار بيمار مبتال به نوريت اپتيك–6
آموزش سرپايي در   *      .دوره مشاهده كند 

  نگاه و بخشدرما
 

    سخنراني      * .علل ايجاد كننده آتروفي عصب اپتيك را ليست نمايد–7
حداقل يك مورد آتروفي واضح عصب  اپتيك را از طريق–8

آموزش سرپايي در   *      .افتالموسكوپي مشاهده كند 
  درمانگاه

  

 


