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 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                          دانشجویان کارشناسی اتاق عمل  مخاطبان:                      جراحی چشم تکنولوژی جراحی در عنوان درس:
 

                            ، تشریح، آسیب شناسی1 فیزیولوژییش نیاز:درس و پ                                      واحد نظری 1تعدادواحد:
 

 آقای ًصرتی کارؼٌاظی ارؼذ اتاق عول مدرس:                                                      :زمان ارائه درس

 

 

حیْای ّای آؼٌایی داًؽجَ با کلیات ٍ هفاّین بیواریْا ٍ تکٌیکْای  جراحی در جرا:ّذف کلی درض

 چؽن ٍ هراقبت ّای هربَطِ

 
 :ّذاف کلی جلعات ا

 را کاهال ؼرح دّذ. ، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی چؽنچؽن ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی  -1

هَرد اظتفادُ در جراحی ّای چؽن را ؼرح دارٍّا ٍ ظرم ّای هعایٌات ٍ اقذاهات تؽخیصی هربَط بِ چؽن، -2

 دّذ.

 ٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی ّای چؽن را تَضیح دّذ. واریبّا، رٍغ بیَْؼی  اقبتهری، آهادُ ظاز -3

 اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ دظتگاُ اؼکی،هلتحوِ ٍ پلک را ؼرح دّذ.  -4

 تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ قرًیِ ٍ عضالت چؽن را ؼرح دّذ.  اًَاع -5

 ظی را ؼرح دّذ. اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ عذ -6

 را ؼرح دّذ. ٍ زجاجیِ اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ ؼبکیِ  -7

 را ؼرح دّذ.  گلَکَماًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ  -8

 ّر جلعِ:کلی اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف 

را کاهال  جراحی چؽن، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در چؽن فیسیَلَشیٍ  آًاتَهی ّذف کلی جلعِ اٍل:ا

 ؼرح دّذ.

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل: 

 :در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ

 .آًاتَهی ٍ اجسای اربیت، عذظی،عضالت چؽن،پلک،ظیعتن اؼکی ٍ....را تَضیح دّذ -1-1

 .اصطالحات ٍ اختصارات هربَط بِ ظیعتن بیٌایی،بیواری ّا ٍ جراحی ّای چؽن را بیاى کٌذ -2-1

 .ی ّای چؽوی ٍ هراقبت ٍ کاربرد آًْا را ؼرح دّذابسار هَرد اظتفادُ در جراح -3-1

 .دّذ ؼرح را چؽن هختلف اجساء فیسیَلَشی -4-1

 .دّذ تَضیح را تطابق فیسیَلَشی   -5-1

هَرد اظتفادُ در جراحی دارٍّا ٍ ظرم ّای ت ٍ اقذاهات تؽخیصی هربَط بِ چؽن،هعایٌا ّذف کلی جلعِ دٍم:

 ّای چؽن را ؼرح دّذ.



2 

 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ دٍم:

 داًؽجَ قادر باؼذ: اىیدر پا

 تٌَهتری،گایٌَظکَپی ٍ...را ؼرح دّذ.افتالوَظکَپ،،Snellen Chartًحَُ هعایٌِ بیٌائی هرکسی،کاربرد -1-2

 تعریف علوی کَری را تَضیح دّذ.-2-2

 .اًَاع دارٍّای هیَتیک،هیذریاتیک ٍ ظیکلَپلصیک چؽن را بیاى کٌذ-3-2

 .ن ٍ ظرم ّای هَرد اظتفادُ در جراحی ّای چؽوی را بیاى کٌذاًَاع دارٍّای بی حط کٌٌذُ چؽ-4-2

تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی ٍ  واریب رٍغ بیَْؼی ّا، هراقبت، یآهادُ ظاز:ّذف کلی جلعِ ظَم

 ّای چؽن را تَضیح دّذ.

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ظَم:

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 تَضیح دّذ.اؾ جراحی ّای چؽوی پَزیؽي قرارگیری بیوار ٍ هراقبت ّای خ -1-3

 را ؼرح دّذ. رٍغ ّای هختلف بیَْؼی ٍ بی حعی در جراحی ّای چؽوی  -2-3

  را بیاى کٌذ. وی در اًجام پرپ ٍ درپ چؽن اصَل عل-3-3

 را بیاى ًوایذ.کاربرد در جراحی چؽن  اًَاع لیسرّای هَرد-4-3

 را ؼرح دّذ. ؽن اًَاع ظَزى ّا ٍ ًخ ّای هَرد اظتفادُ در جراحی چ -5-3

 دظتگاُ فیکَ،ٍیترکتَهی ٍ...را تَضیح دّذ.-6-3

  اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ دظتگاُ اؼکی،هلتحوِ ٍ پلک را ؼرح دّذ.: ّذف کلی جلعِ چْارم

 اّذاف ٍیصُ جلعِ چْارم:

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 .اختالالت دظتگاُ دفعی اؼک را بیاى ًوایذ -1-4

   .بیٌگ هجرای ًازٍ الکریوال  را تَضیح دّذپرٍ -2-4

 .را بِ طَر کاهل تَضیح دّذ DCRعول جراحی  -3-4

 عول ّای جراحی گل هصُ،ؼاالزیَى ٍ ًاخٌک را تَضیح دّذ. -4-4

 ایٌترٍپیَى ٍ اکترٍپیَى را تَضیح دّذ.بلفارٍپتَز،  عول ّای جراحی-5-4

 هربَط بِ قرًیِ ٍ عضالت چؽن را ؼرح دّذ. اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای : ّذف کلی جلعِ پٌجن

 اّذاف ٍیصُ جلعِ پٌجن

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 کراتَکًََض را تَضیح دّذ. -1-5



3 

 

 را ؼرح دّذ. PRKجراحی الزک، لیسیک ٍ عول ّای  -2-5

 عول جراحی پیًَذ قرًیِ را تَضیح دّذ. -3-5

 عول جراحی اظترابیعن را بیاى کٌذ.-4-5

 . اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ عذظی را ؼرح دّذ:ِ ؼؽنّذف کلی جلع

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 .را ؼرح دّذ ECCEجراحی کاتاراکت بِ رٍغ  -1-6

 .را ؼرح دّذ ICCEجراحی کاتاراکت بِ رٍغ  -2-6

 هراقبت ّای بعذ از عول جراحی کاتاراکت را تَضیح دّذ. -3-6

 . تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ ؼبکیِ ٍ زجاجیِ را ؼرح دّذاًَاع  جلعِ ّفتن:ّذف کلی 

 ن:ّفتاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 .بیواریْای زجاجیِ را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ -1-7

 .جراحی ٍیترکتَهی را بِ طَر خالصِ ؼرح دّذ -2-7

  .اًَاع دکلواى ؼبکیِ را بِ طَر کاهل ًام ببرد -3-7

 .ل جراحی اظکلرال با کلیٌگ را تَضیح دّذعو -4-7

 .را تَضیح دّذ : اًَاع تکٌیک ّای جراحی گلَکَمّؽتنّذف کلی جلعِ 

 ن:ّؽتاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 .فیسیَلَشی هایع زاللیِ را تَضیح دّذ -1-8

 .طبقِ بٌذی گلَکَم را بیاى ًوایذ -2-8

 .یطی با لیسر را ؼرح دّذعول جراحی ایریذٍتَهی هح -3-8

 عول جراحی ایریذٍپالظتی لیسری را ؼرح دّذ. -4-8

 عول جراحی ترابکَلَپالظتی لیسری را تَضیح دّذ -5-8

 .عول جراحی ایریذکتَهی را تَضیح دّذ -6-8

 عول جراحی گًَیَتَهی را تَضیح دّذ. -7-8

 برای مطالعه:  منابع
1- Surgical Technology for the surgical Technologist, Publisher Delmar Learning. 
2- Pocket guide to the operating room. Publisher F.A. Davis, ISBN. 
3-Berry & Kohn, operating Room. Techniqiue. Publishermos by 2012 
4. Alexander's surgical procedures/ Jane C. Rothrock PhD RN CNOR FAAN 
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(Author), Sherri Alexander CST (Author) / Mosby; 1 edition/ ISBN: 978032307555 
 

 ظَدارث ٍ برًٍر چؽن جراحی ٍ داخلی-5

 آخریي چاپ ًگر جاهعِ اًتؽارات ظاداتی، لیال چؽن در جراحی تکٌَلَشی-6

 یادگیری -ّیدؼیَُ یاد

 ًوایػ فیلن -پرظػ ٍ پاظخ –بحث گرٍّی  –ظخٌراًی 

 رظاًِ ّای آهَزؼی

 اسالید -کتاب -ویدیو پروژکتور -یت بردوا
 

  ظٌجػ ٍ ارزؼیابی داًؽجَیاى

 نمره   14          ون پایان ترمآزم

 نمره  3آزمون میان دوره         

 نمره 1  حضور فعال در کالش 

 نمره 1کوئیس                        

 هنمر 1تکالیف                       

 هقررات کالض ٍ اًتظارات از داًؽجَ:
 حضور به موقع و منظم در تمام جلسات درس

 عدم غیبت بیش از حد مجاز در کالس
 روهیشرکت فعال در بحث های گ

 عالم شده و مطالعه موضوعات مرتبطمراجعه به منابع ا
 

 دانشکده:EDOنام و امضای مدرس:                              نام و امضای مدیر گروه:                        نام و امضای مسئول 

                            
 تاریخ ارسال:                     تاریخ ارسال:                                   تاریخ تحویل: 

 ظاعت تاریخ ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى

در بیي جلعات  1 آزهَى کتبی کَئیس

 کالض

 

آزهَى کتبی ٍ  آزهَى پایاى دٍرُ

 عولی

18   

حضَر فعال در 

 کالض

   1 ارزؼیابی اظتاد
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 یجذٍل زهاًبٌذ

 رٍز ٍ ظاعت جلعِ :  

 

رٍغ  هذرض هَضَع ّر جلعِ              جلعِ

 تذریط

 تاریخ ٍظیلِ

، اصطالحات ٍ ابسار چؽن ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی  1

را کاهال  ی هَرد اظتفادُ در جراحی چؽنجراح

 ؼرح دّذ.
  

 ظخٌراًی ًصرتی

 بحث عوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت برد

هعایٌات ٍ اقذاهات تؽخیصی هربَط بِ  2

چؽن،دارٍّا ٍ ظرم ّای هَرد اظتفادُ در جراحی 

 ّای چؽن را ؼرح دّذ.

 ظخٌراًی ًصرتی

 بحث عوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت برد

ٍ  واریبّا، رٍغ بیَْؼی  هراقبتی، ظاز آهادُ 3

تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی ّای چؽن را 

 تَضیح دّذ.

 ظخٌراًی ًصرتی

 بحث عوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت برد

اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ دظتگاُ  4

 اؼکی،هلتحوِ ٍ پلک را ؼرح دّذ. 

 ظخٌراًی ًصرتی

 بحث عوَهی

  ایت بردٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍ

اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ قرًیِ ٍ  5

 عضالت چؽن را ؼرح دّذ. 

 ظخٌراًی ًصرتی

 بحث عوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت برد

اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ عذظی را  6

 ؼرح دّذ. 

 ظخٌراًی ًصرتی

 بحث عوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت برد

ٍ حی ّای هربَط بِ ؼبکیِ اًَاع تکٌیک ّای جرا 7

 را ؼرح دّذ. زجاجیِ 

 ظخٌراًی ًصرتی

 بحث عوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت برد

اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ گلَکَم  8

 را ؼرح دّذ. 

 ظخٌراًی ًصرتی

 بحث عوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت برد

 
 


