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ىدف کمي:
آضنايي دانطجٌياى با اصطال حات ً بيواريىای چطن ً گٌش ً رًضياي
تطخيصي ً رًضياي رايج درهاني در اختالالت چطن ً گٌش ًهراقبت ىاي
پرستاري هربٌطو

اىداف اختصاصی:
از فراگیران انتظار می رًد در پايان دًره قادر باشند
 .1مرًری بر آناتٌمی ً فیسيٌنٌژی چشم
بررسی
هعاينو چطن
ارزضيابی تطخيصی
 .2اختالالت بینايی
عيٌب انکساری
ضعف بينايی ً کٌری
گلٌکٌم ً کاتاراکت
قٌز قرنيو
بيواریىای ضبکيو

ضربات ًارده بر چطن
بيوارييای عفٌنی چطن
سنذرًم چطن خطک
تٌهٌرىای چطن
دارً درهانی ً هالحظات پرستاری
 .3مرًری بر آناتٌمی ً فیسيٌنٌژی گٌش
عولکرد
بررسی
ارزيابی قذرت ضنٌايی
شنٌايی سنجی
ناضنٌايی
 .4اختالالت گٌش
اختالالت گٌش خارجی
اجسام خارجی
اختالالت گٌش خارجی ىوراه با هراقبتيای پرستاری
اختالالت گٌش هيانی ىوراه با هراقبتيای پرستاری
اختالالت گٌش داخلی ىوراه با هراقبتيای پرستاری
بيواری حرکت
بيواری هنير
البرنتيت
سرگيجو
اتٌاسکلرًز

جدول زهاى بندی ارائه برناهه درس:

پرستاری چشم و گوش

نیوسال اول سال تحصیلی95-96
ردیف

عنواى

تاریخ

1

جلسه اول

آشنائی با آناتوهی و فيزيولوژي چشن و تستهاي تشخيصی و هعاينات فيزيکی

2

جلسه دوم

آشنائی با بيواريهاي چشن (کره چشن پلک غذد اشکی قرنيه شبکيه) اورژانس هاي چشن

3

جلسه سوم

آشنائی با اختالالت انکساري چشن گلوکوم و کاتاراکت و هراقبت هاي پرستاري

4

جلسه چهارم

آشنائی با آناتوهی و فيزيولوژي گوش و تستهاي تشخيصی و هعاينات فيزيکی

5

جلسه پنجن

آشنائی با بيواريهاي گوش خارجی و گوش هيانی

6

جلسه ششن

آشنائی با بيواري هاي گوش داخلی و انواع ناشنوائی و هاستوئيذيت

نحٌه ارزشیابی:

●تکالیف دانشجویان:
 -1حضٌر در كالس ً عدو غيبت
 -2ضركت در بحج ىا
 -3آيادگي جيت پرسص ً پاسخ در ىر جهسو
 -4يراجعو بو ينابع ذكر ضده ً تكًيم يطانب ارائو ضده در كالس

● رًشيای ياددىی ً يادگیری  :سخنرانی ،پرسص ً پاسخ ،اجرای
نقص ً بحث گرًىی

رًش ارزيابي

نًره

حضٌر فعال در كالس ً يطاركت در
بحج

%5

پرسص ً پاسخ

آزيٌٌ يياٌ ترو

آزيٌٌ پاياٌ ترو کتبی ً عًهی

يالحظات

%15

%40

پس اتًاو نيًی از يباحج آزيٌٌ يياٌ ترو گرفتو خٌاىد ضد

%40
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