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تعداد واحد 1 :واحد

مرتبه علمی :مربی -عضو هیئت علمی

رشته فراگیران :پرستاری

تعداد جلسه 8 :جلسه

مقطع :کارشناسی

گروه

عنوان واحد درسی به طور

محل تدریس :دانشکده علوم پزشکی خمین

عنوان درس پیش

نیاز :پرستاری بیماریهای بزرگسالن و سالمندان 2
شماره

اهداف ويژه رفتاري(بر اساس سه حیطه اهداف

هدف کلي جلسه

جلسه
1

آموزشي :شناختي ،عاطفي ،روان حرکتي)

روش

وسايل

ياددهي

آموزشي

-1دانشجوی پرستاری

 -1روشهای بررسی ،شناخت و انجام معاینات فیزیکی

سخنرانی

آناتومی و فیزیولوژی

در بیمار مبتال به مشکالت بینائی را بر اساس کتاب

پرسش

چشم را بداند.

برونر و سودارث با  %80صحت شرح دهد.

پاسخ،

جزوه

و

محل تدريس

فعالیت هاي

شیوه ارزشیابي

ياددهي

متد

در

اسالید،

دانشکده

شرکت

پاورپوینت،

علوم

مباحث توسط

پزشکی

دانشجو

خمین

پاسخ

آزمونهای
امتحان

منابع تدريس

درصد

مرحلهای-

بیماریهای داخلی جراحی

پایانی-

و پرستاری مربوطه -برونر

و

مشارکت دانشجو و ارائه

و سودارث

به

تکالیف -حضور فعال در

بیماریهای داخلی جراحی و

بحثهای کالسی کوئیز:

پرستاری مربوطه -بالک
بیماریهای داخلی جراحی و

-2دانشجوی پرستاری،

 -2تستهای تشخیصی مربوط به دستگاه بینائی را بر

حل مشکل،

عکسدار

تستهای تشخیصی و

اساس کتاب برونر و سودارث با  %80صحت تفسیر

بحث

آموزشی،

معاینات فیزیکی

کند.

گروهی

تخته وایت

 %20کل نمره ،امتحان

و

میان ترم %35 :کل

پرستاری مربوطه -الکمن

نمره ،امتحان پایان ترم:

مطالب به روز بهداشتی از

 %35کل نمره ،تکالیف

منابع اطالعاتی پرستاری

آموزشی %10 :کل نمره

موجود.

چشم را بداند.

 -3بررسی دقت بینائی ،معاینه خارجی چشم ،ارزیابی

برد

-3دانشجوی پرستاری،

تشخیصی (افتالموسکوپی مستقیم و غیرمستقیم،

ماژیك

با اختالالت انکساری

معاینه

آمسلر،

چشم آشنا گردد.

اولتراسونوگرافی ،عکسبرداری رنگی از ته چشم،

بوسیلة

المپ

اسلیت،

چارت

آنژیوگرافی فلوروسین ،تونومتری ،اندازهگیری زاویة
اطاقك قدامی چشم ،آزمایش پریمتری) را بر اساس
کتاب بالک با  %80صحت شرح دهد.
 -4مراقبتهای

پرستاری

مربوط

به

روشهای

تشخیصی را بر اساس کتاب برونر و سودارث با %80
صحت شرح دهد.
 -5عیوب انکساری چشم (نزدیك بینی – دوربینی-
آستیگماتیسم) را بر اساس کتاب برونر و سودارث با
 %80صحت توضیح دهد.

سئواالت

2

 -1دانشجوی پرستاری،
بیماری

کاتاراکت

-1

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

سخنرانی

اسالید،

دانشکده

شرکت

پاورپوینت،

علوم

مباحث توسط

پزشکی

دانشجو

خمین

پاسخ

و

بررسی و یافتههای تشخیصی ،مراقبت و درمان و

پرسش

مراقبت های پرستاری

مراقبتهای پرستاری کاتاراکت را بر اساس کتاب برونر

پاسخ،

جزوه

و سودارث با  %80صحت توضیح دهد.

آن را بداند.
 -2دانشجوی پرستاری
بیماری

کاتاراکت

و

مراقبت های پرستاری
آن را بداند.

-2

مراقبت پرستاری از بیماران پس از عمل جراحی

کاتاراکت را بر اساس کتاب برونر و سودارث با %80

و

در

امتحان

پایانی-

و پرستاری مربوطه -برونر

و

مشارکت دانشجو و ارائه

و سودارث

به

تکالیف -حضور فعال در

بیماریهای داخلی جراحی و

بحثهای کالسی کوئیز:

پرستاری مربوطه  -بالک
بیماریهای داخلی جراحی و

حل مشکل،

عکسدار

بحث

آموزشی،

گروهی

تخته وایت

 %20کل نمره ،امتحان

و

میان ترم %35 :کل

پرستاری مربوطه  -الکمن

نمره ،امتحان پایان ترم:

مطالب به روز بهداشتی از

 %35کل نمره ،تکالیف

منابع اطالعاتی پرستاری

آموزشی %10 :کل نمره

موجود.

برد

صحت شرح دهد.

سئواالت

ماژیك

 -3مراقبت پرستاری از بیماران دارای لنز داخل

چشمی را بر اساس کتاب برونر و سودارث با %80
صحت شرح دهد.

-4

آزمونهای

مرحلهای-

بیماریهای داخلی جراحی

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

بررسی و یافتههای تشخیصی ،مراقبت و درمان و
مراقبتهای پرستاری بیماریهای پلك (بلفاریت ،گلمژه،
شاالزیون ،گزانتالسما ،موقعیتهای غیرطبیعی پلکها
(بلفاروپتوزیس ،اگزوفتالموس ،انتروپیون ،اکتروپیون و
تریکیازیس)) را بر اساس کتاب الکمن با  %80صحت
تبیین کند.
3

 -1دانشجوی پرستاری

-1

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

سخنرانی

اسالید،

دانشکده

شرکت

پاورپوینت،

علوم

مباحث توسط

پزشکی

دانشجو

خمین

پاسخ

بیماری گلوکوم و مراقبت

بررسی و یافتههای تشخیصی ،مراقبت و درمان و

پرسش

های پرستاری آن را

مراقبتهای پرستاری گلوکوم را بر اساس کتاب برونر

پاسخ،

جزوه

بداند.

و سودارث با  %80صحت توضیح دهد.

 -2دانشجوی پرستاری

-2

بیماریهای

دستگاه

مراقبت پرستاری از بیماران پس از عمل جراحی

گلوکوم را بر اساس کتاب برونر و سودارث با %80

اشکی و مراقبت های

صحت شرح دهد.

پرستاری آن را بداند.

-3

و

در
و

مشارکت دانشجو و ارائه

و سودارث

به

تکالیف -حضور فعال در

بیماریهای داخلی جراحی و

بحثهای کالسی کوئیز:

پرستاری مربوطه  -بالک
بیماریهای داخلی جراحی و

حل مشکل،

عکسدار

بحث
گروهی

تخته وایت

 %20کل نمره ،امتحان

و

میان ترم %35 :کل

پرستاری مربوطه  -الکمن

نمره ،امتحان پایان ترم:

مطالب به روز بهداشتی از

 %35کل نمره ،تکالیف

منابع اطالعاتی پرستاری

آموزشی %10 :کل نمره

موجود.

سئواالت

ماژیك

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری بیماریهای

دستگاه

اشکی

(اشکریزش،

امتحان

پایانی-

و پرستاری مربوطه -برونر

آموزشی،
برد

خشکی

آزمونهای

مرحلهای-

بیماریهای داخلی جراحی

چشم،

داکریوسیستیت) را بر اساس کتاب برونر و سودارث
با  %80صحت شرح دهد.
4

 -1دانشجوی پرستاری
و

 -1پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری بیماریهای

بیماریهای

ملتحمه

سخنرانی
پرسش

و

اسالید،

دانشکده

شرکت

پاورپوینت،

علوم

مباحث توسط

مراقبت های پرستاری

ملتحمه (کونژنکتیویت ،تراخم ،ناخنك ،خونریزی

پاسخ،

جزوه

پزشکی

دانشجو

آن را بداند.

ملتحمه) را بر اساس کتاب برونر و سودارث با %80

حل مشکل،

عکسدار

خمین

پاسخ

 -2دانشجوی پرستاری

صحت توضیح دهد.

بحث

آموزشی،

گروهی

تخته وایت

بیماریهای

قرنیه

و

 -2پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

سئواالت

در

آزمونهای
امتحان

مرحلهای-

بیماریهای داخلی جراحی

پایانی-

و پرستاری مربوطه -برونر

و

مشارکت دانشجو و ارائه

و سودارث

به

تکالیف -حضور فعال در

بیماریهای داخلی جراحی و

بحثهای کالسی کوئیز:

پرستاری مربوطه  -بالک

 %20کل نمره ،امتحان

بیماریهای داخلی جراحی و

مراقبت های پرستاری

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری بیماریهای

برد

آن را بداند.

قرنیه (خراشیدگی قرنیه ،کراتیت میکروبی ،کراتیت

ماژیك

 -3دانشجوی پرستاری

تماسی ،دیستروفی های قرنیه ،کراتوکونوس ،پیوند

 %35کل نمره ،تکالیف

قرنیه) را بر اساس کتاب الکمن با  %80صحت تبیین

آموزشی %10 :کل نمره

بیماریهای

یووهآ

و

مراقبت های پرستاری
آن را بداند.

نمره ،امتحان پایان ترم:

مطالب به روز بهداشتی از
منابع اطالعاتی پرستاری
موجود.

نماید.
 -3پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

 -4دانشجوی پرستاری

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری بیماریهای

سمپاتتیك

یووهآ (آنیریدیا کولویوما فقدان بخشی از ،Choroid

اوفتالمیا و مراقبت های

تفاوت رنگ عنبیهها ،یووئیت) را بر اساس کتاب برونر

پرستاری آن را بداند.

و سودارث با  %80صحت توضیح دهد.

بیماری

و

میان ترم %35 :کل

پرستاری مربوطه  -الکمن

-4

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری سمپاتتیك
اوفتالمیا را بر اساس کتاب برونر و سودارث با %80
صحت شرح دهد.
5

 -1دانشجوی پرستاری
بیرون آوردن کرة و

-1

آوردن کرة چشم را بر اساس کتاب برونر و سودارث

پرسش

مراقبت های پرستاری

با  %80صحت توضیح دهد.

پاسخ،

جزوه

آن را بداند.

عوامل خطر و مراقبتهای پرستاری بیرون

سخنرانی
و

در

اسالید،

دانشکده

شرکت

پاورپوینت،

علوم

مباحث توسط

پزشکی

دانشجو

خمین

پاسخ

آزمونهای
امتحان

مرحلهای-

بیماریهای داخلی جراحی

پایانی-

و پرستاری مربوطه -برونر

و

مشارکت دانشجو و ارائه

و سودارث

به

تکالیف -حضور فعال در

بیماریهای داخلی جراحی و

بحثهای کالسی کوئیز:

پرستاری مربوطه  -بالک
بیماریهای داخلی جراحی و

حل مشکل،

عکسدار

 -2دانشجوی پرستاری

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری بیماریهای

بحث

آموزشی،

و

ریتن و ویتروس (دکلمان رتین ،رگماتوژنوس) را بر

گروهی

تخته وایت

 %20کل نمره ،امتحان

ویتروس و مراقبت های

اساس کتاب برونر و سودارث با  %80صحت توضیح

برد

و

میان ترم %35 :کل

پرستاری مربوطه  -الکمن

پرستاری آن را بداند.

دهد.

ماژیك

نمره ،امتحان پایان ترم:

مطالب به روز بهداشتی از

 %35کل نمره ،تکالیف

منابع اطالعاتی پرستاری

آموزشی %10 :کل نمره

موجود.

بیماریهای

ریتن

-2

 -3دانشجوی پرستاری -3
بیماری

آندوفتالمیت

عفونی و مراقبت های
پرستاری آن را بداند.
بیماریهای

هیپرتانسیو و انسداد
سرخرگ مرکزی شبکیه
و مراقبت های پرستاری
آن را بداند.
 -5دانشجوی پرستاری
فوریت های چشم و
مراقبت های پرستاری
آن را بداند.

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری آندوفتالمیت

عفونی را بر اساس کتاب بالک با  %80صحت
تشریح کند.

 -4دانشجوی پرستاری -4
رتینوپاتی

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری رتینوپاتی
هیپرتانسیو و انسداد سرخرگ مرکزی شبکیه را بر

اساس کتاب برونر و سودارث با  %80صحت تبیین
نماید.

-5

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری فوریت

های چشم را بر اساس کتاب برونر و سودارث با

 %80صحت توضیح دهد.

-6

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

سئواالت

 -6دانشجوی پرستاری

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری تومورهای

تومورهای چشم و کاسة

چشم و کاسة چشم را بر اساس کتاب برونر و

چشم و مراقبت های

سودارث با  %80صحت تشریح نماید.

پرستاری آن را بداند.
6

امتحان میان ترم

6

-1دانشجوی پرستاری

********************************************************* ***********************************************

-1

آناتومی گوش و فیزیولوژی شنیدن را بر

سخنرانی

اسالید،

دانشکده

شرکت

پاورپوینت،

علوم

مباحث توسط

پزشکی

دانشجو

خمین

پاسخ

آناتومی و فیزیولوژی

اساس کتاب برونر و سودارث با  %80صحت توضیح

پرسش

گوش را بداند.

دهد.

پاسخ،

جزوه

حل مشکل،

عکسدار

-2دانشجوی پرستاری

-2

بررسی فیزیکی (مشاهده ،معاینه با

و

در

آزمونهای
امتحان

مرحلهای-

بیماریهای داخلی جراحی

پایانی-

و پرستاری مربوطه -برونر

و

مشارکت دانشجو و ارائه

و سودارث

به

تکالیف -حضور فعال در

بیماریهای داخلی جراحی و

تستهای تشخیصی و

اتوسکوپ) ،ارزیابی دقت شنوایی (آزمون نجوا ،تست

بحث

آموزشی،

بحثهای کالسی کوئیز:

پرستاری مربوطه  -بالک

معاینات فیزیکی

وبر ،تست رینه) ،ارزیابی دقت شنوایی ،ارزیابی

گروهی

تخته وایت

 %20کل نمره ،امتحان

بیماریهای داخلی جراحی و

سئواالت

گوش را بداند.

تشخیصی (واکنش ساقة مغز ،الکترونیستاگموگرافی،

برد

و

میان ترم %35 :کل

پرستاری مربوطه  -الکمن

 -3دانشجوی پرستاری

پوستروگرافی پالتفورم ،سیتی اسکن گوش با مادة

ماژیك

نمره ،امتحان پایان ترم:

مطالب به روز بهداشتی از

با کاهش شنوایی آشنا

حاجب و

 ،MRIآرتریوگرافی و ونوگرافی با مادة

 %35کل نمره ،تکالیف

منابع اطالعاتی پرستاری

گردد.

حاجب،

آموزشی %10 :کل نمره

موجود.

آندوسکوپی گوش میانی) ،بررسیهای

آزمایشگاهی (آزمایشات خونی ،کشت ترشحات گوش،
آزمایش وجود مایع مغزی نخاعی ،بیوپسی) را بر
اساس کتاب الکمن با  %80صحت تبیین کند.

-3

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل

خطر ،مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری کاهش
شنوایی را بر اساس کتاب برونر و سودارث با %80
صحت توضیح دهد.
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-1

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

سخنرانی

بیماریهای گوش خارجی

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری بیماریهای

پرسش

و

در

اسالید،

دانشکده

شرکت

پاورپوینت،

علوم

مباحث توسط

آزمونهای
امتحان

مرحلهای-

بیماریهای داخلی جراحی

پایانی-

و پرستاری مربوطه -برونر

و مراقبتهای پرستاری

گوش خارجی (تجمع سرومن ،اجسام خارجی ،اوتیت

پاسخ،

جزوه

پزشکی

دانشجو

آن را بداند.

خارجی ،اوتیت بدخیم گوش خارجی) بر اساس کتاب

حل مشکل،

عکسدار

خمین

پاسخ

 -2دانشجوی پرستاری

برونر و سودارث با  %80صحت تشریح کند.

بحث

آموزشی،

بیماریهای گوش میانی و

-2

گروهی

تخته وایت

 %20کل نمره ،امتحان

و

میان ترم %35 :کل

پرستاری مربوطه  -الکمن

نمره ،امتحان پایان ترم:

مطالب به روز بهداشتی از

 %35کل نمره ،تکالیف

منابع اطالعاتی پرستاری

آموزشی %10 :کل نمره

موجود.

مراقبت های پرستاری

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری بیماریهای

برد

آن را بداند.

گوش میانی (سوراخ شدن پرده تمپان ،اوتیت میانی

ماژیك

 -3دانشجوی پرستاری

سروزی ،وتیت میانی مزمن) بر اساس کتاب برونر و

اتواسکلروز و توده های

سودارث با  %80صحت توضیح دهد.

گوش میانی و مراقبت

-3

های پرستاری آن را
بداند.

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری اتواسکلروز و

توده های گوش میانی بر اساس کتاب برونر و

سئواالت

و

مشارکت دانشجو و ارائه

و سودارث

به

تکالیف -حضور فعال در

بیماریهای داخلی جراحی و

بحثهای کالسی کوئیز:

پرستاری مربوطه  -بالک
بیماریهای داخلی جراحی و

سودارث با  %80صحت شرح دهد.
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 -1دانشجوی پرستاری -1

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

سخنرانی

اسالید،

دانشکده

شرکت

پاورپوینت،

علوم

مباحث توسط

پزشکی

دانشجو

خمین

پاسخ

بیماریهای گوش داخلی

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری بیماریهای

پرسش

و مراقبت های پرستاری

گوش داخلی (بیماری حرکت ،هیدروپس آندولنف،

پاسخ،

جزوه

آن را بداند.

البیرنتیت ،نورنیت دهلیزی) بر اساس کتاب برونر و

 -2دانشجوی پرستاری

سودارث با  %80صحت توضیح دهد.

سمیّت گوش و مراقبت -2

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

و

گروهی

تخته وایت
و

میان ترم %35 :کل

پرستاری مربوطه  -الکمن

نمره ،امتحان پایان ترم:

مطالب به روز بهداشتی از

 %35کل نمره ،تکالیف

منابع اطالعاتی پرستاری

آموزشی %10 :کل نمره

موجود.

بداند.
 -3دانشجوی پرستاری

توضیح دهد.

آن را بداند.
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بیمار با وسیلة کمك
شنوائی و کاشت حلزون
و مراقبت های پرستاری

سئواالت

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری نوروم

آکوستیك بر اساس کتاب برونر و سودارث با %80
صحت تبیین نماید.

نوتوانی شنوائی ،وسایل -4
کمك شنوایی ،آموزش

بیماریهای داخلی جراحی و

 %20کل نمره ،امتحان

بر اساس کتاب برونر و سودارث با  %80صحت

مراقبت های پرستاری

بحثهای کالسی کوئیز:

پرستاری مربوطه  -بالک

بحث

ماژیك

نوروم

به

تکالیف -حضور فعال در

بیماریهای داخلی جراحی و

حل مشکل،

های پرستاری آن را

آکوستیك

و

مشارکت دانشجو و ارائه

و سودارث

عکسدار

مراقبت و درمان و مراقبتهای پرستاری سمیّت گوش

و -3

امتحان

پایانی-

و پرستاری مربوطه -برونر

آموزشی،
برد

پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،عوامل خطر،

در

آزمونهای

مرحلهای-

بیماریهای داخلی جراحی

نوتوانی شنوائی ،وسایل کمك شنوایی ،آموزش

بیمار با وسیلة کمك شنوائی و کاشت حلزون را بر

اساس کتاب برونر و سودارث با  %80صحت توضیح
دهد.

آن را بداند.
امتحان پایان ترم

*************************************** *****************************************************************

