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 کارشناسی پرستاری 5ترم مخاطبان:              )چشم و گوش(4جراحی –داخلی عنوان درس :  
               14-16دوشنبه ها ، ساعت زمان ارائه درس:                                                      %75 تعدادواحد:
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 12-14یکشنبه ها ، ساعت ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 

 

حسی کامالً اختصاصی هستند که دچار اختالالت متعددی  اعضایگوش  وچشم  هدف کلی درس :

مراقبتی،حس امنیت ، توانایی تعامل با  می شوند که این اختالالت در کاهش استقالل فرد و خود

گوش چشم و تأثیردارد. در این درس دانشجویان  با انواع بیماریهای مربوط به  اجتماع ومحیط و..

آشنا خواهند شد تا بتوانند در عرصه بالینی اندوخته های تئوری خود را در خدمت رسانی به 

 بیماران بکار برند.

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 

  شم آناتومی وفیزیولوژی چ  باآشنایی دانشجویان  .1

، عیوب انکساری، بررسی و شناخت ،معاینه و تستهای تشخیصی چشم  باآشنایی دانشجویان  .2

 ضعف بینایی، تدابیر پرستاری

اصالح بینایی توسط  ،کاتاراکت ، اختالالت قرنیه ،گلوکوم  های بیماریآشنایی دانشجویان با   .3

 یماریهای عفونی چشماختالالت کیسه اشکی،ب رتینوپاتی دیابتی،های شبکیه، بیماریلیزر،

 آناتومی وفیزیولوژی گوش ، تستهای تشخیصی وعالئم ونشانه هاآشنایی دانشجویان با  .4

میانی: درمان ومراقبتهای مربوطهو بیماریهای گوش خارجی  آشنایی دانشجویان با  .5

 : درمان ومراقبتهای مربوطه داخلی بیماریهای گوش  با  آشنایی دانشجویان .6

 
 کیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف ویژه به تف

 اول جلسه

 آناتومی وفیزیولوژی چشم آشنایی دانشجویان با  : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 .قسمتهای مختلف چشم رانام ببرد 

  چشم راتوضیح دهد.الیه های مختلف 

 .عضالت چشم رالیست وکارآنها راشرح دهد 



 .دستگاه اشکی راتعریف کند 

 .سیستم خونرسانی وعصبی چشم رابیان کند 

 .عملکردالیه های مختلف چشم راتوضیح دهد 

 

 ومجلسه د

، عیوب بررسی و شناخت ،معاینه و تستهای تشخیصی چشم  باآشنایی دانشجویان : کلی هدف

 ینایی، تدابیر پرستاریانکساری، ضعف ب

 : ویژه اهداف 

 باشد قادر دانشجو درپایان       

 .معاینات وتستهای تشخیصی چشم رانام ببرد 

 .طریقه اندازه گیری فشارچشم ، دیدمرکزی ، دیدمحیطی راتوضیح دهد 

 .اختالالت بینایی و عیوب انکساری را توضیح دهد 

 

 ومجلسه س

اصالح بینایی  ،کاتاراکت ، اختالالت قرنیه ،گلوکوم  های ماریبیآشنایی دانشجویان با   : کلی هدف

 های شبکیه، رتینوپاتی دیابتی، اختالالت کیسه اشکی،بیماریهای عفونی چشمبیماریتوسط لیزر،

 : ویژه اهداف

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 بیماریهای گلوکوم  را تعریف و مراحل آن را شرح دهد 

  گلوکوم را بشناسددرمان های دارویی و جراحی 

 مراقبت های پرستاری گلوکوم را شرح دهد 

 بیماریهای کاتاراکت را تعریف و انواع آن را شرح دهد 

 درمان های کاتاراکت را بشناسد 

 مراقبت های پرستاری کاتاراکت را شرح دهد 

 اختالالت قرنیه راتعریف کند و انواع آن را شرح دهد 

  رنیه را بدانداختالالت قدرمان ومراقبتهای پرستاری. 

 .پارگی شبکیه راتعریف وشیوع اپیدمیولوژی آنرا بیان کند 

 .انواع پارگی شبکیه رابراساس علت توضیح دهد 

 .درمان ومراقبتهای پرستاری درپارگی چشم راتوضیح دهد 

 .رتینوپاتی دیابتی درمان و مراقبت پرستاری آن را شرح دهد 

 ن آن را بداند.استحاله ماکوالرا تعریف کند و تشخیص و درما 

 .انواع اختالالت کیسه اشکی را شرح دهد و درمان و مراقبت آنها را شرح دهد 



 .انواع بیماریهای عفونی چشم و مراقبت و درمان از آنها را شرح دهد 

 

 

 چهارمجلسه 

آناتومی وفیزیولوژی گوش ، تستهای تشخیصی وعالئم ونشانه آشنایی دانشجویان با  : کلی هدف

 ها

 : ویژه اهداف 

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 .قسمتهای مختلف گوش میانی رابیان کند 

 .اندامهای تعادلی وشنوایی موجوددرگوش میانی راتوضیح دهد 

 .عملکردقسمتهای مختلف گوش راشرح دهد 

 .انواع ناشنوائی انتقالی وحسی عصبی راتعریف کند 

 .انواع معاینات گوش جهت سنجش قدرت شنوایی رابیان کند 

 .انواع تستهای شنوایی بادیاپازون رانام ببرد 

 .تفاوت تست رینه ووبررابیان کند 

 .تست ادیومتری رابطور کامل شرح دهد 

 

 پنجمجلسه 

 میانی: درمان ومراقبتهای مربوطه وبیماریهای گوش خارجی  آشنایی دانشجویان با  هدف:

 : ویژه اهداف 

 باشد: قادر دانشجو درپایان       

 لیست کند. یهای گوش خارجی راانواع بیمار 

 .عفونتهای گوش خارجی راتوضیح دهد 

 .راههای پیشگیری وآموزش درموردعفونتهای گوش خارجی راشرح دهد 

 .طریقه درمان سرومن درگوش خارجی راشرح دهد 

 درگوش خارجی رابیان کند.  طریقه خارج کردن اجسام خارجی 

 .شستشوی کانال خارجی گوش راتوضیح دهد 

 ماریهای گوش میانی رانام ببرد.انواع بی 

 .عفونتهای حادومزمن گوش میانی رامقایسه کند 

 .راههای درمان ومراقبتهای پرستاری درعفونت گوش میانی راشرح دهد 

 .انواع تیمپانوپالستی رانام ببرد 

 .ماستوئیدیت راتعریف کند 

 .عالئم وعوارض ماستوئیدیت راشرح دهد 



 ل جراحی ماستوئیدکتومی راتوضیح دهد.درمان ومراقبتهای پرستاری بعدازعم 

 
 ششمجلسه 

 : درمان ومراقبتهای مربوطهداخلیبیماریهای گوش  آشنایی دانشجویان با  هدف:

 : ویژه اهداف  

 باشد: قادر دانشجو درپایان      

 لیست کند. نواع بیماریهای گوش داخلی راا 

 .بیماری حرکت راتوضیح دهد 

 رراتوضیح دهد.شیوع واپیدمیولوژی بیماری منی 

 .عالئم اختصاصی بیماری منیرراشرح دهد 

 .تستهای تشخیصی بیماری منیررابیان کند 

 .درمان طبی وجراحی بیماری منیرراتوضیح دهد 

 .البیرنتیت راتعریف کند 

 .عالئم ودرمان البیرنتیت راشرح دهد 

 .وستیبولرنورتیت راتوضیح دهد 

 .اکاسیت نوروما)تومورعصب هشتم( راتوضیح دهد 

 ثرداروهای اتوتوکسیك برگوش راشرح دهد.ا 
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 روش تدریس:

 سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ، بحث گروهی

 
 

 وسایل آموزشی :

 رایانه، فیلم های آموزشی، وایت برد

 

 

 



 
 سنجش و ارزشیابی:

 یختار نمره روش تدریس آزمون

 هرجلسه 1 شفاهی و کتبی کوئیز

 پایان جلسه چهارم 4 تشریحی و چهار گزینه آزمون میان دوره

تاریخ تعیین شده  15 تشریحی و چهار گزینه آزمون پایان دوره

 توسط آموزش
 

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 

 حضور به موقع و منظم در تمام جلسات .1

 بحث گروهی شرکت در فعالیت هایی کالسی و .2

 مطالعه منابع معرفی شده .3

 خاموش کردن تلفن همراه در جلسات کالس .4

 
 
 

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

 تاریخ ارسال :تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   

 



 )مبحث بیماریهای چشم و گوش(4جراحی  داخلی جدول زمانبندی درس                           

 روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

آناتومی وفیزیولوژی   باشنایی دانشجویان آ 17/8/1395 1

  شم چ

 

 معصومه اسمعیلی وند

بررسی و شناخت   باآشنایی دانشجویان  24/8/1395 2

، عیوب ،معاینه و تستهای تشخیصی چشم

 ینایی، تدابیر پرستاریانکساری، ضعف ب

 معصومه اسمعیلی وند

گلوکوم  های ماریبیآشنایی دانشجویان با   1/9/1395 3

اصالح بینایی  ،کاتاراکت ، اختالالت قرنیه ،

های شبکیه، رتینوپاتی بیماریتوسط لیزر،

دیابتی، اختالالت کیسه اشکی،بیماریهای 

 عفونی چشم

 معصومه اسمعیلی وند

آناتومی وفیزیولوژی آشنایی دانشجویان با  8/9/1395 4

 گوش ، تستهای تشخیصی وعالئم ونشانه ها
 

 معصومه اسمعیلی وند

بیماریهای گوش  آشنایی دانشجویان با  15/9/1395 5

 میانی: درمان ومراقبتهای مربوطه وخارجی 

 معصومه اسمعیلی وند

6 22/9/1395 
 

: داخلیبیماریهای گوش  آشنایی دانشجویان با 

 درمان ومراقبتهای مربوطه

 معصومه اسمعیلی وند

 


