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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری ومامایی
 قالب نگارش طرح درس

 

 کارشناسی پرستاری  پنجم دانشجویان ترم مخاطبان : چشم و گوشمبحث  ،3سالمندان  –بزرگساالن پرستاری عنوان درس :  

 2 بزرگساالن/ سالمندانپرستاری  س پیش نیاز :در                  تئوری                  واحد 5.0تعداد و نوع واحد : 

 61-62شنبه ها   یک ساعت مشاوره :                         51-50 دوم نیمسال 61-61 شنبه ها  یک زمان ارائه درس : 

  اکرم قبادیمدرس : 

 

 هدف کلی درس : 

توانمند کردن دانشجویان به گونه ای که هنگام ارائه مراقبت به مددجویان مربوطه از  چشم و گوش و شایع با پرستاری بیماریهای   آشنایی دانشجویان

 آموخته های خود استفاده کنند.

 

 اهداف کلی جلسات : ) جهت هر جلسه یک هدف ( 

 و مراقبتهای مربوط به ای چشمبیماریهآشنایی با ، مربوطه بررسی و ارزیابی و آزمونهای تشخیصیآشنایی با ؛ چشمآناتومی و فیزیولوژی  ( مروری بر1

 و مراقبتهای مربوط به آن  بیماریهای چشمآشنایی با ادامه ( 2

 مربوط به آن یگوش و مراقبتها یهایماریبا ب ییآشنا، مربوطه ؛ آشنایی با بررسی و ارزیابی و آزمونهای تشخیصیگوش آناتومی و فیزیولوژی مروری بر( 3

 و مراقبتهای مربوط به آنبیماریهای گوش آشنایی با ( ادامه 4

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه اول 

 و مراقبتهای مربوط به بیماریهای چشمآشنایی با مربوطه،  ؛ آشنایی با بررسی و ارزیابی و آزمونهای تشخیصیچشمآناتومی و فیزیولوژی  مروری برهدف کلی : 

 

 اهداف ویژه : 

 در باشد : درپایان دانشجو قا

 آناتومی و فیزیولوژی چشم را شرح دهد. -1-1

 انواع روشهای ارزیابی در بررسی بیماریهای چشم را توضیح دهد. -1-2

 ضعف بینایی و کوری را تعریف کرده، انواع روشهای ارزیابی آن ، درمانهای طبی و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضیح دهد. -1-3

 ، روشهای ارزیابی، انواع روشهای درمانی و جراحی و مراقبتهای پرستاری مربوطه را شرح دهد. انواع عیوب انکساری -1-4

 گلوکوم ،  انواع ، عالئم بالینی و بررسی و یافته های تشخیصی آن را  شرح دهد.-1-5

 د.های پرستاری مربوطه را توضیح دهانواع روشهای طبی و جراحی در درمان گلوکوم و مراقبت -1-6

  

  دومه جلس

 و مراقبتهای مربوط به آن بیماریهای چشمآشنایی با ادامه  هدف کلی : 

 اهداف ویژه : 
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 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 کاتاراکت و انواع آن، تظاهرات بالینی، بررسی و یافته های تشخیصی آ نرا شرح دهد. -2-1

 پرستاری قبل و بعد از عمل را شرح دهد. انواع روشهای طبی و جراحی در درمان کاتاراکت  و مراقبتهای -2-2

 کراتوکونوس یا قوز قرنیه را توضیح دهد. -2-3

 انواع روشهای جراحی قرنیه و تدابیر پرستاری مربوط به آن را توضیح دهد. -2-4

 جداشدگی شبکیه، انواع، تظاهرات بالینی، و بررسی و یافته های تشخیصی در آن را توضیح دهد. -2-5

 روشهای جراحی در درمان جداشدگی شبکیه و مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از آن  را شرح دهد.انواع   -2-6

 .ضربات وارده به قسمتهای مختلف چشم  ، بررسی و یافته های تشخیصی ، درمانهای طبی و جراحی و مراقبتهای پرستاری  مربوطه را بیان نماید -2-7

 ه های تشخیصی ، درمانهای طبی و جراحی و مراقبتهای پرستاری  مربوطه را بیان نماید.اجسام خارجی در چشم  ، بررسی و یافت -2-8

 کونژکتیویت  و انواع آن، تظاهرات بالینی، بررسی و یافته های تشخیصی  و درمان آ نرا شرح دهد.-2-9

 و درمان آن را توضیح دهد.تومورهای چشم در قسمتهای مختلف  -2-11

 

 

  سومجلسه 

 یگوش و مراقبتها یهایماریبا ب ییآشنا، مربوطه ؛ آشنایی با بررسی و ارزیابی و آزمونهای تشخیصیگوش آناتومی و فیزیولوژی مروری بر  هدف کلی :

 مربوط به آن

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 آناتومی و فیزیولوژی گوش را شرح دهد. -3-1

 بیماریهای گوش  را توضیح دهد. انواع روشهای شایع ارزیابی در بررسی -3-2

 ناشنوایی، انواع آن، تظاهرات بالینی، پیشگیری، انواع روشهای درمانی و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضیح دهد. -3-3

 تظاهرات بالینی و درمانهای طبی و جراحی در اوتیت میانی حاد شرح دهد. -3-4

 ر اوتیت میانی مزمن شرح دهد.تظاهرات بالینی و درمانهای طبی و جراحی د -3-5

 تظاهرات بالینی و درمانهای طبی و جراحی در اوتیت خارجی شرح دهد. -3-6

 

 چهارمجلسه 

 و مراقبتهای مربوط به آنبیماریهای گوش آشنایی با ادامه هدف کلی : 

 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 خیصی و درمانهای طبی و جراحی در بیماری منییر شرح دهد.تظاهرات بالینی ، بررسی و یافته های تش -4-1

 شرح دهد. را در سرگیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم تظاهرات بالینی و درمانهای طبی -4-2

 تظاهرات بالینی و درمانهای طبی را در البیرنتیت  شرح دهد. -4-3

 .هدتظاهرات بالینی و درمانهای طبی و جراحی در اتواسکلروز شرح د -4-4

 

 منابع : 

1-Smeltzer,SC& Bare.B.( 2014) . Brunner & Suddarth Text Book of Medical Surgical Nursing. ( 13 th ed) . Philadelphia : 

Lippincott. 
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2- Black , A.L& HAWKS. J.H Keene, A.M.( 2119) . Medical Surgical Nursing.( 8 th ed) 

 

 روش تدریس

 

  بحث گروهی و  و پاسخ پرسش، سخنرانی  

 

 رسانه های کمک آموزشی : 

 وایت برد  - پروژکتور ویدئو 

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 تاریخ نمره روش تدریس آزمون

 هر جلسه %10 شفاهی کوئیز 

  %90  چهارگزینه ایتشریحی و آزمون پایان دوره 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

 در کالس فعال حضور منظم و -1

 موش نمودن تلفن همراه خود در کالسخا -2

 های کالسیبحث  شرکت در -3

 مطالعه منابع معرفی شده -4
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس
 (81-81) شنبه یکساعت جلسه : روز و

 جلسه
 تاریخ

 مدرس موضوع درس

1 
 ی؛ آشنایی با بررسی و ارزیابی و آزمونهای تشخیصچشمآناتومی و فیزیولوژی  مروری بر 17/11/95

 اکرم قبادی و مراقبتهای مربوط به بیماریهای چشمآشنایی با مربوطه، 

 مجازی و مراقبتهای مربوط به آن بیماریهای چشمآشنایی با ادامه  24/11/95 2

3 
1/12/95 ؛ آشنایی با بررسی و ارزیابی و گوش آناتومی و فیزیولوژی مروری بر 

مربوط  یوش و مراقبتهاگ یهایماریبا ب ییآشنا، مربوطه آزمونهای تشخیصی  
 اکرم قبادی

4 
8/12/95  بیماریهای گوش و مراقبتهای مربوط به آنآشنایی با ادامه  

 

 اکرم قبادی
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