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 ولیعصر / مرکز آموزشی درمانی پزشکی دانشکده

 چشم پزشکی آموزشیگروه 

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی رشته تحصیلی:   گلوکوم، تشخیص و درمان آنبیماری    عنوان واحد درسی:

 پزشکی عمومیمقطع تحصیلی:  اجباری -اختصاصی نوع واحد درسی: 

 11 ترم تحصیلی:  کارورزی:  کارآموزی: 1 عملی: 1:نظری واحد

5 سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:  2 عملی: 2نظری:  ساعت  چشم پزشکی بخش: 

کد 

 درس: 
 پیشنیاز: 

 شناخت آناتومی و فیزیولوژی چشم

برنامه  تاریخ تصویب

آموزشی توسط وزارت 

 22/12/1179 بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: ال:س دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 چشم پزشکی  رشته تحصیلی: دکتر امیررضا فارسیانی  نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: فلوشیپ قرنیه مقطع تحصیلی:

 12211991411 شماره تماس:
                        پست الکترونیک:

amirrezafarsiani@zums.ac.ir       
 

 مرکز آموزشی درمانی ولیعصر   س محل کار:آدر

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

توسط  تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 11/11/1177  :مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 مجازی حضوری

 

 

 ترکیبی

 

 

تصویب توسط  تاریخ

 :EDCشورای 

11/11/1171 

 شماره جلسات

 :EDOتاریخ تأیید توسط شورای  بازنگری شده: 

11/11/1171 
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 اهداف آموزشی

 مقدمه : 

گلوکوم نوعی نوروپاتی اپتیک مزمن بوده با گود شدن مزمن دیسک بینایی و کاهش میدان بینایی دید مشخص می شود و 

ت از اختالل در خروج معموال با افزایش فشار داخل چشم همراه است. مکانیسم افزایش فشار داخل چشم )گلوکوم( عبارتس

 . زاللیه )گلوکوم با زاویه باز( یا اختالل در رسیدن زاللیه به سیستم تخلیه )گلوکوم با زاویه بسته(

 بیماری گلوکوم، تشخیص و درمان آنآشنایی با : هدف کلی 

 :اهداف اختصاصی )رفتاری(: در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند 

 اختی:حیطه شن 

 .دهد شرح را چشم از زاللیه مایع خروج و تولید مکانیسم .1

 .دهد شرح را چشم فشار اندازگیري سایلو و اندازگیري روش .2

 .کند تعریف را گلوکوم .3

  .دهد توضیح را بینایی عصب کاپ سر .4

 دهد شرح را بسته زاویه گلوکوم عالئم .5

 دهد شرح را باز زاویه گلوکوم عالئم .6

  .دهد شرح را مادرزادي گلوکوم عالئم .7

 .دهد توضیح را گلوکوم پیگیري و تشخیص در بینایی میدان کاربرد .8

  دهد. شرح را بسته زاویه گلوکوم درمان .9

 .دهد شرح را باز زاویه گلوکوم درمان .11

 .دهد شرح را مادرزادي زاویه گلوکوم درمان .11

  مهارتیحیطه: 

 بتواند شرح حال از بیمار بگیرد. .1

 ا بررسی کند.بتواند پشت اسلیت لمپ بیمار ر .2

  با افتالموسکوپ مستقیم دیسک بینایی بیمار را ارزیابی کند.بتواند  .3
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 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

         گروه کوچک      جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

   سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
سالن 

 کنفرانس
 جامعه درمانگاه/ بخش عرصه Media Lab Skill Lab وب ) مجازی( سایت اینترنت

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

  توسط مدرس به فراگیران لوکومگآشنایی فراگیر با بیماری 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  را به خوبی بشناسید. چگونگی ایجاد گلوکوم 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 انجام بهآموزش،  با مرتبط ابهامات و سؤال طرح ،یآموزش مباحث در ایپو و فعال شرکت ،یآموزش برنامه محل در کامل و موقع به حضور

 برنامه یابیارزش ۀدرجلس موقع به حضور شده، نییتع یآموزش فیتکال مناسب و موقع

 )ازین صورت در( کالس از خروج و ورود ل،یموبا کردن چک: مجازها

 دنیآشام و خوردن ل،یموبا با صحبت عدم ل،یموبا نمودن لنتیسا محدودیتها:

  

 (ی/عرصه/بالینهای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 یگرفتگ برق خطر از اجتناب و یبرق یپروژکتورها با آموزش نیح در اطیاحت
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 فهرست منابع درسی

 )کتاب چشم پزشکی عمومی )تالیف دکتر جوادی 

 )کتاب کلیات چشم پزشکی )دانیل ووگان 

 روش ارزیابی

 OSCE Long Case صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ
 

Log Book Portfolio 0 360 Key Feature Mini CEX DOPS 
Short Case 

 

Clinical Work 
Sampling 

 PMP SCT CRP PUZZLE مصاحبه چک لیست 

 تکالیف عملی   سایر:

 ( 4نمره،  عملی:   ، 12 نمره: نظری 21) از بارم بندی نمره 

 نمره 4: کار عملی نمره 2: تکالیف کالسی نمره 2: حضور و مشارکت فعال

 نمره 4  :/ دورهامتحان پایان ترم  :/ دورهامتحان میان ترم    کوئیز:

 سایر موارد:
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه نظری

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  .دهد شرح را چشم از زاللیه مایع خروج و تولید مکانیسم  .1

  .دهد شرح را مچش فشار اندازگیري وسایل و اندازگیري روش  .2

  .کند تعریف را گلوکوم  .3

   .دهد توضیح را بینایی عصب کاپ سر  .4

  دهد شرح را بسته زاویه گلوکوم عالئم  .5

  دهد شرح را باز زاویه گلوکوم عالئم  .6

   .دهد شرح را مادرزادي گلوکوم عالئم  .7

  .دهد توضیح را گلوکوم پیگیري و تشخیص در بینایی میدان کاربرد  .8

   دهد. شرح را بسته زاویه گلوکوم ندرما  .9

  .دهد شرح را باز زاویه گلوکوم درمان  .11

  .دهد شرح را مادرزادي زاویه گلوکوم درمان  .11

*توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 عناوین برنامه عملی جدول ترتیب و توالی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1 
  بتواند شرح حال از بیمار بگیرد.

  بتواند پشت اسلیت لمپ بیمار را بررسی کند. 2

  بتواند با افتالموسکوپ مستقیم دیسک بینایی بیمار را ارزیابی کند.  3

وسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع *توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، ت

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 


