
 1 

 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان ـ معاونت آموزشي ـ مديريت مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي                                      
 فرم تدوين طرح درس استاد در يك نيمسال تحصيلي

تكنولوژی جراحي در  درس:موضوع 

 و فك و صورت  ENTجراحيهای چشم و
 3ترم:  كارشناسي اتاق عمل   رشته و مقطع تحصيلي: عملي:  2تئوری: 2اد كل واحد: تعد كالسعرضه آموزشي: 

 وفك و صورتENT  آشنايي با كليات و مفاهيم بيماريها،  آشنايي با كليات و مفاهيم و تكنيكهای جراحي در جراحي های چشم ،هدف كلي درس: 

 

 

ه صيادجو عضوء هيئت علمي دانشكدخانم سكينه تدوين كننده: 

 پيراپزشكي                          

نحوه ارائه درس، رسانه و  حيطه )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود(هدف رفتاری هر جلسه درس:  رئوس مطلب تاريخ جلسه

 وسيله

 ارزشيابي و فعاليتهای تكميلي

 آناتومي چشم   1

 

 جراحيهاي پلك 

 يح دهد.ساختمان سه اليه چشم را بطور كامل توض

 توضيح دهد.را  سيستم اشكي

 جراحي آنتروپيون و ااكستروپيون را توضيح دهد.

 سيكاتريس را بيان كند.

 توضيح دهد. بلفاروپالستي را جراحي

 جراحي هوردئولوم داخلي را توضيح دهد.

 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي

 -سخنراني

سش و پر

 -پاسخ

 -پروژكتور

لب تاپ 

 پاورپوينت 

 

 

 

 

و  جراحيهاي ملتحمه 

 دستگاه اشك
 ناخنك (را توضيح دهد.پتريژيوم )جراحي 

 توضيح دهد.پروبينگ مجرای نازوالكريمال را 

 توضيح دهد.داكروسيتورينوستومي را 

 را در اين جراحي ها توضيح دهد. نقش اسكراب

 -رسش و پاسخپ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -وژكتورپر

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي
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تروما و جراحيهای   3

 اورژانس چشم

 جراحي استرابيسم

 عالئم چشمي در تروماهارا طبقه بندی كند.

 در چشم را توضيح دهد. اجسام خارجيترومای 

 ترومای صدمات مكانيكي در چشم را توضيح دهد.

 ترومای شيميايي در چشم را توضيح دهد.

 را توضيح دهد. حي استرابيسمسيرجرا

 انواع تخليه چشم را بيان كند.

 را توضيح دهد. سمپاتيتيك اوفتالمي
 

 

 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي

روش های بيهوشي جراحي   4

 چشم

 انواع روش های بيهوشي جراحي چشم را بيان كند.

 توضيح دهد. داروها ی چشمي را

 سرم های مصرفي در جراحي چشمي را بيان كند. 

 مراقبت های پرستاری در جراحيهای چشم را توضيح دهد. 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي

جراحي هاي لنز گذاري   5

 )كاتاراكت(

 

 كاتاراكت را تعريف كند.

 اراكت را نام ببرد.ريسك فاكتورهای كات

 انواع روشهای جراحي كاتاراكت را نام ببرد.

 تكنيك  جراحي كاتاراكت به روش فيكو را توضيح دهد.

 انواع لنز را نام ببرد.

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي

 گلوكوم  6

 
 بيماری گلوكوم را توضيح دهد.

 بندی گلوكوم را بيان كند. انواع طبقه

 علل بروز گلوكوم را بيان كند.

 انواع درمانهای جراحي گلوكوم را توضيح دهد

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي
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جراحيهاي شبكيه،   7

 (ويتروس)

 

 شبكيه را توضيح دهد. انواع جدا شدگي

 بيان كند. را شبكيه جدا شدگيعالئم 

 را نام ببرد. شبكيه جدا شدگي انواع درمانهای جراحي

 را توضيح دهد. سگك كردن شبكيه تكنيك  جراحي

 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي

جراحيهااااااااااااي  رنياااااااااااه   8

)كراتوپالساااتي ياااا پيونااا  

  رنيه(

 

 دهد. را توضيح انواع كراتوپالستي

 بيان كند. را انديكاسيون پيوند قرنيه

 تكنيك  جراحي و وسايل مصرفي را توضيح دهد.

 بيان كند. راعالئم دفع پيوند 

 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي

آناتومي گوش،    9

جراحيهاي گوش 

 )ميرينگوتومي(

 

 را بطور كامل توضيح دهد. قسمت گوشسه 

 علل پارگي پرده تمپان را بيان كند.

 توضيح دهد. جراحي ميرنگوپالستي را

 انواع اوتيت مديا را بيان كند.

 توضيح دهد. جراحي ميرنگوتومي را

 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي

ماستوئيدكتومي،   10

 تومياستاپدك

  توضيح دهد. را ماستوئيدكتومي جراحي

 توضيح دهد. را استاپدكتومي جراحي

 

 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي
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آناتومي بيني، شكستگي   11

 بيني، جراحيهای بيني

 را بطور كامل توضيح دهد.بيني ساختمان 

 م را بيان كند.انواع شكستگي بيني و عالئ

 توضيح دهد. را پوليپكتومي

 توضيح دهد. را آنتروستومي 

 توضيح دهد. را توربينكتومي 

 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي

سپتوپالستي،   12

 رينوپالستي

 

 را توضيح ده . سپتوپالستيتکنيک جراحی 

 را توضيح ده . يرينوپالست تکنيک جراحی
 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي

 توضيح دهد. وتومي راتوربينكتجراحي  توربينكتومي، آنتروستومي  13

 توضيح دهد. را آنتروستوميجراحي 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -هيسواالت شفا

آناتومي حلق ،جراحيهای   14

 حلق

 توضيح دهد. را تانسيلكتومي جراحي

 توضيح دهد. را آدنوئيدكتومي جراحي

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي



 5 

 وسكوپي، ازوفاگوسكوپي سينوسكوپي را توضيح ده .الرنگوسكوپي، برونك دوسكوپي هاان  15

 را توضيح جراحي هاي سينوس )كال ول لوك،اتموئي كتومي،اسفنوئي  كتومي(

 ده .

 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي

تومورهای شايع فك و   16

 صورت

 را توضيح ده .تومورهای شايع فك 

 را توضيح ده . تومورهای شايع صورت

 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي

ترميم شكستگي های فك   17

 و صورت

 را توضيح دهد. 1،2،3جراحي های زيگوماتيك ليفورت 

 جراحي های مانديبل  را توضيح دهد.

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي
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