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آشٌایی داًشجَ با کلیات ٍ هفاّین بیواریْا ٍ تکٌیکْای  جراحی در جراحیْای ّای چشن ٍ هراقبت ّای :ّذف کلی درض

 هربَطِ

 
 :ّذاف کلی جلسات ا

 را کاهال شرح دّذ. ، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد استفادُ در جراحی چشنچشن ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی  -1

 هعایٌات ٍ اقذاهات تشخیصی هربَط بِ چشن،دارٍّا ٍ سرم ّای هَرد استفادُ در جراحی ّای چشن را شرح دّذ. -2

 هَرد استفادُ در جراحی ّای چشن را تَضیح دّذ.ٍ تجْیسات  واریبّا، رٍش بیَْشی  هراقبتی، آهادُ ساز -3

 اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ دستگاُ اشکی،هلتحوِ ٍ پلک را شرح دّذ.  -4

 اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ قرًیِ ٍ عضالت چشن را شرح دّذ.  -5

 اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ عذسی را شرح دّذ.  -6

 را شرح دّذ. ٍ زجاجیِ ی ّای هربَط بِ شبکیِ اًَاع تکٌیک ّای جراح -7

 اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ گلَکَم را شرح دّذ.  -8

 ّر جلسِ:کلی اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف 

 را کاهال شرح دّذ. ، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد استفادُ در جراحی چشنچشن فیسیَلَشیآًاتَهی ٍ  ّذف کلی جلسِ اٍل:ا

 ٍیصُ جلسِ اٍل:اّذاف  

 پایاى داًشجَ قادر باشذ:در 

 آًاتَهی ٍ اجسای اربیت، عذظی،عضالت چؽن،پلک،ظیعتن اؼکی ٍ....را تَضیح دّذ.-1-1

 .اصطالحات ٍ اختصارات هربَط بِ ظیعتن بیٌایی،بیواری ّا ٍ جراحی ّای چؽن را بیاى کٌذ-1-2

 اربرد آًْا را ؼرح دّذ.ابسار هَرد اظتفادُ در جراحی ّای چؽوی ٍ هراقبت ٍ ک-1-3

 .دّذ ؼرح را چؽن هختلف اجساء فیسیَلَشی-1-4

 .دّذ تَضیح را تطابق فیسیَلَشی   -1-5

 هعایٌات ٍ اقذاهات تشخیصی هربَط بِ چشن،دارٍّا ٍ سرم ّای هَرد استفادُ در جراحی ّای چشن را شرح دّذ.ّذف کلی جلسِ دٍم: 



 اّذاف ٍیصُ جلسِ دٍم:

 داًشجَ قادر باشذ: اىیدر پا

 ،افتالوَظکَپ،تٌَهتری،گایٌَظکَپی ٍ...را ؼرح دّذ.Snellen Chartًحَُ هعایٌِ بیٌائی هرکسی،کاربرد -2-1

 تعریف علوی کَری را تَضیح دّذ.-2-2

 اًَاع دارٍّای هیَتیک،هیذریاتیک ٍ ظیکلَپلصیک چؽن را بیاى کٌذ.-2-3

 ّای هَرد اظتفادُ در جراحی ّای چؽوی را بیاى کٌذ.اًَاع دارٍّای بی حط کٌٌذُ چؽن ٍ ظرم -2-4

تجْیسات هَرد استفادُ در جراحی ّای چشن را تَضیح ٍ  واریب ّا، رٍش بیَْشی هراقبتی، آهادُ سازّذف کلی جلسِ سَم:

 دّذ.

 اّذاف ٍیصُ جلسِ سَم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 ّای چؽوی تَضیح دّذ. پَزیؽي قرارگیری بیوار ٍ هراقبت ّای خاؾ جراحی -3-1

 را ؼرح دّذ. رٍغ ّای هختلف بیَْؼی ٍ بی حعی در جراحی ّای چؽوی  -3-2

 اصَل علوی در اًجام پرپ ٍ درپ چؽن  را بیاى کٌذ. -3-3

 اًَاع لیسرّای هَرد کاربرد در جراحی چؽن را بیاى ًوایذ.-3-4

 رح دّذ.اًَاع ظَزى ّا ٍ ًخ ّای هَرد اظتفادُ در جراحی چؽن  را ؼ -3-5

 دظتگاُ فیکَ،ٍیترکتَهی ٍ...را تَضیح دّذ.-3-6

  اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ دستگاُ اشکی،هلتحوِ ٍ پلک را شرح دّذ.ّذف کلی جلسِ چْارم: 

 اّذاف ٍیصُ جلسِ چْارم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 اختالالت دظتگاُ دفعی اؼک را بیاى ًوایذ. -4-1

 پرٍبیٌگ هجرای ًازٍ الکریوال  را تَضیح دّذ.   -4-2

 را بِ طَر کاهل تَضیح دّذ. DCRعول جراحی  -4-3

 عول ّای جراحی گل هصُ،ؼاالزیَى ٍ ًاخٌک را تَضیح دّذ. -4-4

 عول ّای جراحی بلفارٍپتَز، ایٌترٍپیَى ٍ اکترٍپیَى را تَضیح دّذ.-4-5

 ّای هربَط بِ قرًیِ ٍ عضالت چشن را شرح دّذ. اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّذف کلی جلسِ پٌجن: 

 اّذاف ٍیصُ جلسِ پٌجن

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:



 کراتَکًََض را تَضیح دّذ.-5-1

 را ؼرح دّذ. PRKعول ّای جراحی الزک، لیسیک ٍ -5-2

 عول جراحی پیًَذ قرًیِ را تَضیح دّذ.-5-3

 عول جراحی اظترابیعن را بیاى کٌذ.-5-4

 . اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ عذسی را شرح دّذجلسِ ششن:ّذف کلی 

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 را ؼرح دّذ. ECCEجراحی کاتاراکت بِ رٍغ  -6-1

 را ؼرح دّذ. ICCEجراحی کاتاراکت بِ رٍغ  -6-2

 هراقبت ّای بعذ از عول جراحی کاتاراکت را تَضیح دّذ. -6-2

 . اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ شبکیِ ٍ زجاجیِ را شرح دّذ ّذف کلی جلسِ ّفتن:

 اّذاف ٍیصُ جلسِ ّفتن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 بیواریْای زجاجیِ را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ. -7-1

 جراحی ٍیترکتَهی را بِ طَر خالصِ ؼرح دّذ. -7-2

 اًَاع دکلواى ؼبکیِ را بِ طَر کاهل ًام ببرد.  -7-3

 عول جراحی اظکلرال با کلیٌگ را تَضیح دّذ. -7-4

 ّذف کلی جلسِ ّشتن: اًَاع تکٌیک ّای جراحی گلَکَم را تَضیح دّذ.

 اّذاف ٍیصُ جلسِ ّشتن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 فیسیَلَشی هایع زاللیِ را تَضیح دّذ. -8-1

 طبقِ بٌذی گلَکَم را بیاى ًوایذ. -8-2

 ایریذٍتَهی هحیطی با لیسر را ؼرح دّذ.عول جراحی  -8-3

 عول جراحی ایریذٍپالظتی لیسری را ؼرح دّذ. -8-4

 عول جراحی ترابکَلَپالظتی لیسری را تَضیح دّذ -8-5

 عول جراحی ایریذکتَهی را تَضیح دّذ. -8-6

 عول جراحی گًَیَتَهی را تَضیح دّذ. -8-7

 برای هطالعِ:  هٌابع
1- Surgical Technology for the surgical Technologist, Publisher Delmar Learning. 
2- Pocket guide to the operating room. Publisher F.A. Davis, ISBN. 



3-Berry & Kohn, operating Room. Techniqiue. Publishermos by 2012 
4. Alexander's surgical procedures/ Jane C. Rothrock PhD RN CNOR FAAN (Author), 
Sherri Alexander CST (Author) / Mosby; 1 edition/ ISBN: 978032307555 

 

 سَدارث ٍ برًٍر چشن جراحی ٍ داخلی-5

 آخریي چاپ ًگر جاهعِ اًتشارات ساداتی، لیال در چشن جراحی تکٌَلَشی-6

 

 یادگیری -شیَُ یاددّی

 ًوایػ فیلن -پرظػ ٍ پاظخ –بحث گرٍّی  –ظخٌراًی 

 رساًِ ّای آهَزشی

 اظالیذ -کتاب -ٍیذیَ پرٍشکتَر -ٍایت برد

 

 

 

 دانطجویاىسنجص و ارزضیاتی 
 

 سهن از کل نوره روش آزهوى

 )تر حسة درصذ(

 ساعت تاریخ

    پرسش کوئیس

     آزهوى هیاى دوره

طبق برناهه  %55 آزهوى کتبی آزهوى پایاى ترم

 اهتحانات

 

حضور فعال در 

 کالس

    هباحثشرکت در 

   %55 ارائه کنفرانس تکالیف دانشجو

 

 

 هقررات درس و انتظارات از دانشجو:            

 

 حضور هنظن و به هوقع در توام جلسات درس .5

 شرکت فعال در بحث های گروهی .2

 هراجعه به هنابع اعالم شده و هطالعه هوضوعات هربوطه .3

 نفره( 3هشارکت در تهیه و ارائه کنفرانس گروهی)گروه های  .4

 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول



 تبریخ ارسبل :                   تبریخ ارسبل:                                تبریخ تحویل:                              
 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درسذول زهاى تنذی ج

 هفته اول                     11/1-11شنبه ها .ساعت: 

 

 هـذرس هوضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 

24/12/99 آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی چشن، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد استفادُ در  

 جراحی چشن 
  

 سهراب نصرتی

2 15/1/1400 هعایٌات ٍ اقذاهات تشخیصی هربَط بِ چشن،دارٍّا ٍ سرم ّای هَرد  

 استفادُ در جراحی ّای چشن 
 سهراب نصرتی

3 22/1/1400 ٍ تجْیسات هَرد استفادُ  واریبّا، رٍش بیَْشی  هراقبتی، آهادُ ساز 

 در جراحی ّای چشن
 سهراب نصرتی

4 29/1/1400  سهراب نصرتی اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ دستگاُ اشکی،هلتحوِ ٍ پلک   

5 5/2/1400  سهراب نصرتی اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ قرًیِ ٍ عضالت چشن  

6 12/2/1400  سهراب نصرتی اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ عذسی  

7 19/2/1400  سهراب نصرتی اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ شبکیِ ٍ زجاجیِ.  

8 26/2/1400  سهراب نصرتی اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ گلَکَم 

طبق برًاهِ  

 اهتحاًات

 امتحان پایان ترم
 



 




