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 1داخلي جراحي : ساعت                         دانشجويان ترم پنج پرستاري                    پيش نياز  6:تعداد واحد

 

           

 :  هدف کلی درس

 باچشم و  مبتاليان به بيماريهايوام بيماري و چگونگي مراقبت از بيماران و شناخت حاالت انسان در هنگ در حرفه پرستاری آشنايي با تحوالت و تكنولوژي نوين

 .تاكيد بر آموزش بيمار وهمچنين كاربرد يافته هاي علمي در مراقبت از اين بيماران

 :اهداف اختصاصی درس

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 .را توضيح دهد چشمفيزيولوژي و آناتومي  - 

 . را ليست کندچشم نه های بالينی بيماريهای عالئم ونشا -

 .را شرح دهدآن  مربوط به  و مراقبتهای چشم روشهاي تشخيصي وتستهای آزمايشگاهی در مبتاليان به  اختالالت   -

 را توضيح دهد مراقبت و روش مصرف داروهای موضعی چشم-

 .مار مربوطه توضيح دهدومراقبت از بي.....( کمپرس، شستشو و)روشهای درمانی غير داروئی -

 .نواع اختالالت بينائی  و انکساری  وآموزشهای مورد نياز در پيشگيری و نوتوانی را شرح دهد-

 .توضيح دهد پلک ،ملتحمه وقرنيه را مراقبت ودرمان در اختالالت-

 .را توضيح دهد از مبتاليان به اختالالت عدسی ،شبکيه مراقبت ودرمان -

 .از آسيبهای چشمی را شرح دهد مراقبت ودرمان -  

 

 

 

 

 

 

 0212نشر سالمی،منصوره علی اصغر پور : ترجمه :بیماریهای داخلی جراحی ،چشم وگوش پرستاری برونر سودارث ، -1 منابع اصلی درس

0-Lewis…etal: Medical-Surgical  ;Mosby;0228 

3-Bronner and  Suddurths: medical Surgical Nursing  ;Lippincot;0228 

4-Phipps…etal: Medical Surgical Nursing;Mosby 0227 

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 (نمره 18)              امتحان پايان ترم                                   -1         

 (نمره2 )محوله    انجام تکالیف شجو در جلسات درس ودان... آمادگی علمی و-2         

          

 

 (نمره  22)                  جمع                                                           

 



 وظايف دانشجو وظايف مدرس  

 آمادگی كامل و نظم داشتن در كالس و تدريس-1

 در بحث ها دانشجويان ايجاد شرايط مشاركت  -2

 سب به دانشجويان جهت اظهار نظر هاي آنهادادن وقت و امکانات منا-3

 .برخورد حرفه اي و محترمانه با دانشجويان  -4

 دانشجويان و ارزشیابی منصفانه از آنها از مشخص كردن انتظارات-5

 حضور مرتب و به موقع در كالس-1

 مطالعه در رابطه درس و حضور فعال در كالس-2

 شركت در مباحث پرسش و پاسخ -3

 لیف محول شده انجام تکا-4

 در صورت نیازارائه ترجمه و يا كنفرانس علمی  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


