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هستند که دچار اختالالت متعددی می شوند که این چشم ، گوش وبینی اعضاء حسی کامالً اختصاصی  مقدمه)شرح درس(:

اختالالت در کاهش استقالل فرد و خودمراقبتی،حس امنیت ، توانایی تعامل با اجتماع ومحیط و.. تأثیردارد. در این درس 

اندوخته های تئوری  دانشجویان مامایی با انواع بیماریهای مربوط به گوش ، حلق و بینی آشنا خواهند شد تا بتوانند در عرصه بالینی

 خود را در خدمت رسانی به بیماران بکار برند.

 

آشنایی دانشجویان با اختالالت و بیماریهای گوش و حلق و بینی در مورد عالیم،تشخیص ،فیزیوپاتولوژی و درمان  آ هدف کلی:

 آنها

 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند: دوره يانرود پس از پا یدانشجويان انتظار ماز           

 قسمتهای مختلف سیستم بینایی وعملکرد آنها را توصیف کند. .1

 نحوه بررسی بیمار با اختالالت سیستم بینایی را بیان و روشهای تشخیصی رایج در سیستم بینایی را توضیح دهد. .2

 با هدیگر مقایسه کند.پاتوفیزیولوژی و نحوه اصالح اختالالت انکساری چشم را  .3

 بیماری گلوکوم را تعریف،انواع،علل،پاتوفیزیولو.ژی و تدابیر درمانی و جراحی در این بیماری را توضیح دهد. .4

 کاتاراکت، علل،انواع،پاتوفیزیولوژی تظاهرات بالینی و تدابیر درمانی در این بیماری را توصیف کند. .5

دژنراسیون ماکوال و..( را نام برده و علل،عالیم و اقدامات درمانی در مورد اختالالت مربوطه به شبکیه)جداشدگی و  .6

 هرکدام را بیان نماید.

 انواع کونژیکتیویت را از نظر عالیم و درمانهای مورد نیاز را با همدیگر مقایسه کند. .7

 اورژانسهای چشمی و اختالالت شبکیه در فشار خون )پره اکالمپسی( را بیان کند .8

 لف گوش را با ذکر عملکرد آن در سیستم شنوایی را توصیف کند.قسمتهای مخت .9

 نحوه بررسی، معاینات فیزیکی و روشهای تشخیصی مهم در اختالالت شنوایی را توضیح دهد. .11

تعداد و نوع واحد:  شش دهم واحد نظرری                              بیماریهای چشم ، گوش و حلق و بینی فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی ؛  نام درس:

دروس پیش نیاز: فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی  یک رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی                             شماره درس:
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 بیماریهای گوش خارجی ،علل،پاتوفیزیولوژی و تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری الزم در مورد آنها را توضیح دهد. .11

 میانی را از نظر پاتوفیزیولوژی، علل و عالیم با همدیگر مقایسه کند. انواع اوتیت .12

 علل، پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی و روشهای درمانی دربیماریهای گوش داخلی)البیرنتیت،مینیر( را بیان کند. .13

 رمان آن توضیح دهد. با آناتومی و فیزیولوژی حلق و بینی آشنا شده و بیماریهای مهم آنها را با ذکر علل،عالیم و د .14

 استراتژی آموزشی)روشهای تدریس(:
            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث □           كنفرانس □          سخنرانی  □
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      كارگاه آموزشی□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 پرسش و پاسخ -سخنرانی  :وسایل کمک آموزشی

  الگوی تدریس:

 پیش سازمان دهنده

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور،ماژیک و وایت برد،نمایش تصاویر وسایل کمک آموزشی:

  
                

   وظایف و تکالیف دانشجو:

 بطور مرتب و منظم در جلسات آموزش حضور داشته باشند.دانشجویان بایستی  -

 مطالعه منابع مطالعه قبل و بعد از شرکت در کالس به منظور حضور پویا و فعال در مباحث کالسی. -2

 شرکت دانشجو در کوئیزها و امتحان پایان ترم الزامی است. -3

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
 ردیف شرح فعالیت درصد نمره

 1 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث کالس 11 2

 2 کوئیزها 15 3

 3 آزمون تراکمی )پایان ترم( 75 15

 جمع   111 21
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 □ پايانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 
 

 يک نمره  حضور فعال و توام با آمادگي در کالس (1

 نمرهسه   مورد( 7ارائه خالصه مقاله ) (2

 سه نمره  مورد( 8خالصه درس ) (3

 پنج نمره   امتحان میان ترم (4

 نمره 8  امتحان فینال  (5

 

 
  جور كردنی □            صحيح و غلط □         چند گزينه ای    □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور كردنی □           صحيح و غلط  □        چند گزينه ای     □       تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم
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 اهداف جلسات موضوع جلسه

 تبیین انتظارات _ارزشیابی آغازین  _معارفه اول

 ارزشیابی تشخیصی

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی چشم؛ معاینه 

 تعیین و تبیین اهداف _جایابی  _برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها 

 وعملکرد اجزای آن را شرح دهد .قسمتهای مختلف سیستم بینایی  -1

نحوه بررسی بیمار با اختالالت سیستم بینایی را بیان و روشهای تشخیصی رایج در -2
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 سیستم بینایی را توضیح دهد. اختالالت انکساری –عمومی 

 علل،عالیم و روشهای درمان عیوب انکساری چشم را بیان کند -3

 دوم

 استرابیسم-گلوکوم  -کاتاراکت 

تعریف،انواع،علل،پاتوفیزیولو.ژی و تدابیر درمانی و جراحی بیماری گلوکوم را -2

 در این بیماری را توضیح دهد.

کاتاراکت، علل،انواع،پاتوفیزیولوژی تظاهرات بالینی و تدابیر درمانی در این  -3

 بیماری را توصیف کند.

 در مورد علل،عالیم و درمانهای استرابیسم بحث کند. -3

 سوم

ریهای التهابی و عفونی بیما -اختالالت شبکیه 

 اورژانسهای چشم–چشم 

 ارزشیابی تکوینی

 علل،انواع و عالیم و درمانهای مختلف کندگی شبکیه را توضیح دهد-1

 راتعریف و با توجه به عالیم آن را ازکندگی شبکیه افتراق دهد AMDبیماری -2

 سندرم چشم خشک را توضیح داده علل،عالیم و درمان آن را توضیح دهد.-3

 انواع مختلف کونژیکتیویت را با همدیگر مقایسه کند-4

 اورژانسهای چشم و اقدامات درمانی در مورد هر کدام را توضیح دهد-5

 چهارم

مرور آناتومی و فیزیولوژی کوش، بررسی و 

 انواع کم شنوایی –معاینه گوش 

  

 قسمتهای مختلف اندام شنوایی و نقش هر کدام رابیان کند.-1

شنوایی )تبدیل امواج صوتی به صدا در مغز( و عملکردهای اصلی فیزیولوژی -2

 گوش را شرح دهد.

روشهای بررسی و معاینه گوش)اتوسکوپی،رینه،وبر،اودیومتری و...( را با -3

 همدیگر مقایسه کند.

 در موردعلل،عالیم ودرمان انواع مختلف کاهش شنوایی بحث کند.-4

 پنجم

 خلیمیانی و دا -بیماریهای گوش خازجی

 در مورد علل،عالیم و درمان بیماریهای گوش خارجی بحث کند.-1

 انواع اوتیت میانی را با همدیگر مقایسه کند. -2

 پاتوفیزیولوژی،عالیم و درمان بیماری حرکت ،مینیر و البیرنتیت رابیان کند.-3

 بیماریهای حلق و بینی و حنجره ششم

  

  

اجزاء بینی،حلق و حنجره را توضیح ساختار آناتومیکی و عملکرد هریک از -1

 دهد.

 فیزیوپاتولوژی,عالیم و اقدامات درمانی در مورد بیماری رینیت را بیان کند.-2
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 علل،عالیم و درمان پولیپهای بینی و اپیستاکسی را شرح دهد.-3

 پاتوفیزیولوژِی ،عالیم و اقدامات درمانی در مورد انواع سینوزیت را بیان کند.-4

 عالیم و درمان بیماریهای فارنژیت،تونسیلیت والرنژیت را بیان کند.تعریف،علل،-5

   ارزشیابی تراکمی هفتم

 

 

 

 

 
 

 

 


