باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس – دانشگده پرستاری طرح درس هر یک از جلسات تدریس-
گروه پرستاری
هعرفی درض پرستاری چشن ،گَش ،حلق ٍ بیٌی
*گرٍُ آهَزضی :پرستبری سبلوٌذاى 3

*پیص ًیبز  :پرستبری سبلوٌذاى 2ٍ 1

*فراگیراى :پرستبری ،ترم  4پرستبری
* رٍز ٍ سبعت برگساری :سِ ضٌبِ  4تب 6

* تعذاد ٍاحذٍ 0/8 :احذ از ٍ 3احذ
* هسئَل درس :آقبی ًبهَر

شرح درس
چطم ،گًش يبیىی اعضبء حسی کبمالً اختصبصی هستىد که دچبر اختالالت متعددی می ضًود که ایه اختالالت در کبهص استقالل فرد
ي خًدمراقبتی ،حس امىیت ،تًاوبیی تعبمل بب اجتمبع يمحیظ ي ..تأثیردارد .در ایه درس بب اوًاع بیمبریهبی مربًط به گًش ،حلق ي بیىی
آضىب خًاهید ضد تب بتًاوید در عرصه ببلیىی اوديخته هبی تئًری خًد را در خدمت رسبوی به بیمبران بکبر بگیرید.
هدف کلی درس :آضٌبیی داًطجَیبى بب اختالالت ٍ بیوبریْبی گَش ٍ حلق ٍ بیٌی در هَرد عالین ،تطخیص ،فیسیَپبتَلَشی ٍ درهبى آًْب
اهداف یادگیری درس :دانشجویان بعد از این دوره بتوانند:
 .1قسوتْای هختلف سیستن بیٌایی ٍعولکرد آًْا را تَصیف کٌذ.
ً .2حَُ بررسی بیوار با اختالالت سیستن بیٌایی را بیاى ٍ رٍشْای تشخیصی رایج در سیستن بیٌایی را تَضیح دّذ.
 .3پاتَفیسیَلَشی ٍ ًحَُ اصالح اختالالت اًکساری چشن را با ّذیگر هقایسِ کٌذ.
 .4بیواری گلَکَم را تعریف،اًَاع ،علل،پاتَفیسیَلَشی ٍ تذابیر درهاًی ٍ جراحی در ایي بیواری را تَضیح دّذ.
 .5کاتاراکت ،علل ،اًَاع ،پاتَفیسیَلَشی تظاّرات بالیٌی ٍ تذابیر درهاًی در ایي بیواری را تَصیف کٌذ.
 .6اختالالت هربَطِ بِ شبکیِ(جذاشذگی ٍ دشًراسیَى هاکَال ٍ )..را ًام بردُ ٍ علل ،عالین ٍ اقذاهات درهاًی در هَرد ّرکذام را بیاى ًوایذ.
 .7اًَاع کًَصیکتیَیت را از ًظر عالین ٍ درهاًْای هَرد ًیاز را با ّوذیگر هقایسِ کٌذ.
 .8قسوتْای هختلف گَش را با رکر عولکرد آى در سیستن شٌَایی را تَصیف کٌذ.
ً .9حَُ بررسی ،هعایٌات فیسیکی ٍ رٍشْای تشخیصی هْن در اختالالت شٌَایی را تَضیح دّذ.
 .11بیواریْای گَش خارجی ،علل ،پاتَفیسیَلَشی ٍ تظاّرات بالیٌی ٍ هراقبتْای پرستاری الزم در هَرد آًْا را تَضیح دّذ.
 .11اًَاع اٍتیت هیاًی را از ًظر پاتَفیسیَلَشی ،علل ٍ عالین با ّوذیگر هقایسِ کٌذ.
 .12علل ،پاتَفیسیَلَشی ،تظاّرات بالیٌی ٍ رٍشْای درهاًی دربیواریْای گَش داخلی(البیرًتیت ،هیٌیر) را بیاى کٌذ.
 .13با آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی حلق ٍ بیٌی آشٌا شذُ ٍ بیواریْای هْن آًْا را با رکر علل ،عالین ٍ درهاى آى تَضیح دّذ.
وظایف دانشجو:
-1حضَر هرتب ٍ بِ هَقع در كالس
-2هطبلعِ در رابطِ درس ٍ حضَر فعبل در كالس
 -3ضركت در هببحث پرسص ٍ پبسخ
-4اًجبم تكبلیف هحَل ضذُ
 -5ارائِ ترجوِ ٍ یب كٌفراًس علوی
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نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 -1اهتحبى پبیبى ترم
- 2كَئیس ٍ اهتحبى هیبى ترم

ً %70ورُ

17

ً%15ورُ ً 1/5ورُ

 -3كٌفراًس ٍ یب ارائِ هقبلِ

ً%10ورُ

1

 -4حضَر هرتب ٍ بِ هَقع

ً %5ورُ

ً 0/5ورُ

ً100ورُ

جوع

ً20ورُ
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 .3کتاب های فارسی با موضوعیت پرستاری چشم ،گوش و حلق و بینی

2

