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 هدف کلی:

 در پایان دوره آموزشی کارآموز باید بتواند :

 رکنان وسایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند.با کا-1

ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد خصوصا درشرایط مختلف بالینی، نشان دهد که مسئولیت پذیری، -2

 ورزیدگی و اعتماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است.

را فهرست از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم در این بخش شرح حال بگیرد معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم -3

نی محل کند، اقدامات ضروری برای تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را در حد مورد انتظار از پزشکان عمومی و متناسب با استانداردهای بخش بالی

 آموزش، زیر نظر استاد مربوطه انجام دهد.

در مورد اقدامات  یبوم یها نیو کار در ال یدهد.  بر اساس شواهد علم صیبخش را تشخ نیو مهم در ا عیشا یهایماریمبتال به ب مارانیمشکالت  ب -۴

مشکل  انو درم تیریو مراحل مد  ندینما شنهادیاستقالل و پ یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم ماریبه ب یمشتمل بر درمان و توانبخش ،یریشگیپ

 بخش با نظارت سطوح باالتر انجام دهد. یرا بر اساس استانداردها ماریب

 .به طور مستقل با نظارت مناسب انجام دهد ماریب یمنیاصول ا تیبخش را با رعا نیمرتبط با ا یضرور یر هایجوسرپ -۵

 

 

 باید توانایی های زیر را کسب نماید:ره دانشجو در پایان دو  اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی:

 چشم.دانش آناتومی و فیزیولوژی بیماریهای 1

   (red eye)قرمزی چشمشناخت عالئم و شکایات .2

  کاهش بینایی: خطاهای انکساری )دوربینی و نزدیک بینی(، تاری دید، دوبینی و انحراف چشم . شناخت عالئم و شکایات3

 اجسام جسم خارجی ملتحمه و قرنیه و اجسام جسم خارجی داخل چشماخت عالئم و شکایات . شن۴

 (pterygium). شناخت عالئم و شکایات افتادگی پلک، ناخنک ۵



 شناخت عالئم و شکایات افزایش فشار چشم ، آسیب های تروماتیک چشم )مانند پارگی پلک( ، سوختگی چشم)حرارتی و شیمیایی( .6

 ضربه نافذ و غیر نافذ به چشم و اربیت )خونریزی های داخل چشمی و پارگی های دیواره چشم ( ئم و شکایات . شناخت عال7

  : احساس خشکی چشم و پخش نور(computer vision syndrome)شناخت مشکالت چشم ناشی از کار با رایانه،  .8

 (Floaters and flashes)، مگس پران و جرقه  (Eye strain)کوررنگی ، اشک ریزش، درد چشم )رمد( . شناخت عالئم و شکایات 9

 داروهای رایج چشم پزشکی و نحوه نوشتن نسخه در موارد شایع چشم پزشکی . شناخت دانش 10

، جسم خارجی درون چشم، اورژانس های شایع چشم پزشکی شامل کاهش دید ناگهانی، پارگی پلک ، جسم خارجی ملتحمه و قرنیه شناخت دانش . 11

سته ، سوختگی های شیمیایی و حرارتی چشم ، خونریزی های داخل چشمی ، پارگی های دیواره چشم ، اثر اشعه های مختلف بر چشم ، گلوکوم ، زاویه ب

  اندافتالمیت، شکستگی های اربیت، انسداد عروق شبکیه ، انفارکتوس عصب بینایی، نقض اپیتلیوم قرنیه، جداشدگی شبکیه

اریهای چشم و بیماریهای سیستمیک: رتینوپاتی دیابتی ، رتینوپاتی هایپرتانسیو، افتالموپاتی وابسته به تیروئید، بیماریهای خودایمنی دانش شناخت بیم.12

 نقص آنزیمی گاالکتوزمی)شامل لوپوس، روماتوئید آرتریت، وگنر، سندرم شوگرن، سندرم بهجت(، بیماریهای ارثی بافت همبند ) سندرم مارفان( ،

، دوربینی( و آستیگماتیسم ،پیرچشمی و اختالل  استرابیسم و آمبلیوپی ، خطاهای انکساری اپتیک : خطاهای شکست نور )نزدیک بینیشناخت عالئم .13

 تطابق، کاتاراکت )آب مروارید ( و گلوکوم ) آب سیاه( 

مژه، شاالزیون و بلفاریت( ، افتادگی پلک ، تومورهای پلک )شامل : عفونتها و آماس های پلک )شامل گل  بیماریهای پلک و مجاری اشکی.شناخت عالئم 1۴

ای اشکی( و سندرم خال، پاپیلوم، گزانتالسما ، همانژیوم و کارسینوماها( ، اختالالت دستگاه اشکی )شامل داکریوآدنیت، انسداد حاد ، مزمن و مادرزادی مجر

 خشکی چشم )اشک(

 ا : کونژنکتیویت های میکروبیال و آلرژیک ، ناخنک، تومورهای ملتحمه و اسکلریت ، اپی اسکلریت عالئم بیماریهای ملتحمه و اسکلر.شناخت 1۵

 کراتیت ، بیماریهای دژنراتیو قرنیه )شامل کراتوکونوس و آرکوس سنیلیس(بیماریهای قرنیه :شناخت عالئم .16

 بیماریهای یوره: یووییت و مالنوم.شناخت 17

 رتین: بیماریهای عروقی رتین ، تومورهای داخل چشم .شناخت بیماریهای ویتره و18

توکسیک و تغذیه ایی( ، بیماریهای سیستم پاراسمپاتیک ، اختالالت نوروافتالموژیک : التهاب و ورم عصب بینایی ، اپتیک نوروپاتی ها )ایسکمیک :.شناخت 19

  سندرم هورنر و نیستاگموس

 ربیت : عفونتها )شامل سلولیت ( ، درموئید و تومورها ) شامل همانژیوم ، نورفیبروماتوز، مالنوم ، رتینوبالستوم و رابدومیوسارکوم.شناخت بیماریهای او20

 

 :نگرشیحیطه 

 فراگیری درك و توانایی اعمال ارزش های فردی، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وی  .1

 بهداشتی  ای بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در راستای ارایه خدمات فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت مراقبت ه .2

 فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت سه محور پزشک، تمایالت بیمار و شواهد علمی موجود در تصمیم گیری های بالینی  .3

 تیم درمانی  ك نقش سایر اعضا تیم درمانی و در ”مدیر“فراگیری درك و توانایی اعمال نقش پزشک به عنوان هماهنگ کننده  .۴

 فراگیری درك و توانایی اعمال رفتار حرفه ای مناسب  .۵
 
 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

، آزمون  (pinhole test)، آزمون دید رنگی ، آزمون روزنه (central visual acuity)آزمون دید مرکزی انجام توانایی کسب  .1

 (confrontation)یی کاهش بینایی ، آزمون دید محیطی، آزمون رویارو

 معاینه مردمک ها ، معاینه حرکات ماهیچه های خارج چشمی ، معاینه خارج چشم توانایی انجام  .2

 اختیاری( -معاینه با اسلیت المپ )سگمان قدامیکسب توانایی انجام  .3

 افتالموسکوپی مستقیمکسب توانایی انجام  .۴

 اسلیت المپ)اختیاری( انجام خارج کردن جسم خارجی سطحی از چشم باکسب توانایی  .۵

 انجام تونومتری چشم )اختیاری(کسب توانایی  .6



 ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته.   2. غیاب و حضور  1 استاد: چگونگی فعالیت

 بحث گروهی ، آموزش بر بالین بیمار،  الگوی نقش، سخنرانی، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 بخش بر حسب نیازدرمانگاه چشم پزشکی و زات و وسایل موجود در یکلیه تجهکالس های تئوری(، پاورپوینت ) در  وسایل کمک آموزشی: 

 انجام تکالیف محوله از طرف استاد. .3 .شرکت منظم در جلسات ارزشیابی  .2حضور به موقع و فعال در کالس.    .1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت

  نحوه ارزیابی دانشجو:

 بیماران و همکالسان ،کارکناناخالق و حسن رابطه با  ▪

 حضور و غیاب ▪

موظف است دانشجو  12( در صورت کسب نمره کمتر از 12حداقل کسب نمره ) کتبیتئوری بصورت ارزشیابی درس تئوری: امتحان  ▪

 مجددا انتخاب واحد نمایند. 

 ی باشند.م چشم پزشکیمسئول طرح سؤاالت و ارزشیابی اساتید گروه  ▪

 

 درمان و آموزش پزشکی مورخ برنامه درسی ابالغی وزارت بهداشت با مطابقمحتوی آموزشی: 



    

 نشر فرهنگ فردا  / 1397چشم پزشکی عمومی/ تالیف دکتر جوادی/ ویراست دوم منابع :  

 استاد عنوان ردیف

 دکتر نصر آناتومی چشم و فیزیولوژی                        1

 دکتر حسین پور نحوه گرفتن شرح حال و شکایت اصلی بیمار 2

 دکتر رهگذر                                بیماریهای قرنیه و اسکلرا         –بیماریها و نشانه های مردمك  3

 دکتر رهگذر      عیوب انکساری چشم و جراحی عیوب انکساری چشم  ۴

 دکتر رهگذر بیماریهای اندوکرین و چشم                                   ۵

 دکتر رهگذر بیماریهای پلك                 -بیماریهای ملتحمه  6

 دکتر شهشهان                                                                               ریهای یووه آ و التهابات داخل چشمی                     بیما  -یوئیت 8

 دکتر شهشهان داروهای رایج چشم پزشکی                          9

 دکتر شهشهان معاینه بالینی چشم و وسایل چشم پزشکی          10

 دکتر شهشهان گلوکوم                                                   11

 دکتر شهشهان نوروافتالمولوژی                                        12

 دکتر رئیسی استرابیسم   13

 دکتر رئیسی اورژانس های چشم  پزشکی  1۴

 دکتر نصر بیماریهای شایع اربیت 1۵

 دکتر نصر اشك و بیماریهای مجاری اشکی 16

 دکتر نصر انسداد عروق رتین –دکلمان رتین -بیماریهای ویتره 17

 دکتر حسین پور آمبیلیوپی و پیشگیری در چشم پزشکی 18

شبکیه و زجاجیهبیماریهای  19  دکتر آقارخ 

آقارختر دک                                  سیستمیكبیماریهای چشم در  20  



 

 گروه آموزشیاطالعات 

 

 شماره موبایل مرتبه علمی تخصص سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09131135910 استادیار حق التدریس چشم و مدرس مدیرگروه دکتر امین حسین رهگذر 1

 09131660132 استادیار حق التدریس چشم مدرس مرتضی شهشهان دکتر 2

 09133142267 استادیار حق التدریس چشم مدرس دکتر حسین نصراصفهانی 3

 09132048628 استادیار حق التدریس چشم مدرس دکتر بهمن رئیسی 4

 09125118673 استادیار حق التدریس چشم مدرس دکتر آقارخ 5

 09125986230 استادیار حق التدریس چشم مدرس دکتر حسین پور 6

 

 

 بیمارستان دکتر غرضی: بیمارستان دکتر علی شریعتی و آدرس 

 بیمارستان شریعتی 2آدرس درمانگاه شماره 

 برنامه هفتگی گروه آموزشی:

 

 ساعت و مکان    

 ایام هفته

  8:30از ساعت 

 10:30لغایت 

لغایت 11از ساعت 

12:30 

ئوریکالس ت درمانگاه شنبه  

 کالس تئوری درمانگاه یکشنبه 

 کالس تئوری درمانگاه دوشنبه

 کالس تئوری درمانگاه سه شنبه

 کالس تئوری درمانگاه چهارشنبه

 



 


