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 :مقدمه

ضمن عرض خیر مقدم به کارآموزان عزیز،ورود شما را به بخش چشم 

پزشکی گرامی میداریم.قطعا شما مایل هستید بدانید در این بخش ،چه 

 اهداف و انتظاراتی را باید مدنظر قرار دهید؟

خواهید شد؟چه فعالیتهایی را چگونه آموزش خواهید دید؟چگونه ارزشیابی 

 باید انجام دهید و چه مقرراتی را باید رعایت فرمایید و ...

هدف از تدوین این کتابچه پاسخگویی به سواالت فوق می باشد.امید است 

ماهه بخش چشم پزشکی  با مطالعه ی دقیق آن و رعایت مقررات ،دوره یک

 معاونت آموزشیبچه حاضر حاصل تالش ارا با موفقیت سپری کنید.کت

 .دانشکده پزشکی و گروه آموزشی چشم پزشکی میباشد

 

 اهمیت آموزش کارآموزی در بخش چشم پزشکی:

در دوره کارآموزی دانشجویان تحت نظر اساتید بیماری های چشم را 

مشاهده نموده و در رابطه با استدالل و تصمیم گیری کلینیکی مهارتهای 

با اصول معاینه تخصصی چشم الزم را کسب مینمایند کارآموزان 

پزشکی،شرح حال و معاینه ی پایه ای چشم پزشکی و انواع روشهای 

د.محور اصلی دروس برمبنای ناختصاصی معاینات چشم آشنا می شو

بیماری ها شایع و اورژانسی های چشم پزشکی بوده و انتهای دوره 

فتراق ا ،کارآموز بایستی اشراف کلی به بیماری های شایع چشم و توانایی

موارد نیازمند ارجاع فوری و مواردی که به صورت الکتیو قابل درمان 

 هستند را کسب نمایند.
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 :معارفه جلسه

 زمان که معارفه جلسه گروه چشم در بخش شروع کاری روز اولین در

 گروه مدیر حضور با شود، می اعالم بخش شروع از قبل آن برگزاری

 می جلسه ارائه این در که مهمی مطالب به توجه با .گردد می برگزار

 .باشد می الزامی دانشجویان تمامی برای جلسه، این در حضور شود،

 نمره( کل نمره نمره از 1 کسر موجب معارفه، جلسه در موجه غیر غیبت

 ود.ش می کارورزی/کارآموزی دوره )نهایی

 

 :ضروری وسایل و پوشش نحوه

 بیمارستان محیط در متعارف و مناسب ظاهری با دانشجویان است شایسته

 ای اخالق حرفه و پوشش نامه آیین " از پیروی .یابند حضور درمانگاه و

 علوم دانشگاه سایت دانشکده پزشکی ، در که "آموزشی های محیط در

 موارد رعایت و دسترس است، در )ها نامه آیین قسمت( پزشکی جهرم

 درمانگاه و بیمارستان بستری های بخش در حضور زمان کل در ذیل

 .است الزامی دانشجویان همه جهت

 

o تمیز و سفید روپوش پوشیدن 

o روپوش روی بر دار عکس شناسایی کارت نصب 

o پزشکی گوشی داشتن همراه 

o گروهی، های بحث و راند در اختالل از جلوگیری جهت 

 راند، طول در را خود همراه تلفن گوشی بایستی دانشجویان

 .دهند قرار "زنگ بدون" در حالت درمانگاه، و ها کنفرانس
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 : بخش در دانشجویان حضور زمان

چشم  بخش در هفته هر شنبه پنج تا شنبه روز از دانشجویان تمامی حضور

 7:30 از شنبه پنج تا شنبه روز دانشجویان حضور ساعت .باشد می الزامی

 42چشم بخش  در کسترنا دانشجویان کشیک زمان .باشد می 14 تا صبح

  ساعته می باشد .

 بخش از اتندینگ توسط بخش راند رسمی، تعطیالت و جمعه روزهای در

  .شود می انجام صبح 8 ساعت

 

 همان روز، کشیک اکسترن های همراه به قبل شب کشیک های کسترنا

 رسمی تعطیالت جمعه و روزهای در بخش راند سر در که موظفند همگی

 صبح 7:30 ساعت از باید کشیک دانشجویان .همهباشند داشته حضور

 .حاضر شوند بخش در کشیک روز

 

 در بخش، شروع روز اولین صبح 8 ساعت در دانشجویان کلیه حضور

استاد و مدیر گروه  به قبلی اطالع بدون( غیبت هرگونه .است الزامی شبخ

طبق آئین نامه برخورد با غیبتبا 4 و گردد می تلقی موجه غیر غیبت (،

  ایشان برخورد می گردد .

 

 نیمه در بخش دانشجویان تمامی حضور نوروزی، تعطیالت ایام در :توجه

 از روز هر صبح راند سر در کشیک غیر و کشیک از اعم مربوطه

 .است تعطیالت الزامی
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 : دانشجویان کشیک

 و کشیک 03 روزه 03 های ماه در موظفندچشم دربخش  دانشجویان کلیه

 بخش کشیک برنامه .باشند داشته ماه در کشیک 11 روزه 31 های ماه در

 شده نوشته همدیگر، بین توافقی صورت به ماه روزهر اولین در بایستی

 به دیگر نسخه و بخش مدیر گروه به نسخه یک .شود تهیه نسخه دو در و

 .گردد تحویل بخش، اعالنات تابلو در نصب بخش جهت سرپرستار

 و )بخش همان دانشجوی با( بایستی کشیک برنامه در جابجایی هرگونه

 .شود رسانده بخش مدیر گروه اطالع به قبل از

صبح تا  0:03 از( باشد می ساعته42 کسترنا دانشجویان کشیک زمان .

 صبح روز بعد ( 8

 

 :مهم نکات

 بخش در دانشجو شخص توسط موظف های کشیکانجام  .0

 دانشجو کشیکهای .است واگذاری قابل غیر و الزامی مربوطه،

 سایر به واگذاری قابل شرایطی هیچ تحت و وجه هیچ به

 دانشجو کشیک، واگذاری صورت در .باشد نمی همکاران

 .باشد می کارآموزی دوره تکرارکل به موظف

 در تواند می دانشجو موجه، عذر یا و بیماری بروز صورت در .4

 بخش مدیر گروه هماهنگی با را خود کشیک ضرورت، صورت

 دارد، حضور بخش همان در که خود دوره هم با دانشجوی فقط

 خود موظف کشیک تعداد بایست می ماه پایان در و نماید عوض

 .باشد داده انجام را

 تعداد باشند، داشته حضور این بخش در اکسترن که تعدادی هر .0

 شود. رعایت باید الذکر موظفی فوق کشیک
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 :مرخصی

 هیچگونه چشم ، بخش در حضور زمان در اکسترن دانشجویان کلیه

 پیش قابل غیر اورژانسی، مشکل پیش آمدن صورت در .ندارند مرخصی

 دو حداکثر یکماهه بخش در تواند می دانشجو اضطراری، بسیار و بینی

 جهت .نماید مرخصی تقاضای روز یک روزه حداکثر 15 بخش در و روز

مدیر گروه  و بخش اتندینگ اولیه موافقت کسب موارد این در مرخصی اخذ

 از کمتر مرخصی تقاضای" فرم باید آن از بعد .باشد می الزامی  بخش،

 شود رسانده الذکر افراد فوق همه امضاء به و نموده تکمیل را "روز سه

 دفتر آموزش به مربوطه فرم باید مرخصی، به رفتن از قبل "نهایتا و

 تعداد از مرخصی، موافقت با صورت در که است بدیهی .شود داده تحویل

 همان به است موظف دانشجو و شود نمی کاسته دانشجو موظفی کشیک

 کشیک ،"دانشجویان کشیک برنامه" بند در شده ذکر موظفی کشیک تعداد

 .باشد داشته را بخش

 

 روز یک از بیش یا و یکماهه بخش در روز دو از بیش مرخصی :توجه

 تمدید یا و( بخش تمدید به منجر موجه دلیل با حتی روزه، 01 بخش در

 .شود می ) گروه آموزشی شورای نظر حسب دوره بر
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 :)اینترن و استیودنت( دانشجویان وظایف شرح

o درمانگاه در و بستری های بخش در بیمار بالین بر فعال حضور 

  آموزشی

o ایشان همراهان و بیماران با مناسب ای حرفه ارتباط برقراری. 

o آموزشی تیم اعضای تمام با مناسب ای حرفه ارتباط برقراری 

سایر  و سرپرستار بخش، دانشجویان سایر و اتندینگ،( درمانی

 .)پاراکلینیک پرسنل و بخش پرستاران

o معاینه انجام و کامل حال شرح پرونده،گرفتن دقیق مطالعه 

 دقیق ثبت و بستری بخش هر شروع روز اولین در خود بیماران

 تحت بخش هر روز اولین در پرونده  بیماران در گزارشات

 . Student/Extern/Intern on service note عنوان

o در جدید بیماران معاینه کامل انجام و کامل حال شرح گرفتن 

 اولین در بیماران پرونده در گزارشات دقیق ثبت و کشیک روز

 Student/Extern/Intern تحت عنوان بستری روز

admission note . 

o دقیق ثبت و بیماران روزانه معاینه انجام و حال شرح گرفتن 

عنوان  تحت خود بیماران بیماری سیر و پیشرفت گزارش روزانه

Student/Extern/Intern progress note . 

o بخش دانشجویان سایر و اتندینگ به خود بیماران کامل معرفی. 

o ویژه مراقبت به نیاز که آنهایی و بدحال بیماران بالین بر حضور 

 .باشد داشته مجدد ویزیت به نیاز که بخش بیمار هر و دارند

o در همکاری/انجام و شوند می احیا که بیمارانی بالین بر حضور 

  CPR انجام

o دچار و شده بدحال بیمارانی/بیماری کشیک، در صورتیکه در 

 موظفند بخش کشیک اینترن و استیودنت شوند، جدیدی مشکل

 تهیه دقیق بطور را بیمار پیشرفت سیر شب، گزارشات همان در

 .نمایند ثبت بیماران/بیمار پرونده در و

o اتندینگ بخش نظارت تحت پزشکی دستورات نوشتن. 

o بخش اتندینگ نظر زیر مشاوره برگه نوشتن. 
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o جمله از تصویربرداری درخواست های برگه نوشتن CT Scan 

، MRI ، ،آنژیوگرافی آندوسکوپی، سونوگرافی، رادیوگرافی 

 .دیگر پاراکلینیک های درخواست برگه کلیه و

o یا پرونده خالصه( ترخیص سبز برگ نوشتن Green Sheet ( 

 زمان ذکر با بیماران

o درمانگاه در بیمار پیگیری. 

o و ترخیص هنگام در بیماران آزمایشات و دارویی نسخ نوشتن 

 در )آنان همراه یا و( بیماران به الزم های آموزش و ها توصیه

 نحوه و احتمالی عوارض و خاص داروهایمصرف  نحوه مورد

 .بخش اتندینگ  نظارت تحت پیگیری

o تعیین منظور به خود، بیماران پاراکلینیک جواب مداوم پیگیری 

 آموزش و بیماران به کمک جهت در بیماران، سریعتر تکلیف

 بخش در بیمار بیشتر تعداد شدن بستری با همه دانشجویان بیشتر

 .چشم گروه در حضور زمان از بیشتر وری بهره و

o کشیک در جدید بیماران پاراکلینیک جواب مداوم پیگیری ) 

 .)اورژانس موارد در حضوری بصورت

o باشند داشته ثبات بی حیاتی عالئم که بدحال بیماران با همراهی 

 امکان و دارند پزشکی خاص های مراقبت به نیاز که بیمارانی و

 های بخش به انتقال در کند، می تهدید را آنها ای بروز عارضه

 .بیمارستان اتندینگ کشیک نظر با ها بیمارستان سایر یا و دیگر

o ]یا و( بیمار اینترن/ستیودنتا عهده بر وظیفه این 

 .]باشد می )بخش کشیک اینترن/ستیودنتا

o اقدامات انجام از پس بیماران از مراقبت و حیاتی عالئم کنترل 

 که کسانی یا کلیه، بیوپسی کبد، بیوپسی نظیر تهاجمی تشخیصی

 می انجام انسولین تحمل تست نظیر خطیری تست های آنها برای

 .شود

o اتندینگ هماهنگی با آنها به آموزش و بیماران سؤاالت به پاسخ 

 .بخش

o روش فراگیری و خود بیماران مشکالت مورد در مستمر مطالعه 

 .آموزشی منابع در جستجو

o بخش اتندینگ توسط درمانی -آموزشی راندهای در فعال حضور. 

o بخش اتندینگ آموزشی درمانگاه در فعال حضور. 
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o بخش اتندینگ توسط شده ارائه های کنفرانس در فعال حضور. 

o شده ارائه )گروهی های ها )بحث کنفرانس در فعال شرکت 

 .بخش اتندینگ  توسط

o به مراجعه( چشم گروه آموزشی اهداف مورد در فردی مطالعه 

 ) آموزشی اهداف لوجد

o در بخش آموزشی برنامه )نظرسنجی( ارزشیابی در شرکت 

 .شود می برگزار گروه توسط که کارآموزی دوره پایان

o نمره کسب و کارآموزی دوره همان آخر کتبی آزمون در شرکت 

 .قبولی

 ذیل درمانی و تشخیصی مراقبتی، اقدامات انجام: 

 

 بدحال بیماران بالین بر (Stand by) پیوسته حضور .0

 بدحال بیماران حیاتی عالئم چارت و کنترل .4

 )اورژانس موارد در( آزمایشگاه به نمونه انتقال .0

 )اورژانس موارد در( خون های فراورده انتقال .2

 در( پاراکلینیک اقدامات جواب حضوری پیگیری .1

 )اورژانس موارد

 هرگونه انجام هنگام در همکاری و بالین بر حضور .6

 بخش بیماران روی بر تهاجمی درمانی -تشخیصی اقدام

 خاص داروهای تزریق هنگام در بخش در حضور .0

 )درمانی شیمی داروهای مانند(

 Intake/Output چارت و کنترل .8

 زدن آمبو و airway و تراشه لوله گذاشتن .9

 /اتندینگ با بیماران رادیولوژی های عکس خواندن .03

 رادیولوژی

 تفسیر و محیطی خون الم آمیزی رنگ و تهیه .00

  آن میکروسکوپی

 آن تفسیر و گرم آمیزی رنگ و الم تهیه .04

 ادرار تجزیه آزمایش انجام .00

 مدفوع در مخفی خون بررسی آزمایش انجام .02

 موارد در( تراشه لوله و حلق ترشحات ساکشن .01

 )اورژانس
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 معده شستشوی و (NG tube) معده لوله گذاشتن .06

 همجنس بیماران در ادراری سوند گذاشتن .00

 وریدی و (ABG) شریانی خون گازهای گرفتن .08

(VBG) 

 آسیت مایع (Tap) کشیدن .09

 پلور مایع (Tap) کشیدن .43

 (LP) لومبار پونکسیون .40

 زانو مفصل پونکسیون .44

 (Serum keton) سرم کتون کردن چک .40

 معده و ریه ترشحات از نمونه گرفتن .42

 زخم ترشحات از برداری نمونه .41

 نیاز که هایی زخم و عفونی های زخم پانسمان انجام .46

 )روتین غیر( تخصصی شوی و شست و دبریدمان به

 دارند

 آن مقدماتی تفسیر و اورژانس موارد در ECG گرفتن .40

 بیمار پرونده در ثبت و

 آن خواندن و PPD تست انجام .48

 به استخوان مغز بیوپسی و آسپیراسیون در کمک .49

 اتندینگ

 داخل و (Intrathecal) نخاعی داخل تزریق در کمک .03

 مفصلی

 )اورژانس موارد در( فلبوتومی .00

 /اتندینگ هماهنگی با لزوم صورت در( بخیه کشیدن .04

 :مهم نکات

 نوشتن بیماران، پرونده در دارویی و پزشکی دستورات ثبت .0

 بیماران سبزترخیص برگ  نوشتن و )مشاوره برگه( کانسالت

(Green sheet) ، باشد می بیمار همانکسترن ا عهده بر همه. 

 برگ و پرونده در شده ثبت دارویی و پزشکی دستورات همه باید .4

 مهر و امضاء بیمار همان کسترنا توسط بیماران، ترخیص سبز

 و پزشکی دستورات کشیک، زمان در که است بدیهی .شود
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 ثبت، بیماران پرونده در کشیک کسترنا توسط باید دارویی

 .شود مهر و امضاء

 -آموزشی راند انجام از بعد هفته، تعطیل غیر روزهای در .0

 بر بخش، بیمار هر دارویی و پزشکی دستورات ثبت درمانی،

 پزشکی دستورات ثبت فقط .باشد می بیمار همان اکسترن عهده

 .باشد می کشیک کسترنعهده ا بر کشیک، زمان به مربوط

 بیماری شدن حال بد صورت در که موظفند بخش کشیک کسترنا .2

اتندینگ  به "فورا جدید، بیماران/بیمار شدن بستری یا و بخش در

 .دهند اطالع کشیک

 یا و( اولیه تشخیص جریان در که موظفند بخش کشیک کسترنا .1

 در بستری بیماران کلیه درمانی پالن و )افتراقی های تشخیص

 را بخش بیماران کلیه به مربوط امور "مرتبا و باشند بخش آن

 .نمایند پیگیری کشیک در

 انجام درمانی، و تشخیصی مراقبتی، اقدامات قسمت در .6

 . باشد می بخش کسترنا عهده بر "کال شده ذکر پروسیجرهای

 مدفوع، در مخفی خون بررسی و ادرار تجزیه آزمایشات انجام .0

 عهده بر گرم، آمیزی رنگ و محیطی خون الم آمیزی رنگ

  .باشد می بخش کشیک کسترنا

 

 :دوره پایان و بخش پایان ارزشیابی

نمره ( نمره دو مجموع کارآموزی دوره پایان ارزشیابی کل نمره

 فرمول با که باشد می )پایان دوره کتبی آزمون نمره و بخش کارآموزی

 پزشکی آموزشی معاونت به و ثبت سما سیستم در و محاسبه ذیل های

 .گردد می اعالم پزشکی دانشکده عمومی

 دوماه نمرات میانگین :با است برابر کارآموزی کل نمره دوره اکسترنی :

دوره  پایان کتبی ونمره آزمون %13استیودنتی  کارآموزی های بخش

13% 
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 باشد: می شرط 4 هر احراز چشم کارآموزی دوره در قبولی

 و باالتر 04کسب نمره کل -0

 در آزمون پایان بخش  04کسب نمره کتبی -4 

 

 بود کل دوره باید تکرار گردد  04اگر نمره کل دوره کار اموزی کمتر از 

 

 نوروز، عید تعطیالت اول نیمه به مربوط بخش کارآموزی نمره :توجه

توسط مدیر  نوروز تعطیالت زمان در وظایف انجام حسن تأیید صورت در

 نظر در دانشجو ماه فروردین دوم نیمه نمره کارآموزی همان گروه بخش ،

 .شود می گرفته

 

  :دوره پایان کتبی آزمون

دفاتر آموزش  توسط کارآموزی دوره اواخر در دوره، پایان کتبی آزمون

 کسب کتبی، آزمون در قبولی نصاب حد .شود می برگزار بالینی 

 ،کارآموزی دوره اواخر در کتبی دقیق آزمون زمان .باشد می04نمره

 دوره پایان آزمون کتبی اولین در موظفند دانشجویان کلیه .گردد می اعالم

 بخش باید آزمون این در شرکت جهت و نمایند شرکت کارآموزی

 دوره یک در کارآموز هر .باشد پایان رسیده به دوره همان کارآموزی

 شرکت دوره پایان کتبی آزمون در تواند می بار دو حداکثر ، کارآموزی

 ممنوع کارآموزی دوره پایان کتبی آزمون اولین در غیرموجه غیبت .نماید

 پایان کتبی آزمون در دانشجو موجه غیر غیبت صورت در .است

 ،)بعدی دوره اولین در مردودی صورت در یا و دوره اولین(دوره

 می گرفته نظر در تنبیه و مطرح چشم گروه آموزشی شورای در موضوع
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 به که دانشجویی .باشد کارآموزی دوره کل تکرار است ممکن که شود

 و نماید، شرکت دوره پایان کتبی آزمون اولین در نتواند موجه غیبت علت

 فقط باشد، نکرده کسب را قبولی نصاب حد نمره اول آزمون در یااینکه

 آزمون این در باید بعدی دوره آزمون اولین در "الزاما و دیگر یکبار

 .نماید شرکت

 ننماید، کسب را12 قبولی نمره نصاب حد کتبی آزمون دو در که دانشجویی

 شرکت نماید آزمون اولین در نتوانسته موجه غیبت بعلت که دانشجویی و

 باید باشد، ننموده کسب را 12 قبولی نصاب حد نمره دوم آزمون در و

 دوباره /شبخ تکرارزا پس و نماید تکرار ذیل بشرح را کارآموزی دوره

 دو حداکثر( الذکر فوق مفاد طبق دوره پایان کتبی آزمون در شرکت اجازه

 .دارد را )بار

 

 پایان کتبی آزمون متوالی دوره دو در قبولی نمره کسب عدم صورت در

 :کارآموزی دوره

 .نماید تکرار را بخش ماه یک باید ( کارآموزی( کسترنی ا دوره در -

 آزمون دوره دو در "مجددا فوق، میزان به بخش تکرار از پس دانشجو اگر

 کارآموزی دوره کل باید نشد، قبولی نمره کسب به موفق دوره پایان کتبی

 .نماید راتکرار

 

 :توجه

 ،کارآموزی کل نمره محاسبه در دوره پایان کتبی آزمون نمره مالک 1-

 .باشد می شده کسب قبولی کتبی نمره آخرین

 که است الزم دوره پایان کتبی آزمون در شرکت برای دانشجویان 2-

 باشند داشته همراه به کن پاک و نرم مداد
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 منابع آزمون کتبی پایان دوره :
 General Ophthalmology ن ووگا پزشکی  چشم كتاب چاپ آخرين -

- By Paul Riordan- E va a n d j o hn Vaughan & Asburys 

G e neral O phthalmologyWhitcher 

 

 ی گروه چشم پزشکی:آموزش های برنامه و اهداف

 اهداف حیطه دانش -1
برخورد با شکایات و نشانه های شایع در بیماری های چشم 

پزشکی،بیماریهای شایع و برنامه های ،اورژانسهای چشم 

 رایج کشوری درحیطه چشم پزشکی

 آناتومی و فیزیولوژی چشم  -0

 معاینه چشم پزشکی: -4

 ( آزمون دید مرکزیcentral visual acuity )

 و آزمون دید رنگ

  آزمون روزنه(pinhole test) 

  آزمون دید ضعیف 

  آزمون دید محیطی،آزمون

 (confrontationرویارویی)

 مردمکها : ینهامع 

 مستقیم و غیرمستقیم(  reaction)اندازه ،ینه کلی امع-

آزمون حرکت متناوب چراغ قوه برای مردمک مارکوس -     

 (marcus gunnگان )

 معاینه حرکات خارجی چشم:-0

 محدوده 

 قرینگی 

 تشخیص انحرافات چشمی و تمایز آن ها 

 Comitant vs.Incomitant 

  تست هایCover-Un cover 
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 نوری رفلکس 

 معاینه خارجی چشمی-2

  پلک ها و ناحیه پیرامون چشم)ضایعات و برجستگی

های پوستی، تورم، سرخی و گرمی و حساسیت با 

 مشاهده و لمس(

 :بررسی وضعیت پلک ها retraction ،ptosis ،

 بررسی پهنای مرکزی شکاف پلکی

  وضعیتpunctun ،ها : ارزیابی تولید اشک

 (IJonesارزیابی تخلیه اشک، آزمون )

 بررسی حرکات پلک 

  :بررسی وضعیت کلی کره چشمProptosis 

 لمس لبه استخوانی و بافت نرم دور چشم 

  برگرداندن پلک فوقانی جهت بررسی وجود جسم

 خارجی در پشت آن

  رنگ نمونه قرنیه باFluorescah 

  معاینه پلک ، ملتحمه ، اسکلرا و قرنیه و بررسی

 Pen lightعمق اتاق قدامی به وسیله 

 انجام افتالموسکوپی مستقیم:-1

  بررسیleukocoira   وRed Reflex 

 Optic disk 

 بررسی ماکوال 

 وسایل چشم پزشکی -6          

 Pen light 

 افتالموسکوپ مستقیم وغیر مستقیم 

 E-Chart 

 Slit Lamp 

 Automatic Perimeter 

 Exophthalmometer 

 Deviometer 

 Retioscope & auto-refractometer 

 Tonometer : 
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- Schiotz 

- Goldmann 

 Fundus camera & angiography 

 Lensometer 

 Anterior segment imagings 

 Ultrasonography 

-   A- SCAN 

- B- SCAN 

 فارماکولوژی:-0

  داروهای بی حسی 

 سیکلو پلژیکها و میدر یاتیکها 

 داروهای ضد گلوکوم 

  کورتیکو سترِوئیدها وANSAID ها 

 :داروهای ضد عفونت چشمی 

 آنتی باکتریال  -

 آنتی ویرال -

 Fungelآنتی  -

 اثرات جانبی سیستمیک و چشمی داروها 

 Lubricant 

 اپتیک و رفراکشن -8

 ) عیوب انکساری) خطاهای شکست: 

 

 نزدیک بینی )عالئم و انواع( -

 دوربینی)عالئم وانواع( -

 آستیگماتیسم منظم )عالئم و انواع( -

 )عالئم و انواع(آستیگماتیسم نا منظم  -

 پیرچشمی و اختالالت تطابق 

 :بیماریهای پلک و مجاری اشکی-9

  عفونتها و آموسهای پلک)گل

 مژه،شاالزیون،بلفاریت قدامی و خلفی(

 )پتوز)تقسیم بندی و درمان 
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  تومورهای

BCC،SCپلک)خال،پاپیلوم،گزانتالسما،همونژیوم،

C) 

  دستگاه اشکی)داکریو آدنیت،انسداد حاد و مزمن

 مجرای اشکی و مادرزادی(

 )اشک)سندروم خشکی چشم 

 بیماری های ملتحمه و اسکلورا -03

 کونژنکتیویت های میکربال 

 کنژنکتیویت های آلرژیک 

 ناخنک وPingueculae 

 اسکلریت و اپی اسکلریت 

 بیماری های قرنیه:-00

  بیماریهای دژنراتیو قرنیه 

  زخم قرنیه 

 کاتاراکت-04

 بیماری های یووآ-00

 گلوکوم-02

 استرابیسم و آمبلیوپی-01

 رتینوپاتی دیابتی و هیپرتانسیو-06

 بیماری های ویتره ورتین -00

 نورو افتالموژی-08

 چشم و بیماری های سیستمیک:-09

 بیماری گریوز 

 HZO 

 AIDS 

 ( بیماری های خود ایمنیRA،SLE وگنر،

،GCAرن،سندروم بهجت(،سندروم شوگ 

  همبند)سندروم مارفان(بیماریهای ارثی بافت 

 اورژانسها -43

 اصول معاینه ی بیمار با ترومای چشمی 

  پارگی پلک 
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  جسم خارجی ملتحمه و قرنیه 

 جسم خارجی داخل چشم 

 سوختگی شیمیایی و حرارتی 

 خونریزی های داخل چشمی 

 پارگیهای دیواره چشم 

  اثر اشعه های مختلف بر چشم )ماورائ بنفش و

XRay  )... و 

  گلوکوم زاویه ای بسته 

  کاهش دید

 (CRVO،CRAO،RD،AIONناگهانی)

  اندوفتالمیتها 

 شکستگیهای اربیت 

 بیماریهای اربیت-40

 پیشگیری در چشم پزشکی:-44

  پیشگیری از آسیبهای چشمی 

 پیشگیری از عفونت چشمی اکتسابی 

 پیشگیری از عفونت چشمی یاتروژنیک 

 مادر  پیشگیری ازآسیب چشمی به دلیل عفونتهای

 زادی 

 تشخیص زودرس بیماریهای درمان پذیر چشمی 

 آمبولیوپی پیشگیری از 

  پیشگیری از آسیب چشمی ناشی از بیماریهای

 سیستمیک و داروها

 اهداف حیطه مهارت:-2
اخذ شرح حال چشم پزشکی،؛جمع بندی و ارائه -0

 تشخیصهای افتراقی

 معاینات پایه چشم پزشکی-4

 مستقیم استفاده از افتالموسکوپی-0
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 اهداف حیطه نگرش-3
تغییردر نگرش و رفتار مطابق با شاخصهای مدون -0

با تاکید  0081استانداردهای آموزش عمومی مصوب اسفند 

بر اخالق پزشکی و اسالمی ،رفتار حرفه ای ،پاسخگویی و 

احساس مسولیت،ارتباط موثر و آموزش بیمار،کار 

 گروهی،جامعه نگری وپیگیری.

 (patient safetyکولوم ایمنی بیمار)مطالعه کوری-4

 

 چشم بخش کارآموزان آموزشی های فعالیت برنامه

 01-02 8-01 روز/ساعت

 حضور در درمانگاه  کنفرانس بخش  شنبه

 حضور در درمانگاه  کنفرانس بخش  یکشنبه

 حضور در درمانگاه  کنفرانس بخش  دوشنبه

 حضور در درمانگاه  کنفرانس بخش  سه شنبه

 حضور در درمانگاه  کنفرانس بخش  چهارشنبه 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 "چشم گروه آموزشی های برنامه ارزشیابی پرسشنامه "

 

 استیودنتی :تحصیلی مقطع

 محترم، دانشجوی

 .است شده تنظیم چشم بخش در آموزش کیفیت ارتقاء جهت زیر پرسشنامه

 نظرات با ارائه را ما و ه خواند دقت به را پرسشنامه گردد می درخواست

 اشخاص با رابطه در شما نظر باشید مطمئن .کنید یاری خویش ارزشمند

 .ماند خواهد محرمانه

 بخش ............ بیمارستان ...............              

 ................ سال                   ماه...............    

 ....................................................دکتر :استاد

برگزار  ضعیف خوب عالی 

 نگردید 

تعدادبرگزار 

 شده 

 اهداف با آشنایی و معارفه جلسه برگزاری :الف

 توسط بخش شروع ابتدای در بخش آموزشی

 بخش استاد

 

     

 توسط بخش عمومی مسائل با آشنایی جلسه :ب

 بخش سرپرستار

 

     

      استاد توسط بخش راند :ج

      استاد توسط شده برگزار های کنفرانس

      گروهی بحث
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 می ارزیابی چگونه را بخش این به مربوط آموزشی های برنامه

 کنید؟

 

 و راهنمایی شما به ،)ماه طول در( بخش این گذراندن زمان در آیا .1

 شد؟ داده بازخوردی یا

 خیر                                    بلی  .2

 از درصد چند بخش، این آموزشی اهداف با شدن آشنا صورت در .3

 درصد .............. اید؟ گرفته فرا را آموزشی اهداف

 :بخش این سرپرستاروداتیاس با ارتباط در شما نظر .4

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

.. 

 دارید؟ پیشنهادی چه آینده در بخش این کیفی ارتقاء برای .5

...............................................................................

...............................................................................

............................................................ 

 می ارزیابی چگونه را بخش این به مربوط آموزشی های برنامه .6

 کنید؟

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 در بخش آموزشی اهداف با آشنایی و معارفه جلسه برگزاری :الف .7

 بخش استاد توسط بخش شروع ابتدای

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی
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 بخش سرپرستار توسط بخش عمومی مسائل با آشنایی جلسه :ب .8

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 استاد توسط بخش راند :ج .9

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 استاد توسط شده برگزار های کنفرانس :ه .11

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 

 استاد  حضور با ، گروهی بحث :و .11

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 

 دارید؟ پیشنهادی چه آینده در بخش این کیفی ارتقاء برای  .12

...............................................................................

...............................................................................

....................................................... 

 و بالینی معاینه تاریخچه، اخذ بیمار، با رتباطا نحوه در را خود توانایی13

 را (Symptoms & Signs)ها بیماری های نشانه به Approach نحوه

 کنید؟ می ارزیابی چگونه دوره این پایان از بعد

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------ 
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 است؟ مواردی چه شامل  چشم گروهدر دوره این آموزشی قوّت نقاط 14

13. ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

....... 

14. ...............................................................................

...............................................................................

............................ 

 مواردی چه شامل چشم گروه در دوره این آموزشی ضعف نقاط .15

 است؟

16. ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............ 

17. ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............ 

 های کنفرانس برگزاری با ارتباط در شما کلی نظر16

 چیست؟ آن تداوم و برگزاری زمان ، تی/اینترنی استیودن

18. ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............ 
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19. ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............ 

 پیشنهادهایی چه  چشم گروه در دوره آموزش کیفیت ارتقاء برای 17

 دارید؟

18 ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............ 

  : خانوادگی نام و نام ← )تمایل صورت در

 ............................................................. :تماس شماره

 سپاسگزارم گرامی دانشجوی شما همکاری از

 چشم گروه مدیر
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