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کارآمًز

داًطدَٗبى پشضىٖ گزاًمذر ،ثب ػزؼ سالم ٍ احتزام
اٍل٘ي ثزًبهِ آهَسضٖ گزٍُ چطن ثِ ّوت گزٍُ چطن داًطىذُ پشضىٖ ٍ هؼبًٍت آهَسضٖ
ث٘وبرستبى ٍ هزوش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضىٖ داًطگبُ در سبل  1390تِْ٘ ضذُ
است.
خشٍُ حبضز وِ راٌّوبٕ تحػ٘ل در ثخص چطن هٖ ثبضذ ثِ هٌظَر ّذاٗت ضوب ثسَٕ فزاگ٘زٕ
ّذف دار در ثخص فَق تذٍٗي ضذُ ٍ حبٍٕ ثزًبهِ آهَسضٖ ( ٍ )Curriculumهمزرات ثخص
حبضز هٖ ثبضذ  .در اثتذا پ٘بهذّب ( ٍ )outcomeضبٗستگٖ ّبٖٗ وِ اًتظبر هٖ رٍد در پبٗبى
دٍرُ حبضز هَفك ثِ وست آى ضذُ ثبض٘ذ ث٘بى هٖ ضَد ٍ در اداهِ چگًَگٖ ً٘ل ثِ اّذاف فَق
ٗؼٌٖ هحتَإ هَاد آهَسضٖ ( ٍ )contentرٍضْبٕ آهَسش دادى ٍ فزاگزفتي ( & teaching
 )learning methodsارائِ هٖ گزدد  .ثؼذ اس آى ثِ رٍضْبٕ ارسٗبثٖ داًطدَٗبى پزداختِ هٖ
ضَد ٍ در ًْبٗت ثزًبهِ ٍ همزرات آهَسضٖ آٍردُ خَاّذ ضذ  .السم ثذوز است وِ ثزًبهِ ّبٕ پ٘ص
رٍ تٌْب ثِ ًىبت ضزٍرٕ ( )Core curriculumرضتِ فَق الذوز هٖ پزداسد ٍ در حم٘مت حبٍٕ
ًىبت ٍ هْبرتْبٖٗ است وِ اًتظبر هٖ رٍد ٗه داًطدَ ثذاًذ ٍ ٗب ثِ وست آى ًبئل ضذُ
ثبضذ( .)Must knowاٗي وتبثچِ ٍٗزاٗص اٍل راٌّوبٕ هغبلؼِ
ٍ تحػ٘ل در ثخص چطن هٖ ثبضذ وِ ثب استفبدُ اس ثزًبهِ ارسبل ضذُ اس ضَرإ آهَسش پشضىٖ
ػوَهٖ نضَر تذٍٗي ٍ ثب
ووه دفتز تَسؼِ آهَسش داًطىذُ پشضىٖ ( ، )EDOهزوش تَسؼِ آهَسش داًطگبُ ػلَم پشضىٖ
ثَضْز( ٍ )EDCاسبت٘ذ ثخص چطن تٌظ٘ن گزدٗذُ است ٍ افزاد سٗز در تٌظ٘ن آى ًمص داضتِ اًذ
وِ اس سحوبت ّوگٖ آًبى تطىز هٖ ضَد.
دوتز هحوذ رضب پَرثْٖ رئ٘س داًطىذُ پشضىٖ ،دوتز سّزا اوجزٕ هسئَل  ٍ EDOػضَ ّ٘ئت
ػلوٖ داًطىذُ پشضىٖ ،خبًن ػبتىِ تز ن سادُ وبرضٌبس  EDOداًطىذُ پشضىٖ ٍ دوتز
وبهزاى ه٘زساٖٗ هذٗز هزوش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضىٖ داًطگبُ ػلَم پشضىٖ ثَضْز .
در خبتوِ اس توبهٖ هخبعج٘ي گزاهٖ درخَاست هٖ گزدد وِ ثِ هٌظَر اغالح ثزًبهِ ّبٕ
آهَسضٖ ثب پ٘طٌْبدات پزارسش خَد هب را در ثْتز ًوَدى ثزًبهِ ّبٕ فَق ٗبرٕ ًوبٌٗذ
دفتز تَسؼِ آهَسش داًطىذُ پشضىٖ ثَضْز
اسفٌذ 1390
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ًوزُ

هالحضبت

هحتَیبت ایي فزم هحزهبًِ بَدُ ٍ در دفتز آهَسش بیوبرستبى ببیگبًی هیگزدد ٍ تٌْب ًوزُ ًْبیی ارسبل هیگزدد)

ًَع فؼبلیت

هالک ّبی ارسیببی (طیف ًوزُ )

آدرس گريٌ:
شىاسىامٍ درس:

ًبم درس :کبرآهَسی چطن
تؼذاد ٍاحذ3 :

ًبم هسئَل دٍرُ:

سهبى بزگشاری:

گزٍُ ّذف :کبرآهَساى چطن

درٍس پیص ًیبس :لجَلٖ در آسهَى خبهغ ػلَم پبِٗ ٍ گذراًذى دٍرُ ف٘شَٗپبتَلَصٕ
هکبى بزگشاری :ثخص چطن ث٘وبرستبى فبعوِ الشّزاء(س) ٍ درهبًگبُ حضزت اثَالفضل (ع)

تعریف ديرٌ:
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ػٌَاى دٍرُ :کبرآهَسی چطن

3

دٍرُ وبرآهَسٕ چطن ٗه دٍرُ اخجبرٕ  1هبِّ ثِ ارسش ٍ 3احذ هٖ ثبضذ ٍ خْت هحمك ضذى
اّذاف آهَسضٖ در ثخص چطن ثزگشار هٖ گزدد.

4
ضوبرُ پزًٍذُ

پیامذَای مًرد اوتظار از ایه بروامٍ آمًزشی:
ّذف اس اٗي ثزًبهِ آهَسضٖ اٗدبد سٗزثٌبٕ هٌبسجٖ ثزإ عجبثت هستمل پس اس داًص آهَختگٖ
ثِ ػٌَاى پششن ػوَهٖ است وِ خٌجِ ّبٕ هْن تبه٘ي ٍ ارتمبٕ سالهت ،عت پ٘طگ٘زٍٕ ،
هزالجت حبد ٍ هشهي در ح٘غِ ث٘وبرٕ ّبٕ خزاحٖ را در ثزگ٘زد.
در پبیبى دٍرُ اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد بتَاًذ :

الف -حیطِ داًص:

تبرٗخ

اهضب

هؼبٌِٗ
خبرج
چطوٖ

وست داًص السم ثزإ ثزخَرد ثب ضىبٗبت ٍ ًطبًِ ّبٕ ضبٗغ درث٘وبرٕ ّبٕ چطناٍرصاًس ّبٕ چطن پشضىٖ ٍ اعالع اس ًحَُ هزالجت ّبٕ اٍلِ٘ ،اغَل درهبى ٍ ارخبع را ثذاًذ.ث٘وبرْٗبٕ راٗح چطوٖ در وطَر ٍ ضَ٘ع آًْب را ثذاًذ. -ثزًبهِ ّبٕ راٗح وطَرٕ درح٘غِ چطن پشضىٖ را ثذاًذ.

تبرٗخ

ضوبرُ پزًٍذُ

اهضب

ة -حیطِ هْبرت:
 وست هْبرت در اخذ ضزح حبل چطن پشضىٖ ،خوغ ثٌذٕ ٍ ،ارائِ تضخ٘ع ّبٕ افتزالٖوست هْبرت در هؼبٌٗبت پبِٗ چطن پشضىٖ-وست هْبرت استفبدُ اس افتبلوَسىَپٖ هستم٘ن

اًدبم
افتبلوَ
سىَپٖ
هستم٘ن

ج -حیطِ ًگزش:
آضٌبئٖ ثب در ًحَٓ ثزخَرد ثب ث٘وبراى ٍ ّوزاّبى اس ًظز اغَل اخاللٖ ،هسبٗل لبًًَٖ ٍ ًحًَٓت٘دِ گ٘زٕ اس داًص ٍ هْبرت خَد
آضٌبئٖ ثب ثزلزارٕ تؼبهل ثب سبٗز ّوىبراى در ح٘غٔ پشضىٖ (اػن اس پشضىبى ،پزستبراى ٍ غ٘زپشضىبى )
-آضٌبئٖ ثب ثزلزارٕ ارتجبط ثب خبًَادُ هزاخغ ٍآهَسش ثِ خبًَادُ

تبرٗخ

ضوبرُ پزًٍذُ

ضٌبخت
ٍسبٗل
چطن
پشضىٖ
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اهضب

چه ل٘ست ثزرسٖ ه٘شاى دست٘بثٖ ثِ حذالل ّبٕ آهَسضٖ وبرآهَس (فؼبل٘ت در ػزغِ ّبٕ
راًذ ،درهبًگبُ ٍ اتبق ػول )ّ .ز ٗه اس فؼبل٘تْب ثبٗذ ثَس٘لِ اسبت٘ذ تبئ٘ذ ضَد .
ضوبرُ پزًٍذُ

تبرٗخ

ريش آمًزش:
 آهَسش ثبلٌٖ٘ در ثخص چطن ثزاسبس ثزگشارٕ غجحگبّٖ ،وٌفزاًس ٍ صٍرًبل والة اسبت٘ذ
ٍ داًطدَٗبى ،راًذ ثخص ،درهبًگبُ ٍ Skill lab ٍ ،اًدبم وط٘ه هٖ ثبضذ.

اهضب

Bedside teaching
Lecture
Small group discussion
Large group discussion
Role model
Workshop
Demonstration

هؼبٌِٗ چطن
پشضىٖ









 -1گشارش صبحگبّی

ضوبرُ پزًٍذُ

تبرٗخ

هؼبٌِٗ
حزوبت خبرج
چطوٖ

اهضب

در گشارضبت غجحگبّٖ وِ ّفتِ إ دٍ هزتجِ ثزگشار ه٘گزدد ،.چگًَگٖ هؼبٌِٗ ،اًدبم آسهبٗطبت
السم ٍ ًحَُ درهبى ث٘وبراى ثستزٕ ضذُ در  72سبػت گذضتِ ٍ حضَر اسبت٘ذ ثخص ٍ ولِ٘
داًطدَٗبى ثحث هٖ گزدد  .اراِٗ گشارش غجحگبّٖ ثِ ػْذُ داًطدَٕ وبرٍرس وِ سِ رٍس
گذضتِ وط٘ه ثَدُ اًذ ،هٖ ثبضذ.
 -2کٌفزاًسْب ٍ صٍرًبل کالة
عجك ثزًبهِ اػالم ضذُ در ّز دٍرُ هغبلجٖ ثِ غَرت ٗه هزتجِ گزاًذ راًذ در ّفتِ ٍ ٗه هزتجِ
صٍرًبل والة هطتزن ثب ثمِ٘ گزٍّْب اسبت٘ذ ٍ داًطدَٗبى در سبلي وٌفزاًس ث٘وبرستبى فبعوِ
سّزا (ع) ثحث هٖ گزدد.
 -3راًذ بخص
راًذّبٕ آهَسضٖ ثِ غَرت ّفتگٖ هٖ ثبضذ ٍ ثب حضَر ٗىٖ اس اس ات٘ذ ثخص ٍ حضَر توبهٖ
داًطدَٗبى ثخص ػفًَٖ ث٘وبرستبى فبعوِ سّزا ثزگشار هٖ ضَد  .عجك ًظز استبد هزثَعِ ٗه ٗب
چٌذ ث٘وبر اًتخبة هٖ ضًَذ ٍ در هَرد ضزح حبل ٍ ٗبفتِ ّبٕ هؼبٌِٗ ف٘شٗىٖ ،تطخ٘ػْبٕ
هحتول ٍ رٍٗىزد تطخ٘ػٖ ٍ درهبًٖ آًْب ثحث هٖ گزدد .
 -4درهبًگبُ
در درهبًگبُ تخػػٖ حضزت اثَالفضل (ع) داًطدَٗبى سٗز ًظز استبد هزثَعِ ث٘وبراى را ٍٗشٗت
هٖ ًوبٌٗذ ً .ىبت هْن تبرٗخچِ ،هؼبٌِٗ ف٘شٗىٖ ٍ تطخ٘ع ٍ درهبى ٍ چگًَگٖ پ٘گ٘زٕ ث٘وبر
ثحث هٖ گزدد .ث٘وبراى اثتذا تَسظ داًطدَٗبى وبرٍرس هؼبٌِٗ هٖ ضًَذ ٍ ثب حضَر استبد هزثَعِ
ثحث هٖ ضًَذ ٍ .تطخ٘ع ٍ درهبى ث٘وبراى اس داًطدَٗبى وبرآهَس سَال هٖ ضَد.
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5

زماوبىذی آمًزش:
سبػت
ّفتِ

کارآمًز محترم:

8-9

9-10/30

10/45-12

ضٌجِ

ضزح حبل گ٘زٕ
تَسظ داًطدَ اس
ث٘وبراى

ٍٗشٗت ث٘وبر ثب
استبد

والس تئَرٕ

ٗىطٌجِ

ضزح حبل گ٘زٕ
تَسظ داًطدَ اس
ث٘وبراى

ٍٗشٗت ث٘وبر ثب
استبد

وٌفزاًس

دٍضٌجِ

ٍٗشٗت ث٘وبر ثب
استبد

والس تئَرٕ

اتبق ػول

سِ ضٌجِ

آهَسش ثز ثبل٘ي
ث٘وبر

آهَسش ثز ثبل٘ي
ث٘وبر

اتبق ػول

چْبرضٌجِ

هؼبٌِٗ ث٘وبر ٍ
ضزح حبل گ٘زٕ

ٍٗشٗت ث٘وبر ثب
استبد

وٌفزاًس

پٌدطٌجِ

-

-

-

6

دفتزچِ إ را وِ پ٘ص رٍ دارٗذ خْت ثجت فؼبل٘ت ّبٕ هستوز ضوب در عَل دٍرُ ٗه هبِّ
وبرآهَسٕ چطن هٖ ثبضذ.
ثخطٖ اس ارسٗبثٖ پبٗبى دٍرُ ضوب ،هزثَط ثِ اعالػبت ثجت ضذُ در اٗي دفتزچِ هٖ ثبضذ  .ػالٍُ
ثز آى تدشِٗ ٍ تحل٘ل اعالػبت راٌّوبٕ ارسًذُ إ ثزإ پٖ ثزدى ثِ ًمع ّب ٍ رفغ آى خَاّذ
ٍد  .ثٌبثزاٗي در حفظ آى وَضب ثبض٘ذ.
ة
مقررات تکمیل :log book
- 1وبرآهَس هَظف است وِ فؼبل٘تْبٕ ػلوٖ ٍ هْبرتْبٕ ػولٖ وست ضذُ را عجك خذاٍل
هٌذرج در  log bookرٍساًِ ثجت ٍ ثِ اهضبء استبد هزثَعِ ثزسبًذ.
- 2در عَل دٍرُ ٗه هبِّ آهَسش ،اسبت٘ذ گزٍُ هٖ تَاًٌذ  log bookرا در اخت٘بر گزفتِ ٍ
آًزا ارسٗبثٖ ًوبٌٗذ.
- 3در پبٗبى دٍرُ ٗه هبِّ آهَسضٖ ،السم است وبرآهَس  log bookرا ثِ هذٗز گزٍُ آهَسضٖ
تحَٗل ًوبٗذ تب اس هٌذرخبت آى ثزإ ارسٗبثٖ پبٗبى دٍرُ استفبدُ ًوبٗذ (ً 8وزُ ول پبٗبى دٍرُ).
- 4در غَرت ػذم تىو٘ل  ،log bookتىزار ثخص الشامٕ خَاّذ ثَد.

11

ػٌبٌٍٖٗ وِ ثبٗذ آهَسش دادُ ضَد ٍ فزاگزفتِ ضَد تب پ٘بهذّبٕ فَق الذوز حبغل ضًَذ :

چک ليست ( )Log bookدوره کارآموزی
بخش چشم
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ردیف

ػٌَاى هحتَا

سهبى

هکبى

استبد

1

آًبتَهٖ ٍ ف٘شَٗلَصٕ

9-12

درهبًگبُ
اثَالفضل

دوتز وبظوٖ

2

هؼبٌِٗ چطن چطن پشضىٖ

//

//

دوتز وبظوٖ

3

آضٌبٖٗ ثب ٍسبٗل چطن
پشضىٖ

//

//

دوتز وبظوٖ

4

فبرهبوَلَصٕ در چطن پشضىٖ

9-12

دوتز غبوٖ

درهبًگبُ
اثَالفضل

5

اپت٘ه ٍ ػَ٘ة اًىسبرٕ

//

دوتز غبوٖ

//

6

ث٘وبرْٗبٕ پله ٍ هدبرٕ
اضىٖ

//

دوتز غبوٖ

//

7

ث٘وبرْٗبٕ هلتحوِ ٍ اسىلزا

//

دوتز غبوٖ

//

8

ث٘وبرْٗبٕ لزًِ٘

//

دوتز غبدلٖ

//

9

وبتبراوت

//

دوتز غبدلٖ

//

10

ث٘وبرْٗبٕ ٍَٗآ

//

دوتز غبدلٖ

//

11

گلَوَم

//

دوتز وبظوٖ

//

12

استزاث٘سن ٍ آهجلَ٘پٖ

//

دوتز وبظوٖ

//

13

رتٌَ٘پبتٖ دٗبثت٘ه ٍ
ّ٘پزتبًسَ٘

//

دوتز غبوٖ

//

14

ث٘وبرْٗبٕ ٍٗتزُ ٍ رت٘ي

//

دوتز غبوٖ

//

15

ًَر ٍ افتبلوَلَصٕ

//

دوتز غبوٖ

//

16

چطن ٍ ث٘وبرْٗبٕ س٘ستو٘ه

//

دوتز وبظوٖ

//

17

اٍرصاًس ّبٕ ضبٗغ چطن
پشضىٖ

//

دوتز غبوٖ

//

18

ث٘وبرٕ ّبٕ ارث٘ت

//

دوتز وبظوٖ

//

19

اغَل پ٘طگ٘زٕ در چطن
پشضىٖ

//

دوتز وبظوٖ

//
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مىابغ اصلی برای آزمًن :

شرح يظایف کارآمًزان:
وبرآهَساى هٖ ثبٗست ّز رٍس غجح راس سبػت  7/30غجح در ث٘وبرستبى حضَر داضتِ ثبضٌذ ٍ
سبػت خزٍج اس ث٘وبرستبى  12/30ظْز هٖ ثبضذ.
حضَر ولِ٘ وبرآهَساى دٍرُ در توبم ثزًبهِ ّبٕ فَق الشاهٖ است.
وبرآهَس ه٘جبٗست در ّز هبُ تؼذاد5-4وط٘ه ثزإ خَد تٌظ٘ن ًوَدُ ٍ ثِ هذٗز گزٍُ تحَٗل
ًوبٌٗذ .سبػت ضزٍع وط٘ه اس  7/30غجح لغبٗت  10ضت خَاّذ ثَد ٍ پس اس پبٗبى وط٘ه،
وبرآهَس هلشم ثِ حضَر در ثزًبهِ ّبٕ آهَسش رٍس ثؼذ اس وط٘ه هٖ ثبضذ ٍ سبػت خزٍج ّوبى
 12/30هٖ ثبضذ .در راًذ رٍس ثؼذ اس وط٘ه ،وب رآهَس ثبٗستٖ آهبدگٖ وبفٖ خْت هؼزفٖ ث٘وبر ثِ
پشضه هزثَعِ ٍ حضَر فؼبل در ثحث ّبٕ ػلوٖ را داضتِ ثبضذ.
پَض٘ذى رٍپَش سف٘ذ ٍ تو٘ش در توبم سبػبت حضَر در ث٘وبرستبى ٍ ًػت وبرت ضٌبسبئٖ
ػىسذار ثزرٍٕ رٍپَش الشاهٖ است.
گزٍُ داخلٖ حك تزن راًذ آهَسضٖ ٍ
وبرآهَس ثذٍى اعالع لجلٖ استبد هزثَعِ ٍ ٗب هذٗز
والسْبٕ آهَسضٖ را ًذارد.
در غَرت ً٘بس ثِ هزخػٖ ضزٍرٕ السم است ثب درخَاست وتجٖ اس عزف وبرآهَس ٍ تبئ٘ذ هذٗز
گزٍُ داخلٖ ٍ تؼ٘٘ي خبًط٘ي اس عزف
وبرآهَس غَرت گ٘زد .در غ٘ز اٌٗػَرت غ٘جت هحسَة ضذُ ٍ هٌدز ثِ حذف دٍرُ خَاّذ ضذ.

وتبة چطن پشضىٖ ٍٍگبى ()General Ophthalmology( )2008
Vaughan & Asbury's General Ophthalmology by Paul Riordan-Eva and
John Whitcher
* هٌببغ بیطتزبزای هطبلؼِ :
وتبة ث٘وبرٕ ّبٕ راٗح چطن پشضىٖ (تأل٘ف :دوتز م.ع.خَادٕ)
وتبة آوبدهٖ ()Basic Ophthalmology ed & 2008; AAO

ارزشیابی:
الف) تىو٘ل ً 2( log bookوزُ)
ة) حضَر ٍ غ٘بة ٍ رػبٗت اخالق پشضىٖ در رفتبر ثب ّوىبراى -پزسٌل ٍ ث٘وبراىً 10 :وزُ
ج) ثزگشارٕ اهتحبى ً 4( osceوزُ)
د) اهتحبى وتجٖ پبٗبى ثخص (ً 4وزُ)
در غَرتٖ وِ وبرآهَس ووتز اس  %60ول ًوزُ ارسض٘بثٖ (ووتز اس  )12را وسة ًوبٗذ السم است
تدذٗذ دٍرُ ضَد.



در ضزاٗظ خبظ ،در هَاردٕ وِ وبرآهَس در ٗىٖ اس هَارد فَق ًوزُ وبفٖ را وست ًىزدُ
ثبضذ ،ثٌب ثِ غالحذٗذ هذٗز گزٍُ ٍ هغزح ضذى در ضَرإ آهَسش گزٍُ ٍ ًظز دٗگز اسبت٘ذ،
در هَرد ٍٕ تػو٘ن گ٘زٕ خَاّذ ضذ ( .ثؼٌَاى هثبل تزن وط٘ه ،تَاى ػلوٖ 47پبٗ٘ي ،ثٖ
احتزاهٖ ثِ ّوىبراى ٍ ث٘وبراى ٍ .).....
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