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شىاختی

َيذئُ پرَژكتُر َ استفادي از بروامً
Microsoft PowerPoint
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تدریس

-1مرَر بر آواتُمی چشنم ام ايىنا اتاريخچنً
سنننتمتی اَ ت نننتٍا تشخيصنننی اوقنننايص سي نننتم
بيىايی

آشنننىايی آوننناتُمی چشنننم ام ايىنننا
اتاريخچنننننً سنننننتمتی اَ ت نننننتٍا
تشخيصی اوقايص سي تم بيىايی

اواتُمی چشم را تُضيح دٌذ

داوش

َايت برد َ ماژيک
رَشٍا مختلف م ايتا چشم (افتالمُسکُپ
.اسىله چار  )...را تُضيح دٌذ

شىاختی
داوش
شىاختی

ت تٍا تشخيصی بيماريٍا چشم را بيان کىذ

داوش

ومايش کليپ ٌاي َيذَئي

سخنرانی
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اختتال کري چشم اپلک اغذد اشکی اقرويً

آشىايی با اختتال
اغذد اشکی اقرويً

کري چشم اپلک بيماريٍا کري چشم را تُضيح دٌذ

شناختی
دانش

بيمار مختلف پلک (تُمُرٌا اخال )..َ بيماريٍا غذد اشکی (عفُوت غذي
اشکی  َ )..بيماريٍا مربُط بً قرويً را
لي ت کىذ َتُضيح دٌذ

شناختی
دانش

ویذئو پروشکتور و استفاده از برنامه
Microsoft PowerPoint

سخنرانی
پرس و

وایت برد و ماشیک
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،اورژانسهای چشم آشنایی با اختالالت شبکیه بیماریها و اختالالت کره چشم را
اختالالت شبکیه
،اورژانسهای چشم ،تومورهای بی
،تومورهای چشم ،اختالالت انکساری
چشم ،اختالالت انکساری
اورژانسهای چشم را نام ببرد

شناختی
دانش
شناختی
دانش
شناختی

عیوب انکساری چشم را لیست کند
و با هم مقایسه کند

دانش

ویذئو پروشکتور و استفاده از برنامه
Microsoft PowerPoint
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مروری بر آناتومی گوش ،معاینات گوش آشنایی با آناتومی گوش -آناتومی گوش را توضیح دهد
،معاینات گوش ،اختالالت
،اختالالت گوش خارجی
گوش خارجی
معاینات مختلف گوش (دیاپازونی
واتوسکوپ)....را توضیح دهد

 اختالالت گوش خارجی (زخمخراش ترشحات) ...را توضیح دهد
و آنه را لیست کند

شناختی

ویذئو پروشکتور و استفاده از برنامه

سخنرانی

Microsoft PowerPoint
پرس و

دانش
وایت برد و ماشیک
شناختی
نمایش کليپ هاي ویذوئی
دانش

شناختی
دانش

پاسخ
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دانشجویی
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ا ،سندروم منیر ،انواع ناشنوایی

اوتیت میانی سندروم منیر ،عالیم و درمان ان
آشنایی با
،سندروم منیر ،انواع ناشنوایی را توضیح دهد

شناختی
دانش

انواع ناشنوایی ،علل ،درمان و
بازتوانی آن را لیست کند و توضیح
دهد

شناختی
دانش
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ویذئو پروشکتور و استفاده از برنامه
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اوتیت خارجی و اوتیت میانی

آشنایی با اوتیت خارجی و -اوتیت خارجی را تعریف کند .
و درمان
علل و عالیم
اوتیت میانی
آن را لیست کند و توضیح دهد .

انواع اوتیت میانی  ،عالیم و عللودرمان آن را توضیح دهد .

دانش

شناختی
دانش

اوتیت میانی و خارجی را با هممقایسه کند

شناختی
دانش

Microsoft PowerPoint

سخنرانی
پرس و

وایت برد و ماشیک

پاسخ

نمایش کليپ هاي ویذوئی

کنفرانس
دانشجویی
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