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 دانشگاه علوم پزشکي ايران

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی درسي و آموزشي واحد برنامه

 (Course Plan) طرح دوره
 

 کارشناسي اپتومتریمقطع و رشته تحصیلي:          )بینايي سنجي( اپتومتریگروه آموزشي:              توانبخشيدانشکده: 

   2اپتومتری نام درس: 

 2تعداد واحد:                                                                         نظرینوع واحد: 

 1اپتومتری  زمان برگزاری کالس:                                                                   پیش نیاز:

 گروه اپتومتریمکان برگزاری:  تعداد دانشجويان: 

 دکتر پیام نبوتيمسئول درس:                                                               دکتر پیام نبوتيمدرسین: 

 شرح دوره: 

روش های آبجکتیو و سابجکتیو  انواعدر مورد  کارشناسي اپتومتریدانشجويان  علمي و عملي اين درس با هدف ارتقای سطح دانش

رفرکشن، تکنیک های مختلف تجويز اديشن، معاينات سالمت چشمي شامل اسلیت لمپ بیومیکروسکوپي، افتالموسکوپي مستقیم و 

 غیر مستقیم و تونومتری تدريس مي شود. 

 هدف کلي: 

ت کامل روش های مختلف کلینیکي رفرکشن، تکنیک های مختلف تجويز اديشن در بیماران پیر چشم، معايناآشنايي دانشجو با 

  سالمت چشمي شامل اسلیت لمپ بیومیکروسکوپي، افتالموسکوپي مستقیم و غیر مستقیم و تونومتری

 اهداف کلي:

آبجکتیو و  کلینیکي آشنايي با مفاهیم پايه رفرکشن در چشم، آمتروپي و انواع مختلف آن، نقطه دور، مروری بر انواع روش های-1

 سابجکتیو رفرکشن 

ساختار اپتیکي رتینوسکوپ، موقعیت آينه تخت و آينه مقعر در رتینوسکوپ،  ،استاتیک آشنايي با اصول و مباني رتینوسکوپي -2

مشاهدات رتینوسکوپي در انواع مختلف عیوب انکساری، ويژگي های رفلکس رتینوسکوپي، نحوه انجام رتینوسکوپي در عیوب انکساری 

  اسفريکال و سیلندريکال 

، مقايسه انواع داروهای سیکلوپلژيک، سیکلوپلژيک رفرکشن )موهیندرا(، رتینوسکوپي نزديک با کاربرد ها و نحوه انجام آشنايي -3

 نگ رتینوسکوپي و راديکال رتینوسکوپيرتینوسکوپي، استريديگر تکنیک های رتینوسکوپي شامل کرومورتینوسکوپي، لنز بار 

مترها، فتورفرکشن و رفرکشن محیطي، مقايسه اتورفرکشن و ساختار اپتیکي اتورفرکتواصول و مباني اتورفرکشن، آشنايي با  -4

 رتینوسکوپي



تعیین محور و قدرت باالنس دو چشمي،  مختلف رفرکشن سابجکتیو تک چشمي و مراحل مختلف آن، تکنیک هایآشنايي با -5

 آستیگماتیسم با روش های آبجکتیو و سابجکتیو، اصول اپتیکي کراس سیلندر جکسون، استنوپیک اسلیت رفرکشن

رفرکشن سابجکتیو دو چشمي و انديکاسیون های آن، روش های مختلف رفرکشن سابجکتیو دو چشمي )سپتوم، آشنايي با  -6

 نزديک ، رفرکشن سابجکتیو پوالريزاسیون و فاگ کردن(

تکنیک های مختلف تجويز پیر چشمي و ريسک فاکتورهای آن،  طبقه بندیپیر چشمي، مختلف تعاريف و تئوری های آشنايي با  -7

، روش بايکروم، روش کراس سیلندر دو plus-build upاديشن در پیر چشمي )بر اساس دامنه تطابقي، بر اساس سن، تکنیک 

 تطابق نسبي، رتینوسکوپي دينامیک(چشمي، متد 

، تکنیک کتابي، متد Bell، تکنیک Nottآشنايي با روش های مختلف رتینوسکوپي دينامیک )متد تخمین تک چشمي، تکنیک  -8

 (های شرد و کراس

اصول و مباني اسلیت لمپ بیومیکروسکوپي، ساختار اپتیکي اسلیت لمپ بیومیکروسکوپ، سیستم های مشاهده ای و آشنايي با  -9

 ی موجود در اسلیت لمپ و کاربردهای آن ها نوری، انواع فیلترها

)روشنايي ديفیوز، پارالل پايپد، اسلیت لمپ بیومیکروسکوپ و کاربرد های آن ها  مستقیم تکنیک های مختلف نوریآشنايي با  -10

   اپتیک سکشن، کونیکال بیم، تانژنشیال ايلومیناسیون، اسپکوالر رفلکشن(

بیومیکروسکوپ و کاربرد های آن ها )رتروايلومیناسیون،  آشنايي با تکنیک های مختلف نوری غیر مستقیم اسلیت لمپ -11

   اسکلروتیک اسکتر، ترنس ايلومیناسیون، پروکسیمال ايلومیناسیون(

و اندازه گیری پريزم اشکي،  TBUTمعاينات تخصصي با اسلیت لمپ بیومیکروسکوپ )ارزيابي فیلم اشکي با روش های آشنايي با  -12

لتحمه، ارزيابي زاويه اتاق قدامي با روش وان هريک، تشخیص و درجه بندی انواع رنگ آمیزی قرنیه و ملتحمه، نحوه معاينه تارس م

 + ديوپتری( 90، معاينه سگمان خلفي با لنز LOCSمختلف کاتاراکت بر اساس سیستم 

سي گلدمن، ديگر تکنیک آشنايي با اصول و مباني تونومتری، تونومتری ايدنتیشن و آپالنیشن و انواع آن ها، تکنیک تونومتری تما -13

 های تونومتری آپالنیشن

 ماکوال و نحوه ثبت آن ها معاينات تخصصي سر عصب بینايي، افتالموسکوپي غیر مستقیم، آشنايي با مباني و نحوه انجام  -14

 

 شیوه های تدريس:

 پرسش و پاسخ                 سخنراني                                  سخنراني برنامه ريزی شده          

  (TBL(             يادگیری مبتني بر تیم )PBLبحث گروهي                              يادگیری مبتني بر حل مسئله )

 ساير موارد )لطفا نام ببريد( ... 

 

 وظايف و تکالیف دانشجو:

 شرکت فعال در کالس

 مشارکت در بحث گروهي

 ارائه تکالیف محول شده 

 آمادگي کامل برای امتحان پايان ترم



  وسايل کمک آموزشي:

 وايت برد                                    تخته و گچ                           پروژکتور اساليد 

 ساير موارد )لطفا نام ببريد(....

 نحوه ارزشیابي و درصد نمره )از نمره کل(:

 درصد نمره 80آزمون میان ترم .... درصد نمره                             آزمون پايان ترم 

 درصد نمره ..در کالس . و ارائه موضوع درصد نمره                               شرکت فعال 20انجام تکالیف 

 ساير موارد )لطفا نام ببريد(..... 

 

 نوع آزمون:

 جور کردني                  چند گزينه ای                             پاسخ کوتاه                          تشريحي            

 ساير موارد )لطفا نام ببريد(.... 

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه:

1. Primary Care Optometry (by Grosvenor)  
2. Clinical Procedures in Optometry (by Eskridge, Amos, and Bartlett) 
3. Borish Clinical Refraction (by Benjamin) 
4. Optometry, Science, Techniques, and Clinical Management (by Rosenfield and 

Logan) 
 

 جدول هفتگي کلیات ارائه درس
 استاد مربوط عنوان مطلب جلسه

 کلینیکي ، آمتروپي و انواع مختلف آن، نقطه دور، مروری بر انواع روش هایهیم پايه رفرکشنمفا 1

 آبجکتیو و سابجکتیو رفرکشن

 کتر پیام نبوتيد

ساختار اپتیکي رتینوسکوپ، موقعیت آينه تخت و آينه مقعر در  ،استاتیک اصول و مباني رتینوسکوپي 2

رتینوسکوپ، مشاهدات رتینوسکوپي در انواع مختلف عیوب انکساری، ويژگي های رفلکس 

 رتینوسکوپي، نحوه انجام رتینوسکوپي در عیوب انکساری اسفريکال و سیلندريکال

 پیام نبوتيدکتر 

، مقايسه انواع داروهای سیکلوپلژيک رفرکشن )موهیندرا(، رتینوسکوپي نزديک کاربرد ها و نحوه انجام 3

رتینوسکوپي، ديگر تکنیک های رتینوسکوپي شامل کرومورتینوسکوپي، لنز بار سیکلوپلژيک، 

 نگ رتینوسکوپي و راديکال رتینوسکوپياستري

 دکتر پیام نبوتي

انواع اتورفرکتومتر های موجود، مقايسه مترها، ساختار اپتیکي اتورفرکتواصول و مباني اتورفرکشن،  4

 رتینوسکوپيرفرکشن محیطي، مقايسه اتورفرکشن و فتورفرکشن، 

 کتر پیام نبوتيد



چک محور و قدرت سیلندر، اکي  ،)چک اسفر رفرکشن سابجکتیو تک چشمي و مراحل مختلف آن 5

تعیین محور و قدرت آستیگماتیسم با روش های  (،باالنس دو چشمي مختلف تکنیک های واالن اسفر،

 آبجکتیو و سابجکتیو، اصول اپتیکي کراس سیلندر جکسون، استنوپیک اسلیت رفرکشن

 

 دکتر پیام نبوتي

رفرکشن سابجکتیو دو چشمي و انديکاسیون های آن، روش های مختلف رفرکشن سابجکتیو دو  6

 نزديک، رفرکشن سابجکتیو چشمي )سپتوم، پوالريزاسیون و فاگ کردن(

 پیام نبوتيدکتر 

تکنیک پیر چشمي و ريسک فاکتورهای آن،  طبقه بندیپیر چشمي، مختلف تعاريف و تئوری های  7

-plusهای مختلف تجويز اديشن در پیر چشمي )بر اساس دامنه تطابقي، بر اساس سن، تکنیک 

build up تطابق نسبي، رتینوسکوپي دينامیک(، روش بايکروم، روش کراس سیلندر دو چشمي، متد 

 پیام نبوتيدکتر 

، Nott)متد تخمین تک چشمي، تکنیک  و مقايسه آن ها روش های مختلف رتینوسکوپي دينامیک 8

 (، تکنیک کتابي، متد های شرد و کراسBellتکنیک 

 دکتر پیام نبوتي

اصول و مباني اسلیت لمپ بیومیکروسکوپي، ساختار اپتیکي اسلیت لمپ بیومیکروسکوپ، سیستم  9

 ی موجود در اسلیت لمپ و کاربردهای آن هاهای مشاهده ای و نوری، انواع فیلترها

 دکتر پیام نبوتي

)روشنايي اسلیت لمپ بیومیکروسکوپ و کاربرد های آن ها  مستقیم تکنیک های مختلف نوری 10

   ديفیوز، پارالل پايپد، اپتیک سکشن، کونیکال بیم، تانژنشیال ايلومیناسیون، اسپکوالر رفلکشن(

 پیام نبوتيدکتر 

بیومیکروسکوپ و کاربرد های آن ها  تکنیک های مختلف نوری غیر مستقیم اسلیت لمپ 11

   )رتروايلومیناسیون، اسکلروتیک اسکتر، ترنس ايلومیناسیون، پروکسیمال ايلومیناسیون(

 پیام نبوتيدکتر 

و اندازه  TBUTمعاينات تخصصي با اسلیت لمپ بیومیکروسکوپ )ارزيابي فیلم اشکي با روش های  12

لتحمه، ارزيابي زاويه اتاق قدامي گیری پريزم اشکي، رنگ آمیزی قرنیه و ملتحمه، نحوه معاينه تارس م

، معاينه LOCSبا روش وان هريک، تشخیص و درجه بندی انواع مختلف کاتاراکت بر اساس سیستم 

 + ديوپتری(90سگمان خلفي با لنز 

 دکتر پیام نبوتي

سي تونومتری تما نحوه انجاماصول و مباني تونومتری، تونومتری ايدنتیشن و آپالنیشن و انواع آن ها،  13

 يگر تکنیک های تونومتری آپالنیشندآشنايي با ، و تونومتر غیر تماسي با پالس هوا گلدمن

 دکتر پیام نبوتي

معاينات تخصصي سر عصب  درکلینیکي مهم نکات افتالموسکوپي غیر مستقیم، مباني و نحوه انجام  14

 ماکوال و نحوه ثبت آن هابینايي، 

 دکتر پیام نبوتي

 


