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 اپتومتریدکتری تخصصی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع     ی(اپتومتری )بینایی سنج گروه آموزشی:      یتوانبخش دانشکده:

   نظری  د:نوع واح      2 :تعداد واحد  بیماری های چشم موثر بر عیوب انکساری نام درس:

 گروه اپتومتری مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر پیام نبوتی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   یدکتر پیام نبوت مسئول درس: :    تعداد دانشجویان

  شرح دوره:

 

بیماری های دانشجویان دکتری تخصصی اپتومتری در زمینه سطح دانش علمی و عملی درس با هدف ارتقاء این 

مکانیسم های تغییرات این درس بیشتر به در . رددگچشمی و سیستمیک موثر بر وضعیت انکساری چشم تدریس می 

 رفرکتیو و نه صرفا جهت این تغییرات پرداخته می شود.

 

 هدف کلی: 

 

هدف کلی ضعیت انکساری چشم می شوند. با بیماری های چشمی و سیستمیک که باعث تغییر در وو دانشجآشنایی 

 شرایط پاتولوژیک استفاده کرد. رای تشخیص بآنست که بتوان از تغییرات رفرکتیو به عنوان نشانگری 

 

 :کلی اهداف 

 

 پلک، ملتحمه و اربیتتغییرات رفرکتیو در بیماری های  -1

 تغییرات رفرکتیو در بیماری های قرنیه -2

 تغییرات رفرکتیو در بیماری های لنتی کوالر -3

 کتیو در بیماری های یووه آتغییرات رفر -4

 تغییرات رفرکتیو در بیماری های رتین -5

 تغییرات رفرکتیو در بیماری های اپتیک نرو -6

 بیماری های متابولیکتغییرات رفرکتیو در  -7

 بیماری های کروموزومی/ ژنتیکیتغییرات رفرکتیو در  -8

 تغییرات رفرکتیو در بیماری های نورولوژیک -9

 تغییرات رفرکتیو ناشی از مصرف داروها -10

 

 های تدريس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   برنامه ریزی شدهسخنرانی    ×یسخنران

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ×بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 وظايف و تکالیف دانشجو:

 شرکت فعال در کالس

 مشارکت در بحث گروهی

 محول شده فیارائه تکال

 امتحان پایان ترم یکامل برا آمادگی

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ×پروژکتور اسالید  خته و گچت  ×وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد -----50-آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

  

 نمره درصد ---20--شرکت فعال در کالس     نمره درصد --30---انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه    × تشریحی
  

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

William J Benjamin. Borish’s Clinical Refraction, 2nd Edition. St Louis: Butterworth 

Heinemann-Elsevier , 2006. 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 پیام نبوتیدکتر  تیپلک، ملتحمه و ارب یها یماریدر ب ویرفرکت راتییتغ 1

 پیام نبوتیدکتر  هیقرن یها یماریدر ب ویرفرکت راتییتغ 2

 پیام نبوتیدکتر  کوالر یلنت یها یماریدر ب ویرفرکت راتییتغ 3

 پیام نبوتیدکتر  آ ووهی یها یماریدر ب ویرفرکت راتییتغ 4

 پیام نبوتیدکتر  نیرت یها یماریدر ب ویرفرکت راتییتغ 5

 پیام نبوتیدکتر  نرو کیاپت یها یماریدر ب ویرفرکت راتییتغ 6

 پیام نبوتیدکتر  کیمتابول یها یماریدر ب ویرفرکت راتییتغ 7

 پیام نبوتیدکتر  یکیژنت /یکروموزوم یها یماریدر ب ویرفرکت راتییتغ 8

 پیام نبوتیدکتر  کینورولوژ یها یماریدر ب ویرفرکت راتییتغ 9

 پیام نبوتیدکتر  از مصرف داروها یناش ویرفرکت راتییتغ 10

 پیام نبوتیدکتر  الت مرتبط با موضوع درسمقا و تحلیل بررسی 11

 پیام نبوتیدکتر  الت مرتبط با موضوع درسمقا و تحلیل بررسی 12

   

   

 


