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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
 

 اپتومتری ارشد کارشناسيمقطع و رشته تحصیلي:          )بینايي سنجي( اپتومتریگروه آموزشي:              توانبخشيدانشکده: 

 اصالح غیر جراحي استرابیسم نام درس: 

 3تعداد واحد:                                                                          نظرینوع واحد: 

  زمان برگزاری کالس:                                                                   پیش نیاز:

 گروه اپتومتریمکان برگزاری:  تعداد دانشجويان: 

 دکتر پیام نبوتيمسئول درس:                              دکتر علي میرزاجاني     دکتر پیام نبوتي، مدرسین: 

 شرح دوره: 

، تاريخچه درمان استرابیسماپتومتری در مورد  ارشد دانشجويان کارشناسي علمي و عملي اين درس با هدف ارتقای سطح دانش

 تدريس مي شود. فلسفه های درمان استرابیسم و اصول درمان انواع استرابیسم کامیتانت و غیر کامیتانت

 هدف کلي: 

سترابیسم و اصول و روش های درماني مرسوم و نوين ا، فلسفه های درمان استرابیسم، تاريخچه درمان استرابیسمآشنايي دانشجو با 

 ديگر اختالالت ديد دو چشمي 

 اهداف کلي:

 مروری بر تاريخچه درمان استرابیسم و فلسفه های درمان استرابیسم، اصول کلي درمان انواع استرابیسم کامیتانت-1

 آشنايي با اصول و مباني لنز تراپي در استرابیسم و اختالالت ديد دو چشمي -2

 آشنايي با پروتکل درمان آمبلیوپي، مروری بر تکنیک های سنتي و مدرن درمان آمبلیوپي  -3

 درمان فیکساسیون غیر مرکزی آشنايي با تکنیک های  -4

 ر استرابیسم آشنايي با تکنیک های بهبود اوکوالر موتیلیتي پايه )ساکاد، پرسوت و فیکسیشن( د-5

 درمان آنتي ساپرشن در استرابیسم تکنیک های  آشنايي با  -6

 تکنیک های درمان تناظر غیر شبکیه ای نرمال در استرابیسم آشنايي با  -7

 آشنايي با اصول و مباني پريزم تراپي در استرابیسم و اختالالت ديد دو چشمي  -8

 در استرابیسم )تمرينات موتور فیوژن( تکنیک های ويژن تراپي حرکتي آشنايي با  -9

  ارماکولوژيک در انواع استرابیسمروش های درمان فآشنايي با  -10

 مروری بر تکنیک های درمان استرابیسم غیر کامیتانت  -11



 آنالیز مورد در انواع استرابیسم و اختالالت ديد دو چشمي  -12

 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

 

  کمک آموزشي: وسايل

 وايت برد                                    تخته و گچ                           پروژکتور اساليد 

 ساير موارد )لطفا نام ببريد(....

 نحوه ارزشیابي و درصد نمره )از نمره کل(:

 درصد نمره 70پايان ترم آزمون میان ترم .... درصد نمره                             آزمون 

 درصد نمره 30در کالس . و ارائه موضوع درصد نمره                               شرکت فعال ...انجام 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. Binocular anomalies; diagnosis and vision therapy (Griffin and Grisham) 
2. Clinical management of binocular vision; heterophoric, accommodative, and eye 

movement disorders (Scheiman and Wick) 
3. Clinical strabismus management (Rosenbaum and Santiago) 
4. Clinical management of strabismus (Caloroso, Rouse, and Cotter) 



5. Papers from journals (Strabismus Journal, Journal of American Association for 
Pediatric Ophthalmology and Strabismus)  

 

 ارائه درسجدول هفتگي کلیات 
 استاد مربوط عنوان مطلب جلسه

مروری بر تاريخچه درمان استرابیسم و فلسفه های درمان استرابیسم، اصول کلي درمان انواع  1

 استرابیسم کامیتانت

 دکتر پیام نبوتي

 دکتر علي میرزاجاني اصول و مباني لنز تراپي در استرابیسم و اختالالت ديد دو چشمي 2

 دکتر پیام نبوتي مروری بر تکنیک های سنتي و مدرن درمان آمبلیوپي 3

 دکتر پیام نبوتي درمان فیکساسیون غیر مرکزیمختلف تکنیک های  4

 دکتر پیام نبوتي ر استرابیسماوکوالر موتیلیتي پايه )ساکاد، پرسوت و فیکسیشن( د مهارت های تکنیک های بهبود 5

 دکتر علي میرزاجاني ساپرشن در استرابیسمدرمان مختلف  تکنیک های  6

 علي میرزاجانيدکتر  درمان تناظر غیر شبکیه ای نرمال در استرابیسم مختلف تکنیک های 7

 دکتر پیام نبوتي اصول و مباني پريزم تراپي در استرابیسم و اختالالت ديد دو چشمي 8

 دکتر پیام نبوتي در استرابیسم)تمرينات موتور فیوژن( تکنیک های ويژن تراپي حرکتي  9

 دکتر علي میرزاجاني ارماکولوژيک در انواع استرابیسمروش های درمان ف 10

 دکتر علي میرزاجاني استرابیسم غیر کامیتانت انواع مروری بر تکنیک های درمان 11

، دکتر پیام نبوتي آنالیز مورد در انواع استرابیسم و اختالالت ديد دو چشمي  12

 دکتر علي میرزاجاني

 


