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1400-1140نیم سال دو.م   

اپتومتری  گروه آموزشی:                                                                     علوم توانبخشی دانشکده:
    

 رشته اپتومتری -کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 
  1یهندس کیاپت یش نیاز:پ   ریئوت د:نوع واح           2د:تعداد واح 2ی اپتیک هندسنام درس: 

 301کالس  برگزاری:مکان    10-12 :ساعت   سه شنبه :س: روززمان برگزاری کال
 حله مروج الشریعهدکتر را : مدرس عهه مروج الشریدکتر راحل مسئول درس:  21د دانشجويان:داتع
 

 شرح دوره:
و هم چنین آشنايی با  و طرز کار آنها ختلفی نوری ماهدستگاه دانشجويان در زمینهآگاهی  ارتقای دانش وف اين درس با هد

اع ز جمله انوکی اسیستم های اپتی تری تدريس می شود.مبه دانشجويان مقطع کارشناسی اپتوتم ها سقوانین حاکم بر اين سی
در سیستم  طاهای موجودهم چنین انواع خاستوانه ای) استیگماتیزم(، انواع پريزم و  دسی هایع، و واگراا عدسی های همگر

 ورد بحث و تدريس قرار می گیرد.میز های اپتیکی ن
 
 

 هدف کلی: 
  ن حاکم بر آنهاشنايی با قوانیآ ینهم چن و مختلف ز کار سیستم های اپتیکیآشنايی با طر

 
 

 بینابینی:اهداف 
 نازک و ضخیم یاهمگر بررسی انواع عدسی  (1

 زک و ضخیمانی ی انواع عدسی واگرابررس (2

 ه ایاستوان دسیبررسی ع (3

 توريک یعدس یبررس (4
 اع پريزمانوبررسی  (5

 انواع ذره بین بررسی (6

 پايین مر تبه طاهای اپتیکیسی خبرر (7
 
 

 
 

 های تدريس:شیوه
 پاسخسش و پر   شدهسخنرانی برنامه ريزی    سخنرانی

 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  (LPBيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  یبحث گروه

 ----------------- يد()لطفاً نام ببر ساير موارد
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  وظايف و تکالیف دانشجو:
 

 مشارکت فعال در کالس
 انجام تکالیف محوله

 بوطهمری ها انجام پروژه
 ن ترمارم و پايان تکسب نمره قبولی در آزمونهای می

 
 
 
 

 وسايل کمک آموزشی:  
   دپروژکتور اسالي  خته و گچت  دوايت بر

 -------------- ببريد( لطفاً نام)  ساير موارد
 

  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد 50ترمآزمون پايان    نمره درصد10آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شرکت فعال در کالس    نمره درصد 30:انجام تکالیف 
 

 آزموننوع 
          اهپاسخ کوت        یتشريح

      طغل -صحیح          یجور کردن           ایچندگزينه  
 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد
  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 : منابع انگلیسی -

 : چاپی ✓

 

Geometric, Physical, and Visual Optics: by Michael P. Keating 
 اينترنتی ✓
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه
 دکتر راحله مروج ضخیمهمگرای  دسی هایعآشنايی با انواع  1
 دکتر راحله مروج واگرای ضخیم ع عدسی هایشنايی با انواآ 2
 دکتر راحله مروج همگرا ای دسی های استوانهی با انواع عيآشنا 3
 دکتر راحله مروج گراوا یاستوانه ا یها یبا انواع عدس يیآشنا 4
 دکتر راحله مروج حل مسايل مربوط به انواع عدسی ها 5
 دکتر راحله مروج  مپريزسبه زاويه انحراف محام و پريزع اانوآشنايی با  6
 دکتر راحله مروج چشمیآشنايی با انواع پريزم های  7
 دکتر راحله مروج آزمون میان ترم 8
 دکتر راحله مروج ریم های چشمی در اپتومتکاربرد پريز 9
 دکتر راحله مروج ريزم ديوپترر حسب پی به قدرت پريزم های چشمبمحاس 10
 دکتر راحله مروج ک انواع ذره بینآشنايی با اپتی 11
 دکتر راحله مروج ی کرویآشنايی با خطا 12
 دکتر راحله مروج ی با خطای رنگی يآشنا 13
 دکتر راحله مروج تک رنگ طاینواع ديگر خشنايی با اآ 14
 دکتر راحله مروج رفع اشکال و مرور و حل مسائل 15
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