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 دانشگاه علوم پزشکي ايران

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 يزی درسي و آموزشير واحد برنامه

 (Course Plan) طرح دوره
 

 اپتومتری کارشناسیمقطع و رشته تحصیلي:          )بینایی سنجی( اپتومتریگروه آموزشي:              توانبخشیدانشکده: 

 1درمان آنومالی های دید دو چشمی نام درس: 

 3تعداد واحد:                                                                          نظرینوع واحد: 

 مکانیسم دید دو چشمی زمان برگزاری کالس:                                                                   پیش نیاز:

 تومتریگروه اپمکان برگزاری:  تعداد دانشجويان: 

 دکتر پیام نبوتیمسئول درس:                              دکتر پیام نبوتی، عسگر دوستدار رزیمدرسین: 

 شرح دوره: 

اين درس با هدف ارتقای سطح دانش دانشجويان کارشناسي اپتومتری در مورد کلیات پايه ديد دو چشمي، معاينات تخصصي ديد 

 تدريس مي شود.دو چشمي و سیستم تطابقي و تشخیص انواع اختالالت ديد دو چشمي 

 هدف کلی: 

ر و ارزيابي های تخصصي حرکتي سیستم دو چشمي، آشنايي دانشجو با اصول و مفاهیم پايه ديد دو چشمي، ثبت تاريخچه بیما

 ارزيابي های تخصصي حسي سیستم دو چشمي، سیستم های طبقه بندی و تشخیص انواع اختالالت ديد دو چشمي. 

 اهداف کلی:

 آشنايي با مفاهیم فیوژن حسي و حرکتي، مزايای ديد دو چشمي، مروری بر جنبه های حسي ديد دو چشمي-1

جنبه های حرکتي ديد دو چشمي، آناتومي و عملکرد عضالت خارج چشمي، انواع حرکات چشمي، انواع انحرافات آشنايي با  -2

 حرکتي چشم و شاخص های آن ها

آبجکتیو و سابجکتیو برای ارزيابي و اندازه گیری هماهنگي دو آشنايي با نحوه ثبت تاريخچه بیمار، انواع تست های کلینیکي  -3

 چشمي

تکنیک های مختلف تشخیص فیکساسیون غیر مرکزی، روش های مختلف ارزيابي کلینیکي حرکات چشمي ساکاديک آشنايي با  -4

 و پرسوت

 آشنايي با  ارزيابي های تخصصي کامیتانسي، نکات تخصصي در ارزيابي های کلینیکال انحرافات چشمي-5

 CA/Cو  AC/Aمفاهیم و روش های اندازه گیری نسبت های آشنايي با فاکتور زيبايي در استرابیسم و فاکتورهای مرتبط با آن،  -6

 یوژني، معاينات تخصصي سیستم تطابقيآشنايي با نحوه ارزيابي مستقیم و غیر مستقیم ورژنس ف -7



 آشنايي با اندکس های تطابقي و دو چشمي، مقادير نرمال و ارتباطات آن ها -8

 شن ديسپاريتيآشنايي با نحوه ارزيابي کلینیکي و آنالیز فیکسی -9

 آشنايي با تکنیک های کلینیکي تشخیص ساپرشن  -10

 (ARCآشنايي با تکنیک های کلینیکي تشخیص تناظر شبکیه ای غیر نرمال ) -11

 آشنايي با نحوه تشخیص و طبقه بندی اختالالت ورژنسي، تطابقي و اختالالت حرکات چشمي -12

 میتانتآشنايي با تقسیم بندی و انواع استرابیسم کا -13

 آشنايي با انواع استرابیسم غیر کامیتانت و اختالالت اوکوالر موتور ديگر  -14

 شیوه های تدریس:

 سخنراني                                  سخنراني برنامه ريزی شده                           پرسش و پاسخ

  (TBL(             يادگیری مبتني بر تیم )PBLيادگیری مبتني بر حل مسئله )بحث گروهي                              

 ساير موارد )لطفا نام ببريد( ... 

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 شرکت فعال در کالس

 مشارکت در بحث گروهي

 ارائه تکالیف محول شده 

 

  وسایل کمک آموزشی:

 وايت برد                                    تخته و گچ                           پروژکتور اساليد 

 ساير موارد )لطفا نام ببريد(....

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره )از نمره کل(:

 درصد نمره 75آزمون میان ترم .... درصد نمره                             آزمون پايان ترم 

 درصد نمره                               شرکت فعال در کالس ... درصد نمره 25انجام تکالیف 

 ساير موارد )لطفا نام ببريد(..... 

 

 نوع آزمون:

 کردنيجور                   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. Pickwell’s binocular vision anomalies (Evans) 
4. Binocular vision and ocular motility (Von Noorden) 
5. Foundations of binocular vision; a clinical perspective (Steinman) 
6. Anomalies of binocular vision (Rutstein) 

 

 جدول هفتگی کلیات ارائه درس
 مربوطاستاد  عنوان مطلب جلسه

شمي، مفاهیم فیوژن حسي و حرکتي، مزايای ديد دو چشمي، مروری بر جنبه های حسي ديد دو چ 1

 تناظر شبکیه ای نرمال، سطوح مختلف فیوژن حسي

 عسگر دوستدار رزی

مي جنبه های حرکتي ديد دو چشمي، آناتومي و عملکرد عضالت خارج چشمي، انواع حرکات چش 2

 افات حرکتي چشم و شاخص های آن هاواع انحر)داکشن، ورشن، ورجنس(، ان

 عسگر دوستدار رزی

ندازه گیری ثبت تاريخچه بیمار، انواع تست های کلینیکي آبجکتیو و سابجکتیو برای ارزيابي و ا 3

 هماهنگي دو چشمي

 دکتر پیام نبوتي

چشمي تکنیک های مختلف تشخیص فیکساسیون غیر مرکزی، روش های مختلف ارزيابي حرکات  4

 ساکاديک و پرسوت

 دکتر پیام نبوتي

رافات معاينات تخصصي کامیتانسي در استرابیسم، نکات تخصصي در ارزيابي های کلینیکال انح 5

 چشمي

 دکتر پیام نبوتي

زه گیری نسبت زيبايي )کازمسیس( در استرابیسم و فاکتورهای مرتبط با آن، مفاهیم و روش های اندا 6

 CA/Cو  AC/Aهای 

 دوستدار رزیعسگر 

 دکتر پیام نبوتي ارزيابي مستقیم و غیر مستقیم ورژنس فیوژني، معاينات تخصصي سیستم تطابقي 7

 عسگر دوستدار رزی اندکس های تطابقي و دو چشمي، مقادير نرمال و ارتباطات آن ها 8

 دکتر پیام نبوتي نیکي و آنالیز فیکسیشن ديسپاريتيارزيابي کلی 9

 عسگر دوستدار رزی ارزيابي ساپرشن کلینیکي تکنیک های 10

 دکتر پیام نبوتي (ARCارزيابي تناظر شبکیه ای غیر نرمال ) کلینیکي تکنیک های 11

 دکتر پیام نبوتي ابقي و اختالالت حرکات چشميتشخیص و طبقه بندی اختالالت ورژنسي، تط 12

 دوستدارعسگر  انواع استرابیسم کامیتانت و ويژگي های آن ها 13

 دکتر پیام نبوتي انواع انحرافات غیر کامیتانت و اختالالت اوکوالر موتور ديگر 14

 


