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 توصیف کلی درس  

 و تصویربرداری چشمی پرداخته می شود. افراد سالمند، توانبخشی کم بیناییتخصصی اپتومتری در به معاینات  3در کارورزی 

تشخیص و درمان کسب مهارت در زمینه : (Expected Learning Outcomes)پیامدهای یادگیری مورد انتظار 

فرد کم بینا، انجام تکنیک های تصویربرداری اختالالت بینایی در افراد سالمند، نحوه معاینه و ارائه خدمات توانبخشی برای 

 سگمان قدامی و خلفی چشم و آشنایی با تفسیر آن ها.

 : (Must Know and Must Do)یادگیری متناظر با پیامدهای یادگیری  - فعالیت های یاددهیاهم  

، واکافی دقیق نحوه تیمبحث در گروه های کوچک، آموزش مبتنی بر حل مسئه، آموزش مبتنی بر فعالیت های یاددهی: 

 مدیریت بیمار

، بررسی و آنالیز دقیق شرکت فعال در راند، ارائه کنفرانس های آموزشی، شرکت فعال در روتیشن هافعالیت های یادگیری: 

 و تصاویر چشمی پرونده بیماران

   :(Competency)اهداف کلی/ محورهای توانمندی  

و درمان اختالالت بینایی در سالمندان، ، نحوه تشخیص  سالمنداناپتومتری در  معاینات    هایبا اصول و روش  در این درس دانشجو 

چشمی آشنا می شود و تحت های اصول توانبخشی کم بینایی و تجویز وسایل کم بینایی و نحوه انجام و تفسیر تصویربرداری 

 نظارت استاد کارورزی به کسب مهارت در این زمینه می پردازد. 

    :(Core Competency)  صی/ زیرمحورهای هر توانمندیاهداف اختصا

 آشنایی با روش های اختصاصی معاینه اپتومتری در افراد سالمند  .1

 آشنایی با بیماری های چشمی و اختالالت بینایی رایج در سالمندان و سیمپتوم های آن ها .2

آشنایی با انواع ابزارهای کمک بینایی اپتیکی دید دور شامل عینک، لنزهای تماسی و تلسکوپ ها و نحوه تجویز آن   .3

 ها 

آشنایی با با انواع ابزارهای کمک بینایی اپتیکی دید نزدیک شامل تله میکروسکوپ، میکروسکوپ، مگنی فایرهای  .4

 دستی و پایه دار و نحوه تجویز آن ها 

، کاربردها و CCTVاع ابزارهای کمک بینایی غیر اپتیکی و سیستم های توانبخشی الکترونیکی نظیر آشنایی با انو .5

 نحوه تجویز آن ها 

آشنایی با با استراتژی های مقابله ای در بیماران کم بینا و نابینا، مشاوره و دستورالعمل های مفید و کاربردی در این  .6

 زمینه  

 شی در بیماران مبتال به اختالل میدان بینایی محیطی آشنایی با انواع تکنیک های توانبخ .7

 آشنایی با نحوه انجام و تفسیر توپوگرافی قرنیه .8



 

 

  

 آشنایی با نحوه اندازه گیری و تفسیر بیومکانیک و ابرومتری قرنیه .9

 شبکیه OCTآشنایی با نحوه انجام تصویربرداری  .10

 آشنایی با نحوه انجام فلوئورسین آنژیوگرافی .11

 به قدرت لنز داخل چشمی بیومتری و محاس .12

 

   یادگیری از نظر رویکرد آموزشی انتخاب شده:- روش های یاددهی  

 رویکرد مجازی  

  کالس وارونه 

   یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

   یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL) * 

  یادگیری مبتنی بر سناریوی متنی 

 ...........................................................:سایر موارد    نام ببرید   

 رویکرد حضوری    

 

 (پرسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهی  و) سخنرانی تعاملی... *  

   ایفای نقش 

  یادگیری مبتنی بر تیم(TBL)*  

  مسئلهیادگیری مبتنی بر حل (PBL)*  

   یادگیری مبتنی بر سناریو 

 ن(تدریس توسط همتایا) استفاده از دانشجویان در تدریس 

 .....................................................................:سایر موارد                   نام ببرید 

  

 رویکرد ترکیبی 

 رود.  موزشی مجازی و حضوری، به کار میهای زیرمجموعه رویکردهای آترکیبی از روش

  ....................  لطفا نام ببرید

  

  وظایف و مسوولیت های کارآموزان /کارورزان در دوره های بالینی



 

 

  

حضور منظم در جلسات کارآموزی، مشارکت فعال در بحث های گروهی، انجام دقیق پروسیژرهای محول شده، تجزیه و تحلیل 

  تصاویر چشمیدقیق 

 کارآموزان/ کارورزان:روش ارزیابی  

 : ذکر نوع ارزیابی ▪

 ( و الگ بوکDOPS: مشاهده مستقیم مهارت )1ارزیابی تکوینی )سازنده( -

 OSCE: آزمون 2)پایانی( تراکمیرزیابی ا -

 

 سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی کارآموز/ کارورز ▪

 نمره 10ارزشیابی تکوینی: 

 نمره 10ارزشیابی پایانی: 

 )می تواند به صورت جدول ارائه گردد.(

  :منابع

 .باشد مرتبط میهای  سایت ها و نشانی وب های تخصصی، مقاله های درسی، نشریه منابع شامل کتاب

 :کتبالف( 

1. Brilliant RL. Essentials of low vision practice; Butterworth-Heinemann, last version. 

2. Jackson AJ. Low vision manual; Butterworth Heinemann, last version  

3. Mohammadpour M. Diagnostics in ocular imaging; Springer, last version 

4. Wolffsohm J. Ophthalmic imaging; Butterworth-Heinemann, last version.  

5. Sisson C. Ophthalmic imaging; Taylor and Francis; last version.    

 
 

 

   
  

   

 
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 



 

 

 

 هفتگی دوره كارآموزی/ كارورزی:برنامه زمان بندی 

 در صورت نیاز تعداد ردیف ها و ستون ها افزایش یابد.(. )جدول زیر به دقت و طبق برنامه کلی دوره یا تفکیک هر یک از مدرسین می تواند تکمیل گردد         

 

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه روزهای هفته

 -   راند بالینی - - راند بالینی آموزش درمانگاهی   یادگیریفعالیت های  

 توجه دقیق به  -حضور منظم تکالیف و وظایف کارآموز/کارورز 

 مطالب و مشارکت در بحث 

 -در روتیشن  حضور منظم

 ثبت و آنالیز دقیق پرونده بیمار 

 

 -حضور منظم در روتیشن  

 ثبت و آنالیز دقیق پرونده بیمار 

 

 -دکتر محمد رضا زرین آموزش فعالیتمسئول 

 دکتر عبداله فرزانه 

 -دکتر محمد رضا زرین

  دکتر عبداله فرزانه 

 دکتر  -دکتر محمد رضا زرین  

 عبداله فرزانه 

 

 

  8-14   8-14 8-14 زمان انجام فعالیت )تاریخ و ساعت(

 و    چشم  تصویربرداریتجهیزات   امکانات آموزشی مورد نیاز 

 کم بینایی

 و  چشم  تصویربرداری  تجهیزات  

 کم بینایی

 و    چشم  تصویربرداریتجهیزات    

 کم بینایی

 

 بیمارستان حضرت رسول،   محل انجام فعالیت  

 کلینیک کم بینایی دانشکده 

 )روتیشن(   علوم توانبخشی

 بیمارستان حضرت رسول،  

 کلینیک کم بینایی دانشکده  

 علوم توانبخشی )روتیشن( 

 

 بیمارستان حضرت رسول،   

 کلینیک کم بینایی دانشکده  

 علوم توانبخشی )روتیشن( 

 

 

 

 و سایر موارد می باشند.    (CPC)آموزش درمانگاهی، گزارش صبحگاهی، ارائه مورد بیماری  فعالیت های یادگیری مانند راند بالینی،   نکته:        

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 طرح دوره های بالینی ویژه کارآموزی/کارورزی ی نکات کاربرد

 یریادگی  یامدهایپ

ما در  انیدانشجو میهستند کـه میخواه ییها ژگییها و به طور کلی و از دانش، نگرش، مهارت بییترک ،یریادگی یامدهایپ 

دوره  یکنند در انتها می  فیهستند که توص جمالتی یریادگی یامدهایپ  ،یداشته باشند. در واقع به لحاظ ساختار دوره یانتها

بداند، درک کند و قادر به انجام آن  دیرا با یزیدوره چه چ یدانشجو در انتها گریو به عبارت د میدانشجو دار از یچه انتظار

، اصول اخالقیبتواند ضمن آگاهی بر ضوابط پژوهش  دیدوره ... با انیتخصصی .... در پا یدکترا  یمثال دانشجو یبرا .باشد

 .به کار بندد کییمنتشر شده، منتشر نشده و الکترون اطالعاتیاز منابع  استفادهرا در  مرتبط

 یادگیری  - فعالیتهای یاددهی

به  ،ینقش استاد یفایارشد در هنگام ا ارانیاست که استادان و دست ییها تیمجموعه فعال ،اددهیی یها تیفعالمنظور از 

متمرکز بر  یریادگی -اددهیی یاستفاده از راهبردها ان،یم نیکارآموزان/ کارورزان بر عهده دارند. در ا نهیبه آموزش منظور

کوچک، آموزش  یبحث در گروهها ریخواهد شد. نظ رندگانیادگی تیو محور زهیانگ تیموجب تقو تعاملی،فعال و یها روش

 .کییو آموزش الکترون یخودآموز یها و روش میبر ت مبتنی مبتنی بر مسأله، آموزش

دانش و مهارت در هر  یاست که کارآموزان/ کارورزان به منظور ارتقا ییها تیمجموعه فعال ،یریادگی یها تیفعالو منظور از 

 ها، موظف به انجام آنها هستند.  چرخش از کی

 و سایر موارد .... 4 آموزشی یهاکنفرانس  هیارا ،3ژورنال کالب  و2گراند راند  ،1راند به عنوان مثال: شرکت فعال در 

 کارآموزان/ کارورزان   یابیارز  یها  روش

 با ایو  ریح عملکرد فراگالارائه بازخورد و اص در طول دوره آموزشی و با هدف ) نییصورت تکوکارآموزان/ کارورزان به  ابییارز

 م یدوره آموزشی به منظور تصم انیدر پا) انییپاو  (دانشجو انییپا ابییدر ارز رگذاریبه آن، تأث ییسهمی از نمره نها اختصاص

 :ردیپذ صورت می ابییارز  یها  روشاز انواع  یمند و با بهره ( ریفراگ یریادگی زان یدر خصوص م قضاوت و یریگ

جور کردنی،  ،یا نهیو غلط، چند گز حیصح حی،یکتبی اعم از تشر یها استفاده از انواع آزمون با یدانش نظر یابیرزا - 

 انجام می گردد.   ... و محور استدالل

____________ 

1. Round 

2. Grand Round 

3. Journal Club 

4. Didactic Conferences 



 

 

 

 

 به  2 (OSCE)نییع  ساختارمند نییمثال با استفاده از آزمون بال یشده برا یساز هیشب یها طیدر مح 1یعملکرد یابیارز - 

 می باشد.  عملکرد ابییارز ژهیو یها  بارز آزمون قیمصاد از کییعنوان 

 ابییدوره پزشکی عمومی، سهم ارز یزیر برنامه تهیمصوب کم یو کارورز یکارآموز یها بر طبق برنامه آموزشی دوره نکته:

درصد   25از    شیب  دینبا  یکارآموزان بوده و در دوره کارورز  ابییارز  ییدرصد نمره نها  59از    شیب  دینبا  یدر دوره کارآموز  ینظر

 .را به خود اختصاص دهد ابییارز یینمره نها

 طیاستاد در مح ییبا راهنما ایکه کارآموزان/ کارورزان به طور مستقل و  است ییها تیفعال شامل 3کار طیدر مح یابیارز - 

 :کار مانند طیدر مح ابییارزش یها مختلف و با استفاده از انواع روش یجرهایانجام پروس ریدهند. نظ انجام می واقعی کار یها

 4درجه 360ارزشیابی  ➢

 6والگ بوک  5بررسی پورت فولیو  ➢

با هدف ارزیابی در طول دوره )ارزیابی سایر موارد  و rating formGlobal ، DOPS ، CEX-Miniاستفاده از  ➢

 تکوینی(

Global rating form علمی مربوط، در خصوص ابعاد مختلف  تأ یتوسط عضو ه نی،یهر چرخش بال انیدر پا: این روش

آموزشی مصوب دوره پزشکی عمومی،  یها برنامه طبقشود و بر مورد انتظار دانشجو به صورت کلی، انجام می یها یتوانمند

حداقل  ،یدوره کارورز در کارآموز و یینها ابییارز 50حداکثر % ابی،یروش ارز نیبه ا افتهیسهم اختصاص  ،یدر دوره کارآموز

دارد  یعملکردی ها به مجموعه روشنی از شاخص ازین ابیی شکل از ارز نیباشد. ا کارورز می یینها ابییارز 75و حداکثر % %40

روش،  نی. در امی باشند  برخور یا ژهیو تیدارند، از اهم رانیفراگ یمورد انتظار برا یها یبه ارتباطی که با توانمند توجه که با

 ازیقرار گرفته و به او امت ابییمورد ارز ،یتوانمند یها از حوزه کیدر هر  ،یبند درجه اسیمق کیبا استفاده از  ریعملکرد فراگ

 .شود داده می

Direct Observation Procedural of Skill :ژه،یکه به طور و استروشی به عنوان  نییبال یمهارتها میمشاهده مستق 

مورد مشاهده  جر،یانجام پروس نیدر ح ریروش فراگ نیطراحی شده است. در ا پروسیجرها() عملی یها مهارت ابییارز یبرا

روش، بعد از هر بار انجام آزمون،   نیشود. با ا می ابییارز ساختارمند، ستیچک ل کیبر اساس  یو عملکرد و ردیگ قرار می

 قهیدق 5حدود  یبه و بازخورد و ارائه قهیدق 15در حدود  ریمشاهده فراگ ندیمی شوند. فرا ییشناسا رینقاط قوت و ضعف فراگ

 . انجامد به طول می

_____________________ 
1-Performance Based Assessment  

2. Objective Structured Clinical Examination )OSCE( 

3. Work place Based Assessment 

4. Multi Source Feedback )MSF( 

5. Portfolio 



 

 

6. Logbook 

 

 

: Mini Clinical Evaluation Exercise را در مواجهه با  ریعلمی، عملکرد فراگ أتیه یاز اعضا کیینوع آزمون،  نیا در

 نیدر فرمی که به هم ر،یفراگ یها یبه هرکدام از توانمند یبند درجه اسیاز مق استفاده کند و سپس با مشاهده می ماریب

در طول ترم در چند مواجهه و با استفاده   ریفراگ  عملکرد  رود  نوع آزمون انتظار می  نیدهد. در ا  شده است، نمره می  هیمنظور ته

 د.گرد ابییمتفاوت، ارز ابانیاز ارز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


