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 کارشناسی اپتومتری حصیلی:ت یرشتهو مقطع اپتومتری            گروه آموزشی:    علوم توانبخشیدانشکده:

 واحد عملی   1-واحد نظری 2د:نوع واح       3: تعداد واحد    2درمان آنومالی های دید دو چشمی  نام درس:

 1درمان آنومالی های دید دو چشمی  نیاز: پیش

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

 دکتر علی میرزاجانی -دکتر پیام نبوتی مدرسین:دکتر پیام نبوتی                 مسئول درس: تعداد دانشجویان:

  )لطفا شرح دهید( دوره:شرح 

این درس با هدف ارتقای دانش علمی و عملی دانشجویان در زمینه انواع روش های درمانی اختالالت دید دو چشمی 

 تدریس می شود. 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 استرابیسم.آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی درمان هتروفوریا، آنومالی های تطابقی ،اوکوالرموتور و 

 

 

 کلی:اهداف 

اصالح اپتیکی آمتروپی، لنز ادیشن تطابقی شامل  ،ی درمان آنومالی های هتروفوریکمروری بر انواع روش ها .1

 .(case examplesاوکلوژن، ویژن تراپی با بررسی گزارش مورد ) ثبت و منفی، منشور افقی و عمودی،م

)معیار شوورد، معیار پرسوویوال، آنالیز فیکسوویشوون اصووول و روش های مختلت تجویز منشووور در هتروفوریا  .2

 . دیسپاریتی، معیار خرد بالینی، تست تائید منشور و عادت پذیری به منشور(

اصووول و مبانی ویژن تراپی و اورتوپتیک )قبقه بندی کلی ابزارها و تکنیک های ویژن تراپی، اصووول کلی و  .3

ر ویژن تراپی، مفاهیم پایه و گایدالین های       گایدالین های عمومی ویژن تراپی، مکانیسوووم های فیدبک د        

ناگلیت های متغیر و غیر متغیر،      (اختصووواصوووی ویژن تراپی  تکنیک های ویژن تراپی ورژنس فیوژنی )ترا

، اپرچر رول، جدا کننده TV-Trainerو  bar-readerوکتوگرام ها، تمرینات راک ورژنسوووی با منشوووور، 

ر کاغذ نظیر دایره های اکسوونتریک، کارت های فیوژنی (، تکنیک های مبتنی بRemy separatorرمی )

، استریوسکوپ ویتستون و بروستر، تمرینات ورژنسی با آمبلیوسکوپ       Lifesaverفضای آزاد و کارت های  

 ، ویژن تراپی ورژنسی کامپیوتری(pencil-push upماژور، براک استرینگ، کارت سه نقطه/برل، تمرین 

طابقی     .4 های ویژن تراپی ت (، Lens sorting، تمرین مرتب کردن لنز ) red-red rock)تمرین  تکینیک 

(،  BAFتک چشوومی و دو چشوومی، تمرین سووطولت تطابقی دو چشوومی )  loose lens rockتمرینات 

 ( Bull's Eye، تمرین تطابقی با تارگت Hartتمرین راک تطابقی با چارت 

، تمرین Hartتراپی با چارت   ، سووواکادیک   loose prism jumpویژن تراپی حرکات چشووومی )تمرین   .5

، Marsden( بینایی، تمرین با توپ tracing( حروف و اشوووکال، تمرینات ترسووویم )Trackingردیابی )

شرفته کامپیوتری نظیر     sequential، فیکساتورهای  Pegboardابزارهای چرخان نظیر  ستم های پی سی  ،

Sanet  وWayne      ،مه ویژن تراپی نا ندی یک بر فاز ب نحوه مونیتور کردن بیمار در ویژن   (، قرح ریزی و 

 تراپی.

 تعیین پیش آگطی درمان استرابیسم .6
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اصوووول درمان آمبلیوپی )توالی و پروتکل کلی درمان، مدیریت عیب انکسووواری، روش های اوکلوژن یا پ            .7

شمی، تکنیک های     سیون، تمرینات فعال برای بطبود مطارت های تک چ  fovealتراپی، روش های پنالیزا

tagتر قرمز، پریزم معکوس، تمرین با ، فیلCAM Stimulator  ،شمی آمبلیوپی ، پلئوپتیک، درمان دو چ

درمان های نوظطور آمبلیوپی شوووامل یادگیری ادراکی، تمرینات دایکوپتیک و تمرینات مبتنی بر واقعیت          

 های نگه دارنده اثر بخشی درمان( (، استراتژیvirtual realityمجازی )

کیه ای غیر قبیعی )تصوومیم گیری در مورد درمان، روش های اوکلوژن شووامل  اصووول درمان تناظر شووب  .8

شن با       شامل اورکارک شده، درمان اپتیکی  اوکلوژن کامل دائمی، اوکلوژن بای نازال و اوکلوژن درجه بندی 

شور، متد   شامل فلش زدن تارگت ها در     Ludlamمن سکوپ ماژور  سیک با آمبلیو ، روش های درمانی کال

یو، ماساژ ماکوال، جابجایی عمودی، فیکساسیون متناوب، استفاده از تگ های انتوپتیک، درمان     زاویه آبجکت

شمی، پس            ستر دوچ شامل تمرین لو ضای آزاد  سکوپ و تکنیک دایورژنس، تمرینات ف ضای باز با آمبلیو ف

، تکنیک هدینگر براش و تمرین prism rack afterimageتصووویرها در نقطه سوونتراسوویون، تکنیک   

 سی باگولینی(عد

شن )متغیرهای مطم در درمان، متد      .9 ساپر صول درمان آنتی  سکوپ ماژور  TBIا ، متد های درمان با آمبلیو

 hand-mirror، تمرین با پن الیت و فیلترها، Chasingشووامل گرادیان روشوونایی و فلش زدن و روش 

superimposition  سکوپیک، جداکننده سترینگ و مطره      Remy، بازی های چیرو شده، براک ا صالح  ا

 و دیسوسیشن با منشور عمودی( Pola-mirrorها،  bar readerو  TV-trainerها، تمرین با 

 اصول کلی و مراحل درمان انحرافات ایزوتروپی کامیتانت  .10

 اصول کلی و مراحل درمان انحرافات اگزوتروپی کامیتانت .11

، تمرینات  ocular calisthenicsلوژن، اصوالح با منشوور،   مدیریت انحرافات غیر کامیتانت اکتسوابی )اوک  .12

 حرکتی(-فیوژن حسی

( شووامل اسووتراتژی های اوکلوژن،  intractable diplopiaروش های مدیریت دوبینی غیر قابل حذف ) .13

 جابجایی با منشور، هیپنوتراپی( 

قاعده به خارج تکنیک های درمانی نیستاگموس )روش های اپتیکی شامل عینک، عدسی تماسی، منشور        .14

( و تمرین IPS، تحریک نوری موقت )afterimage tag، تمرینات بینایی شووامل تکنیک های yokedو 

 فیدبک شنوایی(.

 

 های تدريس:شیوه

  ✓پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده    ✓سخنرانی

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

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

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 شرکت فعال در کالس 

 یمشارکت در بحث گروه 

 محول شده تیارائه تکال 
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 ترم انیامتحان پا یکامل برا یآمادگ 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

    ✓پروژکتور اسالید  خته و گ ت   ✓وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  مواردسایر 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد ---70---آزمون پایان ترم      نمره درصد ---20---آزمون میان ترم     

  

 نمره درصد ---10--شرکت فعال در کالس          نمره درصد -----انجام تکالیت     

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

 

 نوع آزمون

ی         جور کردنی           ✓ایچندگزینه       پاسخ کوتاه      ✓تشریحی ح  -صوووو

  غلط

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

  

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه
1-Scheiman M, Clinical management of binocular vision; Wolters Kluwer, last version.  

2- Griffin JR. Binocular Anomalies; diagnosis and vision therapy; Butterworth-

Heinemann, last version.  

3-Evans B. Pickwell's Binocular Vision Anomalies; Butterworth-Heinemann; last 

version.   

4-Rutstein RP. Anomalies of binocular vision; diagnosis and management; Elsevier; 

last version.  

5-Rosenbaum  AL. Clinical strabismus management; W.B Saunders company, last 

version.  
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 مروری بر انواع روش های درمان آنومالی های هتروفوریک 1

شامل اصالح اپتیکی آمتروپی، لنز  و کاربرد های آن ها

ادیشن مثبت و منفی، منشور افقی و عمودی، اوکلوژن، 

 (.case examplesویژن تراپی با بررسی گزارش مورد )

 دکتر پیام نبوتی

اصوووول و روش های مختلت تجویز منشوووور در هتروفوریا     2

سپاریتی،         سیوال، آنالیز فیکسیشن دی شرد، معیار پر )معیار 

معیار خرد بالینی، تسوووت تائید منشوووور و عادت پذیری به 

 منشور(. 

 دکتر پیام نبوتی

اصوووول و مبانی ویژن تراپی و اورتوپتیک )قبقه بندی کلی  3

ابزارها و تکنیک های ویژن تراپی، اصوووول کلی و گایدالین      

های عمومی ویژن تراپی، مکانیسوووم های فیدبک در ویژن      

 تراپی، مفاهیم پایه و گایدالین های اختصاصی ویژن تراپی( 

 دکتر پیام نبوتی

 یها  تی)تراناگل  1 یوژنیورژنس ف یتراپ ژنیو یها  کی تکن 4

با  یراک ورژنسوو ناتیوکتوگرام ها، تمر ر،یمتغ ریو غ ریمتغ

، اپرچر رول، جدا TV-Trainerو  bar-readerمنشووور، 

 (Remy separator) یکننده رم

 دکتر پیام نبوتی

 یها  کی تکن) 2 یوژنیورژنس ف یتراپ ژنیو یها  کی تکن 5

 یکارت ها   ک،ی اکسووونتر یها  رهیدا ریبر کاغذ نظ   یمبتن

 وسکوپی، استرLifesaver یها ارتآزاد و ک یفضا یوژنیف

 وسووکوپیبا آمبل یورژنسوو ناتیو بروسووتر، تمر تسووتونیو

طه/برل، تمر     نگ، یماژور، براک اسوووتر   نیکارت سوووه نق

pencil-push upیوتریکامپ یورژنس یتراپ ژنی، و) 

 دکتر پیام نبوتی

، red-red rockتکینیک های ویژن تراپی تطابقی )تمرین  6

(، تمرینووات     Lens sortingتمرین مرتووب کردن لنز )        

loose lens rock  تک چشووومی و دو چشووومی، تمرین

(، تمرین راک تطابقی با BAFسطولت تطابقی دو چشمی )  

 ( Bull's Eye، تمرین تطابقی با تارگت Hartچارت 

 

 

 دکتر پیام نبوتی

 loose prismویژن تراپی حرکووات چشووومی )تمرین          7

jump      سووواکادیک تراپی با چارت ،Hart  تمرین ردیابی ،

(Tracking( حروف و اشکال، تمرینات ترسیم )tracing )

 دکتر پیام نبوتی
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با توپ    نایی، تمرین  ، ابزارهای چرخان نظیر   Marsdenبی

Pegboard  ساتورهای ستم های    sequential، فیک سی  ،

 (Wayneو  Sanetپیشرفته کامپیوتری نظیر 

مه ویژن تراپی        قرح ریزی  8 نا یک بر ندی  فاز ب در انواع  و 

ونیتور کردن بیمار ، نحوه ماختالالت دو چشووومی و تطابقی

 در ویژن تراپی

 دکتر پیام نبوتی

 دکتر علی میرزاجانی تعیین پیش آگطی درمان استرابیسم 9

بانی  اصوووول 10 کل کلی     و م مان آمبلیوپی )توالی و پروت در

درمان، مدیریت عیب انکسووواری، روش های اوکلوژن یا پ        

تراپی، روش های پنالیزاسووویون، تمرینات فعال برای بطبود  

، فیلتر foveal tagمطارت های تک چشمی، تکنیک های  

، CAM Stimulatorقرمز، پریزم معکوس، تمرین بووا            

یوپی، درمان های نوظطور پلئوپتیک، درمان دو چشمی آمبل 

آمبلیوپی شوووامل یادگیری ادراکی، تمرینات دایکوپتیک و      

جازی )      یت م نات مبتنی بر واقع (، virtual realityتمری

 استراتژی های نگه دارنده اثر بخشی درمان(

 دکتر علی میرزاجانی

درمان تناظر شبکیه ای غیر قبیعی )تصمیم   و مبانی اصول   11

گیری در مورد درمان، روش های اوکلوژن شوووامل اوکلوژن 

ندی           جه ب نازال و اوکلوژن در بای  مل دائمی، اوکلوژن  کا

شووده، درمان اپتیکی شووامل اورکارکشوون با منشووور، متد   

Ludlam  روش های درمانی کالسوویک با آمبلیوسووکوپ ،

در زاویه آبجکتیو، ماسوواژ ماژور شووامل فلش زدن تارگت ها 

ستفاده از      سیون متناوب، ا سا ماکوال، جابجایی عمودی، فیک

تگ های انتوپتیک، درمان فضوووای باز با آمبلیوسوووکوپ و        

تکنیک دایورژنس، تمرینات فضای آزاد شامل تمرین لوستر    

دوچشوومی، پس تصووویرها در نقطه سوونتراسوویون، تکنیک  

prism rack afterimage براش و ، تکنیووک هوودینگر

 تمرین عدسی باگولینی(

 دکتر علی میرزاجانی

درمان آنتی سوواپرشوون )متغیرهای مطم در  و مبانی اصووول 12

، متد های درمان با آمبلیوسوووکوپ ماژور      TBIدرمان، متد   

، Chasingشووامل گرادیان روشوونایی و فلش زدن و روش 

ترهووا،                 ل ی ف پن الیووت و  ین بووا  مر  hand-mirrorت

superimposition بازی های چیروسکوپیک، جداکننده ،

Remy       سترینگ و مطره ها، تمرین با شده، براک ا صالح  ا

TV-trainer  وbar reader  ،هوواPola-mirror  و

 دیسوسیشن با منشور عمودی(

 دکتر علی میرزاجانی
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 دکتر علی میرزاجانی اصول کلی و مراحل درمان انحرافات ایزوتروپی کامیتانت  13

 دکتر علی میرزاجانی مراحل درمان انحرافات اگزوتروپی کامیتانت اصول کلی و 14

صالح     15 سابی )اوکلوژن، ا مدیریت انحرافات غیر کامیتانت اکت

، تمرینووات فیوژن      ocular calisthenicsبووا منشوووور،  

 حرکتی(-حسی

 دکتر علی میرزاجانی

 intractableروش های مدیریت دوبینی غیر قابل حذف ) 16

diplopia شوووامل اسوووتراتژی های اوکلوژن، جابجایی با )

 منشور، هیپنوتراپی( 

 دکتر علی میرزاجانی

تکنیک های درمانی نیستاگموس )روش های اپتیکی شامل  17

شور قاعده به خارج و       سی، من سی تما ، yokedعینک، عد

، afterimage tagتمرینات بینایی شوووامل تکنیک های      

 فیدبک شنوایی(( و تمرین IPSتحریک نوری موقت )

 دکتر علی میرزاجانی

 


