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1140-2140 اولنیم سال    

اپتومتری   گروه آموزشی:                                                                    علوم توانبخشی دانشکده:
    

 رشته اپتومتری  -کارشناسی  تحصیلی: یرشتهو  مقطع  

   ندارد یاز:یش نپ   عملی  د:نوع واح           1د:تعداد واح 1اپتیک هندسی نام درس:  
 آزمایشگاه فیزیکمکان برگزاري:    8-10 :ساعت   شنبه یک :زمان برگزاري كالس: روز

 آقای وحید قائمی   مدرس : دکتر راحله مروج الشریعه   مسئول درس:  21تعداد دانشجویان:

 

 شرح دوره:
ختلف و طرز كار آنها و هم چنین آشنایی با  این درس با هدف ارتقاي دانش و آگاهی دانشجویان در زمینه دستگاههاي نوري م

قوانین مربوط به انکسار و انعکاس    قوانین حاكم بر این سیستم ها به دانشجویان مقطع كارشناسی اپتومتري تدریس می شود.

مورد    استیگماتیزم(انواع عدسی هاي همگرا و واگرا، عدسی هاي استوانه اي)    انواع آینه ها و  سیستم هاي اپتیکی از جمله  نور و

 بحث و تدریس قرار می گیرد.

 

 

 هدف کلی: 

  مختلف و هم چنین آشنایی با قوانین حاكم بر آنها آشنایی با طرز كار سیستم هاي اپتیکی

 

 

 بینابینی:اهداف 

 نحوه انتشار نور و قوانین آنبررسی   (1

 انواع بازتابش و قوانین آنبررسی   ( 2

 آينه های تختبررسی   (3

 های کوژآينه    یبررس (4

 آينه های کاوبررسی   ( 5

 انواع تصوير در آينه هابررسی   (6

 انکسار نوربررسی   (7

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   شدهسخنرانی برنامه ریزي    سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  یبحث گروه

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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  وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 مشارکت فعال در کالس

 انجام تکالیف محوله

 انجام پروژه های مربوطه

 کسب نمره قبولی در آزمونهای میان ترم و پايان ترم

 

 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   دپروژكتور اسالی  خته و گچت  دوایت بر

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

 

   :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50آزمون پایان ترم

 نمره درصد 10شركت فعال در كالس    نمره درصد 30:انجام تکالیف 

 

 نوع آزمون

           پاسخ كوتاه        تشریحی

      غلط -صحیح           جور كردنی            ايچندگزینه   

 آزمون به صورت عملی برگزار می شود. ----------- )لطفا نام ببرید( سایر 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

 دكتر راحله مروج  نحوه انتشار نور و قوانین آن   آزمايش 1

 دكتر راحله مروج  نحوه بازتابش نور و قوانین آن   آزمايش  2

 دكتر راحله مروج  تصوير در آينه تخت   آزمايش  3

 مروج دكتر راحله  تصوير در آينه های متقاطع   آزمايش  4

 دكتر راحله مروج  آزمايش کانون آينه های کروی  5

 دكتر راحله مروج  آزمايش تصوير در آينه کاو   6

 دكتر راحله مروج  آزمايش تصوير در آينه کاو   7

 دكتر راحله مروج  آزمايش تصوير در آينه کوژ   8

 دكتر راحله مروج  آشنايی با نحوه شکست نور  9

 دكتر راحله مروج  آزمون پايان ترم  10

 


