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1140-2140 اول نیمسال  

   اپتومتری  گروه آموزشی:                                                      علوم توانبخشی دانشکده:

 رشته اپتومتری -ارشد کارشناسی تحصیلی: یرشتهو مقطع 

  نیاز: پیش نظری  د:نوع واح  2  تعداد واحد: )تئوری( الکتروفیزیولوژی بینایینام درس: 

 دانشکده توانبخشیمکان برگزاری:   10-12   :ساعت       کشنبهی :روز :زمان برگزاری كالس

 دكتر علی میرزاجانی  مسئول درس:   22 تعداد دانشجویان:

 و دكتر علی میرزاجانی فرزانه دكتر عبداله  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

سلولای از تکنیکالکتروفیزیولوژی بینایی مجموعه ست كه برای آزمایش عملکرد  شرفته ا سیر بینایی های پی از  ها در طول م

سپپیانال های  بیناییشپپودا الکتروفیزیولوژی عصپپب بینایی تا رشپپر بینایی اولیه در مسز اسپپتفاده می شپپبکیه وفتورسپپوتورهای 

الکتریکی را كه در پاسپپپه به م را های بینایی در این نواحی ری می دهدن اندازه گیری و  بت می كندا این تسپپپت ها برای 

شخیصن و ارزیابی انواع اختالالت بینایی شوندا و ت قیقات در حوزه بینایی كمک به ت ستفاده می  ست های الکتروفیزیولوژی  ا ت

و بزرگساالن مورد استفاده ررار می گیرندا این تست ها غالبا غیر تهاجمی هستند و بر اساس استانداردهای  بینایی برای كودكان

انجام می شپپپوندا تسپپپت های الکتروفیزیولوژی بینایی شپپپام   (ISCEVبین المللی الکتروفیزولوژی بالینی بینایی )انجمن 

های برانایخته بینایی  ( و پتانسی Electrooculographyافی )(ن الکترواكولوگرElectroretinographyالکترورتینوگرافی )

(visual evoked potentials هسپپتندا )ای نصپپب آنها در مکانه و هر سپپه روب با یک دسپپتااه اما با الکترودهای متفاوت

 مختلف راب  انجام هستندا

این  تسپپت ها به رپپورت آبجکتیو انجام می شپپوندن نیاز به م یک های كامال شپپفاف نشپپ  ندارند و در موارد یپپایعات ررنیهن 

سیدن نور به فاندوس نش  را بدهند رابلیت انجام  شند و اجازه ر رورتیکه خیلی متراك  نبا كاتاراكت و خونریزی های ویتره در 

  دارندا 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

این درس دانشپپجویان با منشپپاشن مشپپخصپپات و روب  بت موجهای الکترورتینوگرافین الکترواكولوگرافی و پتانسپپی  های  در

شبکیهن عصب بینایی ا عالوه بر اینن به اهمیت این تست ها در تشخیص و ارزیابی بیماری های برانایخته بینایی آشنا می شوند

 و كورتکس بینایی پی می برندا 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(نی:بینابیاهداف 

 آشنایی با تاریخچه تست های الکتروفیزیولوژی بینایی

 آناتومی شبکیه و ارول بیولوژی سلولی در مسیرهای بینایی

 (ERGآشنایی با منشاش موجهای الکترورتینوگرافی )

 (EOGآشنایی با منشاش موجهای الکترواكولوگرافی )

 (VEPپتانسی  های بر انایخته بینایی ) آشنایی با منشاش موجهای

 یینایب ینیبال یزولوژیالکتروف یالملل نیانجمن ب آشپپپنایی با ن وه انجام تسپپپت های الکتروفیزیولوژی ماابس با اسپپپتانداردهای

(ISCEV) 

 و ن وه تفسیر آن ( در بیمارهای مختلف شبکیه و عصب بیناییERG)  ینوگرافیالکترورت

 و ن وه تفسیر آن در بیمارهای مختلف شبکیه و عصب بینایی  (EOG) یالکترواكولوگراف

 و ن وه تفسیر آن ( در بیماری های مختلف عصب بیناییVEP) یینایب ختهیبر انا یها  یپتانس
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 در پايان ترم دانشجو بايد بتواند:

  نام برده و هریک را توییح دهدامنشاش موجهای انواع تستهای الکتروفیزیولوژی را 

  یینایب ینیبال یزولوژیالکتروف یالملل نیببتواند تست های مختلف الکتروفیزیولوژی را ماابس با استانداردهای 

(ISCEV انجام دهدا ) 

   تسییرات ایجاد شده در موجهای تستهای الکتروفیزیولوژی مختلف را بشناسد و بتواند نتایج این تستها را تفسیر نمایدا 

 

  

 

 روش های تدريس:

 ☒پرسش و پاسه   سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒سخنرانی(1)

 (TBLیادگیری مبتنی بر تی )  ☒PBLیادگیری مبتنی بر ح  مسئله)  ب ث گروهی

 ----------------- )لافاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( تکالیف دانشجو:وظايف و 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ☒پروژكتور اسالید  خته و گچت  ☒وایت برد

 -------------- لافاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره دررد 70آزمون پایان ترم   نمره دررد ------آزمون میان ترم 

 نمره دررد 20شركت فعال در كالس     نمره دررد 10 انجام تکالیف

 ----------ببرید(  ناملافاً سایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلک -ر یح جور كردنی          ☒اینندگزینه       ☒پاسه كوتاه     ☒تشری ی

 ----------- )لافا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: مطالعهمنابع پیشنهادی برای 

 :منابع انگلیسی -
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1- Lam BL. Electrophysiology of vision: clinical testing and applications. CRC Press; 

2005 Feb 28. 

2- Heckenlively JR, Arden GB, editors. Principles and practice of clinical 

electrophysiology of vision. MIT press; 2006 Apr 7. 

Gerald Allen Fishman. Electrophysiologyc Testing in Disorders of the retina Optic 

Nerve and Visual Pathway. American Academy of Ophthalmology, Second Edition; 

2001. 
 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 یرزاجانیم یعل دكتر یولوژیزیالکتروف یتست ها  فیو تعر یمبان نخوهیتار 1

2 
 یرهایدر مس یسلول یشناس ستیزارول  ؛یینایو كورتکس ب رهایمس هنیشبک یآناتوم

 یکیولوژیب و یمولکول نییایمیوشیب نیکیولوژیزیف نیعملکرد: یینایب
 یرزاجانیم یعل دكتر

 یرزاجانیم یعل دكتر یولوژیزیالکتروف یتستها یموجها منشاش 3

 یرزاجانیم یعل دكتر و انواع  آن  (ERG) ینوگرافیالکترورت 4

 یرزاجانیم یعل دكتر ISCEV یماابس با استانداردها ینوگرافیانجام الکترورت ن وه 5

 یرزاجانیم یعل دكتر (EOG standard) استاندارد یالکترواكولوگرافانجام  ن وه 6

 یرزاجانیم یعل دكتر آن انواع و( VEP) یینایب ختهیبرانا یها  یپتانس 7

 یرزاجانیم یعل دكتر ISCEV یماابس با استانداردها VEPانجام تست  ن وه 8

9 
 عصب دنیكروئ هنیمختلف شبک یها یماریدر ب یولوژیزیالکتروف یتستها ونیکاسیاند

 یینایب یرهایو مس یینایب
 فرزانه عبداله دكتر

 فرزانه عبداله دكتر یا استوانه و یمخروط یسلولها یها یستروفید در ینوگرافیالکترورت 10

 فرزانه عبداله دكتر ماكوال یمادرزاد یها یماریب در ینوگرافیالکترورت 11

 فرزانه عبداله دكتر هیشبک یالتهاب یها یماریب در ینوگرافیالکترورت 12

 فرزانه عبداله دكتر هیشبک یعرور یها یماریب در ینوگرافیالکترورت 13

 فرزانه عبداله دكتر هیشبک کیتوكس کیشرا در ینوگرافیالکترورت 14

 فرزانه عبداله دكتر دیكروئ یها یماریدر ب یالکترواكولوگراف 15

 فرزانه عبداله دكتر بزرگساالن در( VEP) یپ یا یو از یکینیكل استفاده 16

17 
 اطفال در( VEP) یپ یا یو از ینکیكل استفاده

 
 فرزانه عبداله دكتر

 


