
به نام خـداوند جـان آفـرین

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

واحد برنامهریزی درسی و آموزشی

(Course Plan)  طرح دوره 

1

نیم سال دو.م ١٤٠١-١٤٠٠

علوم توانبخشی                                                                    گروه آموزشی:   دانشکده:
اپتومتری

مقطع و رشتهی تحصیلی: کارشناسی- رشته اپتومتری

نام درس: آسیب شناسی چشم ٢                 تعداد واحد:٣                                                      نوع واحد: تئوری
مکان برگزاری: کالس ٣٠١ زمان برگزاری کالس: روز: سه شنبه                  ساعت: ١٢-٩

مدرس : دکتر راحله مروج الشریعه مسئول درس: دکتر راحله مروج الشریعه تعداد دانشجویان:      

شرح دوره:
این درس با هدف ارتقای دانش و آگاهی دانشجویان با انواع بیماری های سگمان میانی و خلفی چشم به دانشجویان مقطع 

کارشناسی اپتومتری تدریس می شود. بیماری کاتاراکت، گلوکوم، انواع یوویت، انواع بیماری های عروقی رتین، دیستروفی های 
فاندوس، جداشدگی شبکیه و اختالالت ماکوال مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.

هدف کلی: 
آشنایی با بیماری های سگمان میانی و خلفی چشم

اهداف بینابینی:
بررسی روشهای تشخیصی و درمانی انواع اختالالت کریستالین لنز (١

بررسی روشهای تشخیصی و درمانی انواع گلوکوم (٢
بررسی روشهای تشخیصی و درمانی انواع یوویت (٣

بررسی روشهای تشخیصی و درمانی تومور های چشمی (٤
بررسی روشهای تشخیصی و درمانی انواع بیماری های عروقی رتین (٥

بررسی روشهای تشخیصی و درمانی اختالالت ماکوال (٦
بررسی روشهای تشخیصی و درمانی اختالالت عصب اپتیک (٧

بررسی انواع تروماهای وارده به سیستم بینایی (٨

شیوههای تدریس:
پرسش و پاسخ سخنرانی برنامه ریزی شده سخنرانی

(TBL)یادگیری مبتنی بر تیم (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله بحث گروهی
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -----------------
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وظایف و تکالیف دانشجو: 

مشارکت فعال در کالس
انجام تکالیف محوله

انجام پروژه های مربوطه
کسب نمره قبولی در آزمونهای میان ترم و پایان ترم

وسایل کمک آموزشی:  
پروژکتور اسالید تخته و گچ وایت برد

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

نحوه ارزشیابی و درصد نمره: 
آزمون پایان ترم۵۰ درصد نمره آزمون میان ترم ۱۰درصد نمره

شرکت فعال در کالس۱۰ درصد نمره انجام تکالیف :۳۰ درصد نمره 

نوع آزمون
        پاسخ کوتاه        تشریحی

    صحیح- غلط          چندگزینهای          جور کردنی  
سایر موارد (لطفا نام ببرید) -----------

منابع پیشنهادی برای مطالعه: (لطفا نام ببرید):
- منابع انگلیسی:

چاپی : 

Clinical ophthalmology: by jack j. Kanski
اینترنتی 



به نام خـداوند جـان آفـرین

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

واحد برنامهریزی درسی و آموزشی

(Course Plan)  طرح دوره 

3

جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

دکتر راحله مروج آشنایی با انواع اختالالت کریستالین لنز ١
دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی انواع گلوکوم ٢
دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی انواع گلوکوم ٣
دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی انواع یوویت ٤
دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی انواع یوویت ٥
دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی تومور های چشمی ٦
دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی تومور های چشمی ٧
دکتر راحله مروج آزمون میان ترم ٨

دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی انواع بیماری های عروقی رتین ٩

دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی انواع بیماری های عروقی رتین ١٠

دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی اختالالت ماکوال ١١

دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی اختالالت ماکوال ١٢

دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی دیستروفی های فاندوس ١٣

دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی انواع جداشدگی شبکیه ١٤

دکتر راحله مروج بررسی روشهای تشخیصی و درمانی اختالالت عصب اپتیک ١٥


