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1401-1402 اول نیم سال   

  اپتومتری  گروه آموزشی:                                                      علوم توانبخشی دانشکده:

  

 رشته اپتومتری -کارشناسی تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 2اپتیک هندسی  نیاز: پیش نظری  د:نوع واح  3  تعداد واحد: 2فیزیولوژی اپتیک نام درس: 

 دانشکده توانبخشیمکان برگزاری:   8-11 :ساعت   دوشنبه :زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر عبداله فرزانه مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دكتر عبداله فرزانه مسئول درس:   20 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( دوره:شرح 

مورد  یکیاز منظر اپت یینایب ستمیعملکرد چشم و س بسیار گسترده است و در آن یینایب کیاپت ای کیاپت یولوژیزیفحوزه 

و ساختارهای عصبی مرتبط با  بینایی ادراک فرآیندهای موضوعاتی از قبیل 2فیزیولوژی اپتیک در درس . می گیردقرار  یبررس

در در واقع . مطرح می شودعلوم بینایی  باپدیده های مرتبط با بینایی و پژوهش های مربوط پردازش اطالعات بینایی ، ، آنها

: نروفیزیولوژی كه مورد بررسی قرار می گیرد مختلف نتایج تحقیقات در دو رشتهاز طریق ، عملکرد بینایی 2ولوژی اپتیک فیزی

 آزمایش های رفتاری كمی می كند.کوفیزیک كه عملکرد بینایی را از طریق اغلب حاصل پژوهش های حیوانی است و سای

 است.   یضرور کیو مداخالت اپتومتر یابیارز یروش ها نات،یدرک معا یبرا کیاپت یولوژیزیف میبا مفاه ییآشنا

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

شجو با عملکرد ها نیدر ا س ،یینای)حدت ب یینایب ستمیس هیپا یدرس دان سا ست، عادت پذ تیح شنا یریكانترا و  ییبه رو

 شود. یآشنا م (یینایب کیانتوپت یها دهیو پد یکیاپت یها یراهینواع اب، ارنگ دید ،یکیتار

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 

 در پايان ترم دانشجو بايد بتواند:

 

 روش های تدريس:

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

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

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

 
 

 )لطفا شرح دهید( دانشجو:وظايف و تکالیف 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ☒پروژكتور اسالید  خته و گچت  ☒وایت برد

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

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

 نمره درصد 20شركت فعال در كالس     نمره درصد 10 تکالیفانجام 

 ----------ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ☒ایچندگزینه       ☒پاسخ كوتاه     ☒تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 
1-  Schwartz SH. Geometrical and Visual Optics: McGraw-Hill; 2013. 

 

2- Bennett & Rabbett's, Clinical Visual Optics: BUTTERWORTH HEINEMMANN 

ELSEVIER, fourth edition; 2007. 
 

 
 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر عبداله فرزانه مفاهیم پایه حدت بینایی 1

 دكتر عبداله فرزانه تئوری گیرنده و موجی حدت بینایی 2

 دكتر عبداله فرزانه روش های ارزیابی آبجکتیو حدت بینایی 3

 عبداله فرزانهدكتر  اصول اندازه گیری بالینی حدت بینایی و مقیاس های آن  4

 دكتر عبداله فرزانه مفاهیم پایه كانتراست فضایی 5

 دكتر عبداله فرزانه حساسیت كانتراست و عوامل مؤثر بر آن 6

 دكتر عبداله فرزانه مفاهیم پایه كانتراست زمانی 7

 دكتر عبداله فرزانه عوامل مؤثر بر كانتراست زمانی 8

 فرزانهدكتر عبداله  مفاهیم پایه دید رنگ 9

 دكتر عبداله فرزانه تئوری های دید رنگ   10
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 دكتر عبداله فرزانه ابیراهی های چشم 11

 دكتر عبداله فرزانه اصول ابرومتری 12

 دكتر عبداله فرزانه عوامل مؤثر بر ابیراهی های چشم 13

 دكتر عبداله فرزانه مسیر های انتقال اطالعات بینایی  14

 دكتر عبداله فرزانه سیستم بیناییپردازش تصاویر  در  15

 دكتر عبداله فرزانه 1  پدیده های انتوپتیک 16

 دكتر عبداله فرزانه 2پدیده های انتوپتیک  17

 
 


