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0114-1402 اول نیم سال  

  اپتومتری  گروه آموزشی:                                                      علوم توانبخشی دانشکده:

  

 رشته اپتومتری -(Ph.Dدکترای تخصصی ) تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 ندارد نیاز: پیش نظری  د:نوع واح  2  تعداد واحد: سگمان قدامی چشم و عدسی های تماسینام درس: 

 دانشکده توانبخشیمکان برگزاری:   13-15 :ساعت شنبه   :زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر عبداله فرزانه مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دكتر عبداله فرزانه مسئول درس:  4 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

عوارض لنزهای تماسیییی از واكنشیییئای ازنی مانند قرمزی متت مه تا عوارض ادی تر مانند عفونت میکروبی قرنیه می تواند 

شد.  ست و به تبع آمتغیر با شتر از گذشته مورد تواه قرار گرفته ا سی بی ستفاده از عدسی های تما سالئای اخیر ا ن عوارض در 

با تواه به استفاده تعداد زیادی از بیماران از لنزهای تماسی چشمی ناشی از عدسی های تماسی ممکن است افزایش پیدا كند. 

 به اای عینک، شناخت عوارض ناشی از لنزهای تماسی در سگمان قدامی ضروری به نظر می رسد. 

شم از امت سگمان قدامی چ شجو با عوامل مئم  صوص در این درس دان شکی، متت مه در تجویز و ت قیق در خ ه قرنیه، الیه ا

لنزهای تماسی آشنا می شود. تشخیص و درمان بیماریئای سگمان قدامی چشم بر اثر استفاده ار لنزهای تماسی در این درس 

 مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 پژوهش در زمینه لنزهای تماسی در تجویز وآشنایی دانشجو با ارزیابی سگمان قدامی چشم 

 

 )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 مسئته)  ب ث 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

  غتط -ص یح اور كردنی          ☒ایچندگزینه       ☒پاسخ كوتاه     ☒تشری ی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 
1- Efron N. Contact Lens Complications E-Book. Elsevier Health Sciences; 2018 Nov 1. 

 

2- Adler FH. Physiology of the Eye. Academic Medicine. 1965 Jul 1;40(7):720. 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر عبداله فرزانه مطالعات انجام شدهآناتومی قرنیه، متت مه و الیه اشکی و ارزیابی  1

 دكتر عبداله فرزانه فیزیولوژی قرنیه، متت مه و الیه اشکی و ارزیابی مطالعات انجام شده 2

 دكتر عبداله فرزانه اهمیت اولتراسوند و ارزیابی آن در تجویز و ت قیق در لنزهای تماسی 3

 دكتر عبداله فرزانه ارزیابی الیه اشکی  وسگمان قدامی  معاینهروش های  4

 دكتر عبداله فرزانه اهمیت توپوگرافی قرنیه در ارتباط با تجویز و ت قیق در لنزهای تماسی 5

 دكتر عبداله فرزانه پژوهش های مربوط به آن لنزهای تماسی و واراحی های قرنیه  6

 فرزانهدكتر عبداله  ی اشک هیبر ال یتماس یلنزها ریتأث 7

 دكتر عبداله فرزانه هیقرن ومیتتیبر اپ یتماس یلنزها ریتأث 8

 دكتر عبداله فرزانه   هیقرن یبر استروما یتماس یلنزها ریتأث 9

 دكتر عبداله فرزانه تأثیر لنزهای تماسی بر اندوتتیوم قرنیه  10

 عبداله فرزانهدكتر  اختالالت پتک و پتک زدن در استفاده كنندگان لنز های تماسی 11

 دكتر عبداله فرزانه ی تماس یها یعدس اچشم مرتبط ب یسگمان قدام یها یماریب 12

 دكتر عبداله فرزانه عوارض چشمی لنزهای سافت اسفریک و توریک 13

 دكتر عبداله فرزانه RGPعوارض چشمی لنزهای  14

 دكتر عبداله فرزانه عوارض چشمی لنزهای كورنئواسکترال  15

 دكتر عبداله فرزانه عوارض چشمی لنزهای اسکترال 16

 دكتر عبداله فرزانه عوارض چشمی لنزهای ارتوكراتولوژی  17

 
 


