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1140-1402 اول  نیم سال   

  اپتومتری  گروه آموزشی:                                                      علوم توانبخشی دانشکده:

  

 رشته اپتومتری -کارشناسی تحصیلی: یرشتهو مقطع 

  نیاز: پیش             نظری  د:نوع واح         1  تعداد واحد:  بینایی محیطینام درس: 

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

آقای حسن  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دكتر عبداله فرزانهآقای حسن سوری و  مسئول درس:   22 تعداد دانشجویان:

 دكتر عبداله فرزانهسوری و 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ونیکساسینقطه فی نسبت به كمتر با وضوح یطیمح اءیاشطه فیکساسیون، قعالوه بر ن میكن یثابت نگاه م نقطه کیكه به  یزمان

گفته  یینایب دانیكند م تیرو تواندیثابت م ونیکساسیكه چشم در حالت ف ییبه كل فضا نی. بنابراهستند  تیقابل رو، یمركز

 دهید زین آن رامونیافزون بر نگاه به آن نقطه؛ پ میکنیروشن نگاه م یطینقطه در مح کیكه به  یهنگام گریعبارت د به .شودیم

از شفاف  شودیم دهید آنچه گرددیكمتر م یرامونیپ یها نقطه تیشفاف میشویدورتر م یتفاوت كه هرچه از نقطه مركز نیبا ا شودیم

  گرفته است. یجا یینایب دانیتر در م و كم رنگ تر رهیو روشن تا ت

 ژهیو تی)گلوكوم( از اهم اهیاز جمله آب س یچشم یها یماریاز ب یاریبس یریگیو پ صی( در تشخیمتری)پر یینایب دانیم یابیارز

ی و پریمتر گلدمن و پریمترهای خودكار مانند هامفربرای ارزیابی میدان بینایی از تانژانت اسکرین، چارت آمسلر، برخوردار است. 

شناسایی پوس استفاده می شود. هدف از پریمتری بررسی مستقیم عملکرد بینایی، تشخیص و شناسایی بیماران هیستریک، اكتا

افراد كم بینا، افراد مناسب برای مشاغل خاص، تشخیص و شناسایی اثر تومورها بر مسیرهای بینایی، تجویز وسایل كمک بینایی در 

به عنوان یک تست تشخیصی در افرادی كه حدت بینایی آنان با علت نامشخص كاهش یافته است، تشخیص بیماری های شبکیه 

 و عصب بینایی و بررسی عوارض جانبی داروهایی مانند كلروكین بر سیستم بینایی، می باشد.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

نایی، با درس دانشججججو  نیدر ا نایی، عوامل م ثر بر میدان بی  یینایب دانیم یابیارز یانواع روش ها اصجججول ارزیابی میدان بی

 شود. یآشنا مو تفسیر میدان بینایی نحوه انجام آن ها  ، (یمتری)پر

 

 )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
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ☒پروژكتور اسالید  خته و گچت  ☒وایت برد

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

 

 )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 انجام تکالیف

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

 

 نوع آزمون

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

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: برای مطالعهمنابع پیشنهادی 

 :منابع انگلیسی -

 

1- AK Gupta, Reena M Choudhry, Charu Tandon, Step by Step Visual Field Examination: 

JAYPEE BROTHERS, First edition; 2007. 

2- GR Reddy, Practical Guide to Interpret Visual Fields: JAYPEE HIGHLIGHTS, Third edition; 

2010. 

3- Thomas J Walsh, VISUAL FIELDS examination and Interpretation: Oxford University Press in 

cooperation with the American Academy of Ophthalmology, Third edition; 2011. 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 آقای حسن سوری اصول ارزیابی میدان بینایی 1

 آقای حسن سوری عوامل م ثر بر میدان بینایی 2

 آقای حسن سوری تجهیزات و تست های كاربردی میدان بینایی 3

 آقای حسن سوری و چارت آمسلربا تانژانت اسکرین  ارزیابی میدان بینایی 4

 آقای حسن سوری روش كار با پریمتر گلدمن 5

 آقای حسن سوری پریمترهای خودكار )اكتاپوس و هامفری( اصول 6

 آقای حسن سوری تکنیک های پیشرفته برای ارزیابی میدان بینایی 7

 آقای حسن سوری تفسیر میدان بینایی 8

 دكتر عبداله فرزانه اساس آناتومیک و تشخیص افتراقی نقایص میدان بینایی 9

 دكتر عبداله فرزانه میدان بینایی تک چشمی نقایص 10

 دكتر عبداله فرزانه میدان بینایی دوچشمی )همی آنوپی هومونیموس( نقایص 11

 دكتر عبداله فرزانه میدان بینایی دوچشمی )همی آنوپی بای تمپورال و بای نازال ( نقایص 12

 دكتر عبداله فرزانه میدان بینایی دوچشمی )كوادرانوپیا( ایصنق 13

 دكتر عبداله فرزانه میدان بینایی دوچشمی )آلتیتیودینال( ایصنق 14

 دكتر عبداله فرزانه میدان بینایی دوچشمی )جانکشنال( ایصنق 15

 دكتر عبداله فرزانه میدان بینایی در بیماری گلوكوم ایصویژگی های نق 16

 فرزانهدكتر عبداله  کالینرولوژ یها یماریدر ب یینایب میدان  صاینق یها یژگیو 17

 
 


