
 نام خذاه ب

 دانطگاه ػلوم پسضکی کرمانطاه

 پسضکیدانطکذه  

   Lessen Plan طرح درس

  

 کارضٌاسی ارضذ فیسیک پسضکی:  مخاطبان                          ًَر ٍ فیسیک دیذگاًی      :ػنوان درس   

 ًذارد:  درس  پیص نیاز       عولی     5/0+ ًظری 5/0؛ ٍاحذ 1:   تؼذاد و نوع واحذ  

 12-13 ضٌثِچْار : ساػت مطاوره                       (10-12ضٌثِ سِ )  97-98 اٍلًیوسال :     زمان ارائه درس  

 عثاض حق پرستدکتر   :مذرسان / مذرس   
 

فارغ التحصیل ایي افسایص هیساى آگاّی ٍ هْارت داًطجَ در زهیٌِ فیسیک چطن، عیَب اًکساری ٍ تیٌایی سٌجی تطَریکِ  : هذف کلی درس

 .رضتِ تتَاًذ هْارت الزم ترای آهَزش ایي هثاحث تِ داًطجَیاى علَم پایِ پسضکی ٍ تیٌایی سٌجی را کسة ًوایٌذ
 

 

 ( جهت هر جلسه یک هذف:  )اهذاف کلی جلسات 

 .اًَاع عذسی ّای کرٍی ٍ استَاًِ ای آضٌایی داًطجَیاى تا  -1

 .کرٍی ٍ استَاًِ ایرٍش ترکیة عذسی ّای آضٌایی داًطجَیاى تا  -2

 .تصاٍیر ًقطِ ٍ خط در ّر کذام از سیستوْای کرٍی ٍ استَاًِ ای ٍ ترکیة آًْاآضٌایی داًطجَیاى تا  -3

 .ًاٌّجاریْای کرٍی ٍ آستیگوات را تطخیص دادُ ٍ رٍش ّای تصحیح ًاٌّجاریْا را تکار تثٌذد آضٌایی داًطجَیاى تا -4

 .ح آىعلل دٍتیٌی ٍ رٍش اصالآضٌایی داًطجَیاى تا  -5

 .فیسیک تْیِ تاتلَّای تیستیٌیآضٌایی داًطجَیاى تا  -6

 .رٍش اًذازُ گیری تیستیٌیآضٌایی داًطجَیاى تا  -7

 .هیذاى تیٌاییآضٌایی داًطجَیاى تا  -8

 .داًطجَ تتَاًذ رٍش ّای هستقین ٍ غیر هستقین افتالوَسکَپی را ضرح دّذ -9

 .داًطجَ تتَاًذ تا افتالوَسکَج تِ چطن را هطاّذُ کٌذ -10

 .جَ تتَاًذ اختالالت کَررًگی را ضرح دّذداًص -11

 .داًطجَ تتَاًذ آزهایص کَر رًگی را اًجام دّذ -12

 

 

 :منابغ

 آخریي ٍیرایص. اًتطارات آییص. فیسیک پسضکی . تکاٍر، عثاض -1

 .، اًکسار ٍ عذسی ّای تواسی(اپتیک)ًَر ضٌاخت . آکادهی چطن پسضکی آهریکا. هحوذ رضا خاًلری ٍ هْذی خاًلری -2

 .آخریي چاج. تْراى. ًادرستی ّای ضکست ًَر. تْرامفتاحی،  -3

 .آخریي چاج. اپتیک تیٌایی. هْری دٌَّی، علیرضا -4

 

 :روش تذریس 

سویٌبر کالسی، یبدگیری خَد راّبرد، یبدگیری هبتٌی بر هسئلِ،  ، کَچک یّبگرٍُ در پرسص ٍ پبسخ ، بحث ،برًبهِ ریسی ضذُ سخٌراًی

 .آهَزش ػولی

 ابسار و رسانه های کمک آموزضی  

  (پبٍر پَیٌت) پرٍشکتَر، رایبًِ ٍئٍایت برد،  ٍیذ



 سنجص و ارزضیابی

 ساػت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

  --- 6 چْارگسیٌِ ای -تطریحی آزهَى هیاى دٍرُ

  تاریخ اتالغی آهَزش 12 چْارگسیٌِ ای آزهَى پایاى ترم

حضَر ٍ غیاب، ضرکت فعال در تحث ّای کالسی، اًجام تواریي  ٍ سویٌار فعالیتْای کالسی

 ٍ ارایِ تِ صَرت سویٌار اًجام تحقیق هرتثط -ٍ تکالیف هحَلِ 
2 ---  

 : مقررات درس و انتظارات از دانطجو   
رٍدکِ بب تَجِ بِ اّویت درس ٍ تٌَع هٌببغ ٍ تَجِ بِ هحذٍدیت زهبًی جْت ّر چِ بْتر برگسار ضذى ایي ٍاحذ درسی بِ  از داًطجَیبى هحترم اًتظبر هی  

 . . ًکبت زیر تَجِ فرهبییذ

 حضَر هٌظن ٍ دقیق در کالس  – 1  

 ضرکت در فؼبلیتْبی داخل کالسی ٍ بحث گرٍّی  – 2

 یوسبل تحصیلیٍ هطبلؼِ در طَل ىرجَع بِ هٌببغ هؼرفی ضذُ  – 3

 اًجبم توبریي ٍ تکبلیف هحَلِ  – 4

 

 :جذول زمانبنذی برنامه                                                                          

 8 -10 چهارضنبه:  روز و ساػت جلسه       

 ػباس حق پرستدکتر : مذرس تمام جلسات     

 جلسه

 
 وسیله کمک آموزضی تذریس روش هذف جلسه موضوع هر جلسه

1 

دیَپترّا، عذسی ّای  

کرٍی، عذسی ّای استَاًِ 

ای، دستگاُ آستیگوات، 

 ترکیة عذسیْا، هٌطَر

آضٌایی تا اًَاع دیَپترّا ٍ اًَاع عذسی کرٍی ٍ 

 .ضٌاخت سیستن آستیگواتیسن. استَاًِ ای

 ترکیة اًَاع عذسیْا

سخٌراًی ، ًوایص اسالیذ، 

ّورا ُ تا کار عولی، 

 پرسص ٍ پاسخ

، ٍایت ترد،  ٍیذئَ پرشٍکتَر

 ٍسایل آزهایطگاّی هرتَطِ

2 

چطن از ًظر : چطن عادی

فیسیکی، چطن سادُ، 

 .چگًَگی تطاتق، پیر چطوی

آضٌایی تا ًحَُ کارکرد چطن، ٍ چگًَگی تطاتق 

 ٍ تررسی پیرچطوی

سخٌراًی ، ًوایص اسالیذ، 

 پرسص ٍ پاسخ

، ٍایت ترد،  ٍیذئَ پرشٍکتَر

 آزهایطگاّی هرتَطٍِسایل 

3 

: ًاٌّجاری فیسیکی

ًاٌّجاریْای کرٍی، 

آستیگواتیسن، تطخیص ٍ 

تصحیح ًاٌّجاریْا، 

 اسکیاسکَپی

ضٌاخت علل ًسدیک تیٌی ٍ دٍرتیٌی ٍ ًحَُ 

آضٌایی تا آفتالوَسکَج ٍ . اصالح آًْا

 اسکیاسکَج

سخٌراًی ، ًوایص اسالیذ، 

ّورا ُ تا  پرسص ٍ پاسخ

 کار عولی

، ٍیذئَ پرشٍکتَرٍایت ترد،  

 ٍسایل آزهایطگاّی هرتَطِ

4 
تصَیر : دیذى تا دٍ چطن

 اضیاء در دٍ چطن، دٍتیٌی

آضٌایی تا دیذ سِ تعذی ٍ عوق تصَیر ٍ ًحَُ 

 فیَز تصاٍیر

سخٌراًی ، ًوایص اسالیذ، 

ّورا ُ تا  پرسص ٍ پاسخ

 کار عولی

، ٍایت ترد،  ٍیذئَ پرشٍکتَر

 ٍسایل آزهایطگاّی هرتَطِ

5 
: دیذى رًگْا ٍ کَر رًگی

اًَاع اختالالت دیذ رًگْا، اثر 

اًَاع کَررًگی ٍ علل آًْا ٍ تاثیر تر زًگی 

 .اجتواعی ٍ ًحَُ تطخیص آى

سخٌراًی ، ًوایص اسالیذ، 

ّورا ُ تا  پرسص ٍ پاسخ

، ٍایت ترد،  ٍیذئَ پرشٍکتَر

 هرتَطٍِسایل آزهایطگاّی 



کَررًگی در اجتواع، آزهایص 

 .دیذ رًگْا

 کار عولی

6 

تاتلَّای تیستیٌی، : تیستیٌی

عَاهل هَثر در تیستیٌی، 

 اًذازُ گیری تیستیٌی

تعریف تیستیٌی ٍ ًحَُ اًذازُ گیری آى ٍ تررسی 

 عَاهل هَثر تر آى

سخٌراًی ، ًوایص اسالیذ، 

، حل هثال پرسص ٍ پاسخ

ّورا ُ تا کار  ٍ توریي

 عولی

، ٍایت ترد،  ٍیذئَ پرشٍکتَر

 هرتَطِ ٍسایل آزهایطگاّی

7 

ٍسعت هیذاى : هیذاى تیٌایی

تیٌایی ٍ عَاهل هَثر تر آى، 

-اًذازُ گیری هیذاى تیٌایی

 پریوتر

تعریف هیذاى تیٌایی ٍ ًحَُ اًذازُ گیری آى ٍ 

 تررسی عَاهل هَثر تر آى

سخٌراًی ، ًوایص اسالیذ، 

، حل هثال پرسص ٍ پاسخ

ّورا ُ تا کار  ٍ توریي

 عولی

، پرشٍکتَرٍایت ترد،  ٍیذئَ 

 ٍسایل آزهایطگاّی هرتَطِ

8 
رٍضْای : افتالوَسکَپی

 هستقین ٍ غیر هستقین
 تررسی اتسار افتالوَسکَج  ٍ کار عولی تا آى

سخٌراًی ، ًوایص اسالیذ، 

، حل هثال پرسص ٍ پاسخ

ّورا ُ تا کار  ٍ توریي

 عولی

، ٍایت ترد،  ٍیذئَ پرشٍکتَر

 ٍسایل آزهایطگاّی هرتَطِ

 لَچی ٍ ًحَُ تطخیص ٍ اصالح آى ضٌاخت لَچی 9
سخٌراًی ، ًوایص اسالیذ، 

 ، ارایِ  هثالپرسص ٍ پاسخ

، ٍایت ترد،  ٍیذئَ پرشٍکتَر

 ٍسایل آزهایطگاّی هرتَطِ

 .هی ببضذآزهبیطگبُ فیسیک پسضکی در داًطکذُ پسضکی  در ،بخص ػولیهحل تطکیل کالس در : تَضیح
 

 

 


