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هدف کلي:
آشنائی کامل دانشجویان با آناتومی چشم

اهداف اختصاصي:
دانشجو پس از پايان دوره بايد بتواند:
.1

استخوان بندی جمجمه را در نماهای مختلف توضیح دهد.

.2

دیواره های اربیت و اجزاء تشکیل دهنده آنها را بیان نماید.

.3

مجاورات مهم اربیت را نام ببرد.

.4

در مورد اهمیت آپکس اربیت اظهار نظر کند.

.5

فاسیاهای پره اوربیت و کپسول تنون را شرح دهد.

.6

آناتومی دقیق پلك را در ذهن داشته باشد.

.7

باید بتوانند اجزای تشکیل دهنده پلك را از سطح به عمق نام ببرد.

.8

اجزای موجود در مارژین قدامی و خلفی پلك را نام ببرد.

.9

سپتوم اربیت را بشناسند و از نقش و وظیفه آن اطالع داشته باشد.

 .11عصب دهی و خونرسانی پلك را بداند.
 .11درمورد اجزای تشکیل دهنده سیستم اشکی اظهار نظر کند.
 .12اجزای تشکیل دهنده مجرای اشکی را از ابتدا تا انتها شرح دهد.

نوع واحد :نظری
گروه مدرسين :دکتر علی اکبر رجب زاده
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 .13درمورد نقش حلقه زین) (Zinnاظهار نظر کند.
 .14منشاء و insertionعضالت خارج چشمی وعملکرد آنرا بداند.
 .15عصب دهی عضالت خارج چشمی را بداند.
 .16انواع ملتحمه را نام ببرد.
 .17خونرسانی و عصب دهی ملتحمه را بداند.
 .18آناتومی اپی اسکلرا و اسکلرا را در ذهن تجسم نمایند.
 .19علت تفاوت قرنیه و اسکلرا را از نظر transparencyبداند.
 .21از ضخامت و دیامتر قرنیه ،اطالع داشته باشد.
 .21الیه های قرنیه را از جلو به عقب به ترتیب نام ببرد.
 .22علت شفافیت قرنیه را بداند.
 .23تغذیه قرنیه از چه راههایی صورت می گیرد.
 .24اجزاء بافت یوه آ را بداند.
 .25اطالع کافی از آناتومی اجزای بافت یوه آ داشته باشد.
 .26در مورد کورویید و نقش آن ،اطالع کافی داشته باشد.
 .27در مورد وضعیت قرارگیری لنز در چشم و ارتباط با اجزای مجاورش  ،اطالع کافی داشته باشد.
 .28در مورد آناتومی رتین و خونرسانی آن و الیه های آن ،توضیح دهد.
 .29سلول ها و مسیرهای دخیل در تشخیص رنگ و مکانیسم کوررنگی را بیان نماید.

 .03از آناتومی ویتره و اجزای تشکیل دهنده آن ،اطالع داشته باشد.
محتوا و ترتيب ارائه :
جلسه

عناوين

تاريخ

مجريان

اول

استخوان هاي جمجمه و صورت -حفره اوربیت

دكتر رجب زاده

دوم

كلیات بافت شناسی عمومی (بافت پوششی -بافت همبندي)

دكتر رجب زاده

سوم

كلیات بافت شناسی عمومی (بافت استخوان -بافت عضالنی -بافت عصبی)

دكتر رجب زاده

چهارم

ضمائم چشم و سیستم اشکی

دكتر رجب زاده

پنجم

عضالت خارج چشمی I

دكتر رجب زاده

ششم

عضالت خارج چشمی II

دكتر رجب زاده
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هفتم

عروق خونی اوربیت و چشم

دكتر رجب زاده

هشتم

اعصاب كرانیال چشم (حسی -حركتی -سمپاتیک و پاراسمپاتیک)

دكتر رجب زاده

نهم

ساختار اسکلرا و قرنیه

دكتر رجب زاده

دهم

ساختار دستگاه يووآ و اليه هاي تشکیل دهنده آن

دكتر رجب زاده

يازدهم

ساختار شبکیه (رتین) I

دكتر رجب زاده

دوازدهم

ساختار شبکیه (رتین) II

دكتر رجب زاده

سیزدهم

ساختار عدسی -مايع زاللیه-مايع زجاجیه

دكتر رجب زاده

چهاردهم

مسیرهاي بینايی

پانزدهم

جنین شناسی چشم

روش تدريس:
ارائه با پاورپوينت همراه با انیمیشن هاي الزم -بصورت سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ و انجام بحث هاي گروهی

مواد آموزشي (وسائل کمک آموزشي) :
ديتا پروژكتور – كامپیوتر – نرم افزار  ،Pointer ، Power pointوايت بورد ،ماژيک.
موالژ آناتومی نرمال و بالینی  -كلیشه راديوگرافی ،سی تی اسکن و يا ام آر آي.

وظايف و تکاليف دانشجو:
حضور منظم در كالس هاي درس
شركت در بحث هاي گروهی
آمادگی و مطالعه مطالب جلسات قبل
ارائه كنفرانس يا تحقیق و ترجمه مطالب علمی مرتبط با واحد درسی در صورت عالقمند بودن دانشجو
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روش سنجش دانشجو:
امتحان میان ترم

 8نمره

امتحان پايان ترم

 13نمره

حضور و غیاب و فعالیت كالسی

 2نمره

منابع مطالعه:
 -1آناتومی بالینی چشم -ريچارد اس اسنل -آخرين چاپ
 -2كلیات چشم پزشکی ووگان -آخرين چاپ
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