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 ... درباره این مقاله بخوانیم

  و نگهداري  حفظ  ، وظیفه و اپتومتري  سنجي  و بینایي  پزشكي  چشم  اصلي  با دو شاخه  سنجي  بینایي  علم

  یعني  علم  تر این ناشناخته  دارد. ما در اینجا شاخه  را بر عهده  و مهم  عضو ظریف  این  و بهداشت  سالمت

  كنیم مي  شود معرفي مي  تدریس  سنجي  بینایي  دانشگاهي  در رشته  را كه  سنجي  بینایي

  

 

  چشم  بهداشت  مراقبین  عنوان  به  رشته  این  و كارشناسان  است  بینایي  هاي مراقبت  علم  سنجي  بینایي

 .دارند  را بر عهده  بینایي  و سالمت  حفظ  مسئولیت

در   بیمار چشم  یك  معنا كه  این  داند. به مي  از بینایي  را مراقبت  سنجي  بینایي  جهاني  بهداشت  سازمان

  دید دو چشمي  و اختالالت  انكساري  شود تا اگر دچار عیوب  معاینه  سنج  بینایي  یك  آغاز باید توسط

گردد و در   معاینه  سنج  بینایي  متخصص  ود توسطب  قبیل  از این  و مواردي  انكسار چشم  عضالني  انحرافات

 .شود مي  داده  ارجاع  متخصص  پزشك  به  صورت  غیر این

  مناسب  هاي ( با تجویز عدسي و آستیگماتیسم  ، دوربیني بیني  )نزدیك  انكساري  عیوب  و تصحیح  تشخیص

،  چشم  و تنبلي  دید دو چشمي  تالالتاخ  و تصحیح  ،تشخیص  عكاسي  یا لنزهاي  عینك  هاي مانند عدسي

  در این  الزم  آموزش  و دادن  كار و تحصیل  هاي در محیط  بینایي  و بهداشت  چشم  عمومي  بهداشت  تعیین

 . است  سنج  بینایي  بر عهده  زمینه

  هاي و تلویزیون  تلسكوپیك  هاي ، سیستم و مركب  ساده  مانند اكولرهاي  بینایي  كمك  و تجویز وسایل  تهیه

 .باشد مي  رشته  این  التحصیالن  فارغ  در تخصص  بینایي  میدان  گیري و اندازه  بینایان  نیمه  براي  مدار بسته
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  از هم  از مواقع  در بعضي  دو رشته  قرار دارند این  در كنار هم  سنجي  و بینایي  پزشكي  چشم  دو رشته

  و چشم  است  اپتومتریست  دید در تخصص  اختالالت  یا تصحیح  عینك  نمره  مجزا هستند. مثالً تعیین

 .متبحر هستند  جراحي  بخصوص  چشم  بیماریهاي  در زمینه  پزشكان

  

 :  سنجي  بینایي  رشته  و گرایشهاي  تحصیلي  مقاطع 

  به  دو شاخه  از این  كهر ی  باشد. كه مي  سنجي  و بینایي  پزشكي  چشم  اصلي  دو شاخه  داراي  بینایي  علم

  هاي شاخه  داراي  تخصصي  فوق  در دوره  پزشكي  چشم  شوند. مثالً رشته مي  تقسیم  تري فرعي  هاي شاخه

  اینكه  باشد. )توضیح مي  و شبكیه  ، فشار چشم پلك  جراحي  در زمینه  تخصص  تر از قبیل تخصصي

  از موفقیت  را بگذرانند و پس  عمومي  پزشكي  باید دوره  پزشكي  چشم  در رشته  تحصیل  براي  دانشجویان

 .(شوند  مشغول  رشته  در این  تحصیل  به  تخصصي  دكتراي  در آزمونهاي

  داراي  لیسانس  در مقطع  باشد. كه ارشد و دكترا مي  ، كارشناسي كارشناسي  در مقاطع  سنجي  بینایي

 .گردد مي  رائها  عمومي  صورت  و به  نیست  خاصي  گرایش

دید دو   مانند ناهنجاریهاي  تخصصي  گرایشهاي  و دكترا داراي  لیسانس  فوق  در دوره  سنجي  بینایي  رشته

 . است  نامرئي  و تجویز لنزهاي  بینایي  كمك  ، وسایل اپتومتریك  و تمرینات  چشمي

  پزشك  چشم  یك  به  نسبت  تر و بیشتري تخصصي  ها اطالعات زمینه  در این  سنج  بینایي  متخصص  یك  یعني

 .دارد
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 :  سنجي  بینایي  رشته  شغلي  فرصتهاي 

  مراجعه  جاي  به  از مواقع  در بسیاري  شوند كه مي  انند، متوجهرا بد  سنج  بینایي  یك  هاي اگر قابلیت  مردم

یا   ، تنبلي انكساري  عیوب  براي  بیشتر مردم  كنند. چون  مراجعه  سنج  بینایي  باید به  پزشك  چشم  به

  است  جسن  بینایي  كار یك  موارد در حیطه  این  كنند و تمامي مي  مراجعه  پزشك  چشم  به  چشم  انحرافات

  روش  و یك  كار اپتومتریست  در حیطه  روش 4  وجود دارد كه  روش 5  چشم  انحرافات  درمان  مثالً براي

 . است  پزشك  كار چشم  در حیطه

خود   تخصص  باز كنند و در زمینه  مطب  توانند بطور مستقل مي  كه  بر این  عالوه  رشته  این  التحصیالن  فارغ

و   طور علمي  به  انكساري  عیوب  به  مربوط  هاي عینك  ارائه  در زمینه  هستند كه  ها افراديكنند تن  فعالیت

 .اند دیده  تخصص  دانشگاهي

و   چشم  در مورد بهداشت  كرد. مشاوره  موارد زیر اشاره  به  توان مي  سنج  بینایي  یك  از دیگر فعالیتهاي

 در  فعالیت ، مختلف  سازمانهاي در  بینایي  سنجش. …و  خدماتي،  آموزشي  هاي در محیط  بینایي  مشكالت

 .باشد مي  عینك  فروش و  ساخت  موسسه  تأسیس درمانگاهها، و بیمارستانها
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 :  سنجي  بینایي  در رشته  موفقیت  براي  الزم  توانمندیهاي

  نور عالقمند باشد و در طول  فیزیك  به  و بخصوص  بوده  مسلط  فیزیك  درس  باید به  سنج  بینایي  یك

  كه  است  نیز الزم  باشد. از نظر جسماني  فرا گرفته  را بخوبي  شناسي و زیست  ریاضي  درسهاي  دبیرستان

و  4  با ضریب  شناسي ارتند از زیستعب  دروس  برخوردار باشد. ضرایب  سالم  هایي  ها و دست از چشم

 .2  با ضریب  و ریاضي  و فیزیك 3  با ضربي  شیمي

 تكیس اپتومتریست یا ) بینایي سنج ( 

اپتومتري یا بینایي سنجي علم مراقبت هاي بینایي است و اپتومتریست یا بینایي سنج به كسي گفته مي 

قادر است پس از معاینه و تشخیص به درمان  شود كه در رشته اپتومتري در دانشگاه تحصیل نموده و

لنزهاي تماسي و انجام   اختالالت بینایي پرداخته و از طریق تجویز وسایل كمك بینایي مانند عینك ،

 بیشتر كارایي به الزم بهداشتي دستورات و ها توصیه دادن و چشمي ورزشهاي و  یكسري تمرینات

اپتومتریست ها از چشم و ساختمانهاي ضمیمه آن مانند  این بر عالوه نماید كمك شما بینایي سیستم

سیستم اشكي و پلك ها معاینه بعمل مي آورند و در صورت وجود هر گونه اختالل یا بیماري كه نیازمند 

 . درمان طبي باشد بیماران را به سایر پزشكان ارجاع مي نمایند

مي كنند ) عینك و لنز ( بر عهده دارند  همچنین اپتومتریست ها كار عرضه و فروش وسایلي را كه تجویز

 ( ) اپتومتریست ها تنها گروهي هستند كه كار ساخت عینك را در دانشگاه فرا مي گیرند

 

ن چشم پزشك و بینایي سنج وجود دارد و براي رفع چه نوع مشكلي باید به هر كدام از چه تفاوتي بی

 ؟این دو گروه متخصصین مراجعه نمائیم 
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بینایي سنج ها در كار تجویز عینك و لنزهاي تماسي مهارت دارند و تخصص چشم پزشكان در كار درمان 

ن نیز به تجویز عینك و لنزهاي تماسي دارویي و جراحي بیماریهاي چشمي است اگر چه كه چشم پزشكا

 . مي پردازند ولي مطمئناً هر كسي در زمینه كاري خودش تبحر و مهارت بیشتري دارد

بدیهي است كساني كه داراي مشكالت و اختالالت بینایي واضحي هستند مي توانند از همان اول به 

تومتریست بررسي و حل گردد و در بینایي سنج مراجعه نمایند و اجازه دهند كه مشكل آنها توسط اپ

صورتي كه اپتومتریست تشخیص داد كه نیازمند خدمات پزشكي هستند آنها را به پزشك مربوطه ارجاع 

دهد وكسانیكه اختالالت و بیماریهاي چشمي واضحي دارند مي توانند از همان ابتدا به چشم پزشك 

ه متخصصین كه مراجعه نمایید باید اطمینان مراجعه نمایند . در هر صورت به هر كدام از این دو گرو

 . یابید كه یك معاینه كامل چشمي از شما بعمل مي آید

 ؟از چه موقع باید براي معاینه چشم هاي خود مراجعه نماییم 

بهتر است همه بچه ها قبل از سه سالگي معاینه شوند و بعد از آن الزم است تا معاینات چشمي هر 

سالگي تكرار سالیانه معاینات ضرورت دارد و بعد  25گي تكرار گردند از سه تا شش ماه یكبار تا سه سال

از آن تا چهل سالگي در صورت عدم وجود مشكل مي توان هر دو سال یكبار براي انجام معاینات چشمي 

 . مراجعه نمود . بعد از چهل سالگي و شروع پیرچشمي نیز میتوان سالي یكبار معاینات را تكرار نمود

 

 ؟باعث درمان مشكل من ) ضعف بینایي ( خواهد شد چرا باید از عینك استفاده كنم و آیا عینك 

آنچه كه استفاده از عینك را براي شما ضروري ساخته وجود نوعي اختالل در انكسار ) شكست ( نور در 

چشم شماست به عبارت دیگر مجموعه سیستم انكساري شما ) قرنیه و عدسي ( كه بایستي تصاویري 

مایند و واضح و شفاف را به روي پرده شبكیه چشم شما تشكیل دهند نمي توانند به وظیفه خود عمل ن
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در نتیجه تصویر روي شبكیه چشم شما تار مي باشد عینك با اصالح مسیر پرتوهاي نوري كه وارد چشم 

شما مي شوند به ایجاد تصاویري شفاف و واضح بر روي شبكیه كمك مي نماید ولي عینك نمي تواند 

و عدسي یا طول غیرطبیعي تغییري در آنچه كه باعث ایجاد این اختالل شده ) یعني انحناء غیرطبیعي قرنیه 

 نمي پس كننده درمان نه و است كننده اصالح وسیله یك تنها عینك بنابراین نماید ایجاد(  چشم  كره

 . گردد ما مشكل اساسي درمان به منجر مدت طوالني چند هر عینك از استفاده كه داشت انتظار توان

 ؟چه فرقي بین عینك و لنز وجود دارد 

راحت ترین ، مطمئن ترین و ارزان ترین راه اصالح عیوب انكساري بوده است و از گذشته دور عینك 

همواره نیز باقي خواهد ماند البته موارد خاصي وجود دارند مانند نزدیك بیني خیلي شدید و یا قوز 

قرنیه كه عینك ظاهري نازیبا پیدا مي كند و گاهي وقتها هم نمي تواند دید خوبي براي فرد فراهم نماید 

كه در این موارد مي توان از لنز تماسي به جاي عینك استفاده نمود لنزهاي تماسي ورقه نازكي از یك 

پلیمر شیمیایي هستند كه بروي قرنیه چشم قرار مي گیرند و باعث اصالح عیب انكساري شما مي گردند 

ز مي شوند براحتي لنزهاي تماسي حدود سه دهه است كه وارد بازار شده اند و در موارد خاصي كه تجوی

مي توانند به جاي عینك مورد استفاده قرار گیرند ولي بدلیل احتمال بروز مشكالتي براي قرنیه چشم 

 .استفاده از آنها محدودیت هاي خاص خود را دارد و رعایت نكات بهداشتي و ایمني خاصي را دارد

 ؟عینك ، لنز یا لیزر ) لیزیك ( كدام یك را توصیه مي كنید 

 با مردم اكثر و  ور كه گفته شد عینك راحت ترین و مطمئن ترین راه اصالح عیب انكساري استهمانط

 انكساري عیب كه مواردي در ولي نمایند استفاده ساده اپتیكي وسیله این از توانند مي راحت خیال

لنزهاي  از توان مي نازیباست عینك ظاهر و دارد وجود نامنظم آستیگماتیسم یا قرنیه قوز ویا شدید

تماسي استفاده نمود لنزهاي تماسي علیرغم محدودیت هایي كه در استفاده آنها وجود دارد براحتي توسط 

جوانان و بویژه خانمها مورد استفاده قرار مي گیرد و عالوه بر فراهم نموده دید خوب و جانشیني عینك 

 . اشته باشندحتي مي توانند رنگ چشم را نیز تغییر دهند و استفاده زیبایي نیز د

عمرلیزیك ) روش اصالح عیب انكساري چشم با لیزر ( هنوز به یك دهه نیز نمي رسد و علیرغم تبلیغاتي 

كه درباره آن مي شود هنوز آثار و عوارض درازمدت آن آشكار نیست با این وجود ادعا مي شود كه مي 

این هزینه آن باالست و تضمیني در  تواند تا پانزده دیوپتري عیب انكساري را اصالح نماید و عالوه بر

احتمال بروز  ٪۱مورد عدم بازگشت شماره چشم به وضع سابق داده نمي شود و گفته مي شود حدود 

 . مشكالت جدي براي هر كدام از چشمهاي شما وجود دارد
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 ؟چه فرقي مي كند كه عینك خود را از كجا تهیه نماییم 

ا عینك خود را از همان مركز بینایي سنجي كه آنرا براي شما تجویز نموده در مرحله نخست بهتر است شم

است تهیه نمایید زیرا در صورت بروز هر گونه مشكلي ) چه در تجویز و چه در ساخت ( اپتومتریست 

شما قادر خواهد بود بسرعت آنرا شناسایي نماید و نسبت به رفع آن اقدام نماید تنها در صورت عدم 

) قاب دلخواه ( دلخواه مي توانید به سایر مراكز فروش عینك كه زیر نظر اپتومتریست  یافتن فریم

 . هستند مراجعه نمایید و عینك خود را از آن مراكز تهیه نمایید

 . در هر صورت مراجعه به مراكزي كه فاقد نظارت اپتومتریست هستند توصیه نمي شود

 سنجي بینایي ي آینده ي شغلي و تحصیلي رشته

شته ي بینایي سنجي تا مقطع دكتري در ایران وجود دارد و پذیرش دانشجو در كنكور سراسري در ر

مقطع كارشناسي میباشد. رشته ي بینایي سنجي در مقطع كارشناسي به صورت عمومي است وگرایش 

خاصي ندارد اما در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به گرایش هاي متنوعي تقسیم میشود. از جمله 

رایش هاي تخصصي این رشته تهیه وسایل كمك بینایي،تجویز لنز هاي نامریي،ناهنجار هاي دید گ

 .دوچشمي و تمرینات اپتومتریك است

هم چنین فارغ التحصیالن این رشته میتوانند یكي از رشته هاي زیر را به عنوان آینده ي تحصیلي در 

 :مقطع كارشناسي ارشد انتخاب كنند
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 مهندسي پزشكي-

 صاد بهداشتاقت-

 رفاه اجتماعي-

 گرایش هاي تخصصي تر بینایي سنجي-

 رشته ي علوم تشریحي-

 رشته ي سالمت سالمندان-

 رشته ي انفورماتیك پزشكي-

 رشته ي مدیریت توانبخشي و مدیریت خدمات بهداشتي درماني-

لتحصیالن از فارغ ا ۰۸%رشته ي بینایي سنجي در حال حاضر موقعیت شغلي خوبي دارد چونكه حدود 

این رشته جذب بازار كار میشوند. فارغ التحصیالن میتوانند به طور مستقل مطب باز كنند و در زمینه ي 

تخصصي خود به فعالیت مشغول شوند.همچنین میتوانند در ادارات دولتي به منظور امور استخدامي و 

عنوان مشاور و متخصص  نظامي و اخذ گواهي نامه ي رانندگي وخلباني فعالیت نمایند.هم چنین به

بهداشت چشم وعیوب انكساري در مراكز دولتي، مراكز آموزشي،خدماتي وصنایع به فعالیت بپردازند.یا 

 .اینكه در اورژانس بیمارستان به منظور كمك هاي اولیه و فوریت هاي چشمي استخدام گردند

ري نیز فعالیت نماید مثل طراحي تواند درزمینه پیشگی سنج عالوه بر درمان مي از سوي دیگر یك بینایي

طرح پیشگیري از تنبلي چشم كه هر ساله با همكاري سازمان آموزش و پرورش استثنایي و سازمان 

 .شود بهزیستي برگزار مي

  

 رشته ي بینایي سنجي و كنكور سراسري

وس رشته هاي علوم تجربي قرار دارد.بنابراین ضرایب در ۱قابل ذكر است این رشته در زیرگروه 

 :تخصصي براي این رشته در كنكور سراسري به قرار زیر است

  

 ۰<———زمین شناسي
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 4<–—— زیست شناسي

 3<–—————شیمي

 2<-—————فیزیك

 2<–————ریاضیات

 .ضرب میشود 3توجه داشته باشید كه همه ي دروس باال اختصاصي بوده و ضرایب همه در 

چارک پایین رتبه كشوري در سال گذشته براي قبولي در رشته ي بینایي سنجي در دانشگاه ایران 

 .بوده است ۰۰3۰

 يمعرفي رشته هوشبر  :این مقاله را از دست ندهید

 .بوده است ۰۰۰۰چارک پایین رتبه ي كشوري براي قبولي در رشته ي بینایي سنجي دانشگاه زاهدان 
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 یاز براي قبولي در رشته بینایي سنجيحداقل درصد هاي مورد ن

 :حدود درصدها براي قبولي رشته بینایي سنجي دانشگاه ایران

 زیست   ریاضي         شناسي زمین       زبان    معارف     عربي        ادبیات فارسي

 شیمي     فیزیك        شناسي

5۰۸    5۰۸         %۰۸           3۰۸             ۱۰۸         %۰۸      %۰۸      ۰۰۸        5۰۸ 

 :حدود درصدهاي مورد نیاز براي قبولي در دانشگاه زاهدان

 زیست   ریاضي         شناسي زمین       زبان    معارف     عربي        ادبیات فارسي

 شیمي     فیزیك        شناسي

4۰۸    4۰۸         5۰۸           2۰۸             ۱۰۸         4۰۸      %۰۸      5۰۸        5۰۸ 
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