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  (Course Plan)طرح دوره    

 

 کلی: مشخصات

 : فیزیوتراپیگروه آموزشی : علوم توانبخشینام دانشکده

 : فیزیوتراپیرشته تحصیلی : کینزیولوژی و بیومکانیک اندام فوقانینام درس

 

 

 مشخصات درس:

کینزیولوژی و  نام درس:

 بیومکانیک اندام فوقانی

 آناتومی اندام فوقانی پیش نیاز: 2 تعداد واحد:

  سال تحصیلی   زمان برگزاری :     نیمسال 

 ، دکتر محمّدرضا پوراحمدیدکتر هالکو محسنی فرنام مدرس یا مدرسین : 

 دکتر هالکو محسنی فرنام مدرس مسوول درس : 

   mohsenifarpt@gmail.com، 09123807685 الکترونیکی:شماره تماس و آدرس پست 

09122245593 ، pourahmadipt@gmail.com 
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 داف درس :اه

 وقانیآنها در حرکات اندام فدانستن بیومکانیک مفاصل و عضالت و چگونگی تعامل بین هدف کلی : 

 :1اهداف اختصاصی

حرکات طبیعی  دانستن ساختار و عملکرد، کینماتیک و کینتیک و کارکرد متقابل عضالت و مفاصل در آنالیز

 ای برای تشخیص بیومکانیک غیرطبیعی ضروری است.اندام فوقانی به عنوان پایه

 

 پس از اتمام دوره انتظار می رود دانشجو بتواند:

 ساختار و کینماتیک و کینتیک طبیعی مفصل شانه را توضیح دهد. -1

اندام فوقانی توضیح  انواع مفاصل کمربند شانه ای را نام برده و عملکرد هریک از آنها را در باال بردن -2

 دهد.

 ح دهد.عضالت مفصل شانه را به همراه نحوه عصب دهی آنها نام برده و عملکرد آنها را توضی -3

 د.لیگامانهای اطراف مفصل شانه را کنترل حرکات شانه با یکدیگر مقایسه کننقش هر یک  -4

 انواع اختالالت کینزیوپاتولوژی مفصل شانه را نقادانه بررسی کند. -5

 م ببرد.عضالت اکسترنسیک و اینترنسیک اطراف مفاصل دست را به همراه نحوه عصب دهی آنها نا -6

 ا تحلیل کند.و از منظر مدل کینزیوپاتولوژی آنها رانواع دفورمیتی های ناحیه دست را نام برده  -7

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 مطالعه مقاالت مروری مرتبط ارسالی و ارائه خالصه آنها در کالس -1

ف در انتهای تحلیل چند دفورمیتی یا اختالل کینزیوپاتولوژی مفاصل شانه و دست که به عنوان تکلی -2

 جلسات به دانشجویان داده می شود.

 شود.مطالعه محتوای ارسالی جلساتی که بصورت کالس درسی معکوس برگزار می -3

                                                           
 . منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم شده است 1
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 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 درصد 55 آزمون پایانی

 درصد 30 آزمون یا آزمون های میان ترم

 درصد 5 حضور و مشارکت در کالس ، تاالر گفتگو و چت روم  

 درصد 10 پروژه ها و پاسخ به تمرینانجام تکالیف ، 

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

 Kinesiology of the Musculoskeletal System, Donald Neumann, 2017. 

Orthopedic Physical Assessment, David J. Magee, Robert C. Manske, 2021. 

 

 جدول زمان بندی دروس :

 نام مدرس روش تدریس عنوان مطلب شماره جلسه

مفصل شناسی استرنوکالویکوالر و  1جلسه 

 آکرومیوکالویکوالر شانه

 پوراحمدیدکتر  سخنرانی و تعاملی

مفصل شناسی گلنوهومرال، قوس  2جلسه 

 کوراکوآکرومیال، ریتم اسکاپولوهومرال شانه

 پوراحمدیدکتر  سخنرانی و تعاملی

عصب دهی عضالت شانه، عضالت  3جلسه 

 اسکاپولوتوراسیک شانه

 پوراحمدیدکتر  سخنرانی و تعاملی

 پوراحمدیدکتر  کالس درسی معکوس عضالت گلنوهومرال شانه 4جلسه 

 دکتر محسنی فر مجازی مفصل شناسی آرنج 5جلسه 

 دکتر محسنی فر مجازی مفصل شناسی ساعد 6جلسه 

عصب دهی عضالت آرنج، تعامل عضله و  7جلسه 

 فلکسور آرنجمفصل عضالت 

 دکتر محسنی فر مجازی
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عصب دهی عضالت ساعد، تعامل عضله و  8جلسه 

مفصل عضالت اکستانسور آرنج و سوپینیشن 

 و پرونیشن ساعد

 دکتر محسنی فر مجازی

مفصل شناسی مچ دست، لیگامان های مچ  9جلسه 

 دست

 دکتر محسنی فر مجازی

 محسنی فردکتر  مجازی کینماتیک حرکات مچ دست 10جلسه 

 دکتر محسنی فر مجازی تعامل عضله و مفصل مچ دست 11جلسه 

استخوان شناسی و قوس های دست، مفصل  12جلسه 

 شناسی مفصل کارپومتاکارپ

 پوراحمدیدکتر  سخنرانی و تعاملی

 IPمفصل شناسی متاکارپوفالنجیال و مفاصل  13جلسه 

 انگشتان

 پوراحمدیدکتر  کالس درسی معکوس

عصب دهی عضالت، تعامل عضله و مفصل  14جلسه 

 عضالت اکسترنسیک فلکسور انگشتان

 پوراحمدیدکتر  سخنرانی و تعاملی

عصب دهی عضالت، تعامل عضله و مفصل  15جلسه 

 عضالت اکسترنسیک اکستانسور انگشتان

 پوراحمدیدکتر  سخنرانی و تعاملی

عضالت اینترنسیک: عضالت تنار و هایپوتنار  16جلسه 

 عضالت اداکتور شستو 

 پوراحمدیدکتر  سخنرانی و تعاملی

عضالت اینترنسیک: عضالت لومبریکال و بین  17جلسه 

 استخوانی

 پوراحمدیدکتر  کالس درسی معکوس

  به صورت حضوری خواهد بود.روش تدریس 
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 (lesson Plan) درس طرح

 کارشناسی تحصیلی:مقطع  فیزیوتراپی گروه آموزشی : علوم توانبخشی نام دانشکده :

 آناتومی اندام فوقانی پیش نیاز: کینزیولوژی و بیومکانیک اندام فوقانی نام درس :

  ، دکتر محمدرضا پوراحمدی: دکتر هالکو محسنی فرنام مدرس

 : دکتر هالکو محسنی فرولئنام مدرس مس

 در حرکات اندام فوقانیدانستن بیومکانیک مفاصل و عضالت و چگونگی تعامل بین آنها : هدف کلی درس

 

شماره 

 جلسه

 تکلیف / پروژه رسانه آموزشی  روش تدریس اهداف ویژه اهداف بینابینی

مفصل شناسی  1جلسه 

استرنوکالویکوالر و 

آکرومیوکالویکوالر 

 شانه

تمیز دادن 

حرکات مختلف 

 شانه

سخنرانی و 

 تعاملی

Powerpoint  
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

بررسی گالیدینگ مفصل 

استرنوکالویکوالر و 

 آکرومیوکالویکوالر

مفصل شناسی  2 جلسه

گلنوهومرال، قوس 

کوراکوآکرومیال، 

ریتم اسکاپولوهومرال 

 شانه

توصیف مراحل 

ریتم 

 اسکاپولوهومرال

سخنرانی و 

 تعاملی

Powerpoint  
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

بررسی موبیلیزیشن مفصلی 

 اسکاپولوتوراسیک

عصب دهی عضالت  3جلسه 

شانه، عضالت 

اسکاپولوتوراسیک 

 شانه

دانستن حرکات 

دقیق عضالت و 

تعیین سینرژیها و 

آنتاگونیست های 

 حرکتی

سخنرانی و 

 تعاملی

Powerpoint  
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

بررسی تمرینات اسکاپوال با 

 توجه به کار عضالت

عضالت گلنوهومرال  4جلسه 

 شانه

دانستن حرکات 

دقیق عضالت و 

تعیین سینرژیها و 

کالس درسی 

 معکوس

Powerpoint  
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

بررسی عضالت گلنوهومرال 

 شانه در ورزشکاران
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آنتاگونیست های 

 حرکتی

connect  و تعامل با

 دانشجویان

ویژگی های  مفصل شناسی آرنج 5جلسه 

استخوانی و 

سطوح مفصلی و 

 لیگامانی آرنج

  Powerpoint مجازی
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

ضایعات دررفتگی مفصلی 

آرنج با توجه به بیومکانیک 

 مفصل

ویژگی های  مفصل شناسی ساعد 6جلسه 

استخوانی و 

سطوح مفصلی و 

 لیگامانی ساعد

  Powerpoint مجازی
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

حرکات ساعد در بررسی 

 فعالیت های روزمره

عصب دهی عضالت  7جلسه 

آرنج، تعامل عضله و 

مفصل عضالت 

 فلکسور آرنج

دانستن حرکات 

دقیق عضالت و 

تعیین سینرژیها و 

آنتاگونیست های 

 حرکتی

  Powerpoint مجازی
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

تمرین درمانی آرنج با توجه 

 به وضعیت مفصل

عصب دهی عضالت  8جلسه 

ساعد، تعامل عضله و 

مفصل عضالت 

اکستانسور آرنج و 

سوپینیشن و 

 پرونیشن ساعد

دانستن حرکات 

دقیق عضالت و 

تعیین سینرژیها و 

آنتاگونیست های 

 حرکتی

  Powerpoint مجازی
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

 نکاتی در مورد تنیس البو

مفصل شناسی مچ  9جلسه 

دست، لیگامان های 

 مچ دست

ویژگی های 

استخوانی و 

سطوح مفصلی و 

لیگامانی مچ 

 دست

  Powerpoint مجازی
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

بررسی جزیی تر لیگامان 

 های مچ دست 



 

7 
 

جلسه 

10 

کینماتیک حرکات 

 مچ دست

حرکات مفصل 

رادیوکارپال و 

 میدکارپال

  Powerpoint مجازی
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

گالیدینگ مفصل 

 رادیوکارپال و میدکارپال

جلسه 

11 

مفصل تعامل عضله و 

 مچ دست

دانستن حرکات 

دقیق عضالت و 

تعیین سینرژیها و 

آنتاگونیست های 

 حرکتی

  Powerpoint مجازی
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

تمرین درمانی عضالت مچ 

 دست

جلسه 

12 

استخوان شناسی و 

قوس های دست، 

مفصل شناسی مفصل 

 کارپومتاکارپ

ویژگی های 

استخوانی و 

سطوح مفصلی و 

 لیگامانی دست

سخنرانی و 

 تعاملی

Powerpoint  
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

تغییر قوس های دست در 

 آرتریت روماتویید

جلسه 

13 

مفصل شناسی 

متاکارپوفالنجیال و 

 انگشتان IPمفاصل 

ویژگی های 

استخوانی و 

سطوح مفصلی و 

 لیگامانی دست

کالس درسی 

 معکوس

Powerpoint  
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

ضایعات شایع در 

 IPمتاکارپوفالنجیال و 

 انگشتان

جلسه 

14 

عصب دهی عضالت، 

تعامل عضله و مفصل 

اکسترنسیک عضالت 

 فلکسور انگشتان

دانستن حرکات 

دقیق عضالت و 

تعیین سینرژیها و 

آنتاگونیست های 

 حرکتی

سخنرانی و 

 تعاملی

Powerpoint  
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

بررسی حرکات تعاملی بین 

 مچ دست و انگشتان دست

جلسه 

15 

الت، عصب دهی عض

تعامل عضله و مفصل 

عضالت اکسترنسیک 

 اکستانسور انگشتان

دانستن حرکات 

دقیق عضالت و 

تعیین سینرژیها و 

سخنرانی و 

 تعاملی

Powerpoint  
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

بررسی حرکات تعاملی بین 

 انگشتان دست مچ دست و
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آنتاگونیست های 

 حرکتی

connect  و تعامل با

 دانشجویان

جلسه 

16 

عضالت اینترنسیک: 

عضالت تنار و 

هایپوتنار و عضالت 

 اداکتور شست

دانستن حرکات 

دقیق عضالت و 

تعیین سینرژیها و 

آنتاگونیست های 

 حرکتی

سخنرانی و 

 تعاملی

Powerpoint  
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

ضایعات ناشی از فلج بررسی 

 عضالت تنار

جلسه 

17 

عضالت اینترنسیک: 

عضالت لومبریکال و 

 بین استخوانی

دانستن حرکات 

دقیق عضالت و 

تعیین سینرژیها و 

آنتاگونیست های 

 حرکتی

کالس درسی 

 معکوس

Powerpoint  
بدون صدا، فیلم 

آموزشی و توضیح 

 Adobeهمزمان در 

connect  و تعامل با

 دانشجویان

بررسی ضایعات ناشی از فلج 

 اینترنسیک ها

 

  .اهداف بینابینی : همان رئوس مطالب می باشد 

  حرکتی ( می باشد. –اهداف ویژه : بیان اهداف بر اساس سه حیطه آموزشی )  شناختی ، عاطفی و روان 

  : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، گروه کوچک، آزمایشی و غیره می باشد. مجازی، شامل انواع روش ها مانند روش تدریس 

  رسانه آموزشی : در مورد جلسات مجازی شامل : فایلpdf  ،word ، پاورپوینت با صدا ، پاورپوینت بی صدا ، فیلم آموزشی ،

 وای تعاملی ، پادکست و سایر موارد می باشد.تمح


