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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:        

 

ارشد  کارشناسی    حصیلی:ت  یرشتهو  مقطع     کاردرمانی  گروه آموزشی: علوم توانبخشی  دانشکده:

 کاردرمانی

  یش نیاز:پ  عملی -نظری د:نوع واح  واحد 2 تعداد واحد:  علم حرکت و تحلیل حرکات عملکردینام درس: 

 دانشکده علوم توانبخشی  مکان برگزاری:   13-16  :ساعت    شنبه    :زمان برگزاری کالس: روز

 قربان تقی زادهدکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر قربان تقی زاده     مسئول درس:  8تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

وزه درمان با تحلیل حرکاات مماوزآ من اا و ب باود عملکردهاای حرکتای و دانشجویان در حوزه پژوهش و نیز در ح

 همچنین شناخت تئوری های حرکتی و تحلیل مناسب حرکات از بعد بیومکانیکال، مشنا میشوند.

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

گی و کاربردهاای مشنایی دانشجویان با کاربرد علم بیومکانیک در تجزیه و تحلیل حرکات و فعالیت های روزمره زناد

 پژوهشی و بالینی من ا.

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 )مثل عصب و عضله و..(بیومکانیک بافت سیستم اسکلتی و عضالنیمشنایی با اصول  .1

 ن انجام فعالیت های روزمره زندگی، اوقات فراغت و کاربا اصول کنترل حرکات در حیمشنایی  .2

 رکتی در اثر تغییر سن و مشکالت من احتغیرات و مشنایی با ارزیابی ها و درمان  .3

 مشنایی با روآ های طراحی مداخالت برای ب بود تحمل، قدرت و هماهنگی...  .4

 مشنایی با بیومکانیک مسیب .5

و ... از دیدگاه کینتیک و کینماتیک  EMGمشنایی با سیستم های منالیز حرکت مثل دستگاه منالیز حرکت، صفحه نیرو و  .6

 حرکتی

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 توسط دانشجویان حل مسئلهانجام عملی مطالب درس توسط مدرس و سپس 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

و م ارت عملی سائل مختلف را حل کرده ، دانشجو بایستی بتواند در جلسه بعدی مپس از ارائه مطالب توسط مدرس

 نشان دهد. تحلیل حرکاتدر خود را 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

   ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 عالیت های روزمره زندگی، اوقات فراغت و کار و وسایل مزمایشگاهی  دستگاه های مختلف مورد نیاز در ف
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 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 60مزمون پایان ترم       نمره درصد ---مزمون میان ترم      

 نمره درصد10شرکت فعال در کالس                   نمره درصد 30انجام تکالیف      

 ببرید(   ناماً لطفسایر موارد )

 نوع آزمون

  غلط -صحیح       جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

   )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی  -

 

 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط مطالبعنوان   جلسه

 قربان تقی زادهدکتر  مشنایی با بیومکانیک سیستم عصبی محیطی و درمان من پس از بررسی مسیب 1

 قربان تقی زاده دکتر مشنایی با بیومکانیک سیستم عصبی محیطی و درمان من پس از بررسی مسیب 2

فعالیت کنترل حرکت در حین تکالیف مربوط به مشنایی با ارزیابی و اصول  3

 همراه با مسیب های من ا های روزمره زندگی

 دکتر قربان تقی زاده

مشنایی با ارزیابی و اصول کنترل حرکت در حین تکالیف مربوط به فعالیت  4

 همراه با مسیب های من ا های روزمره زندگی

 دکتر قربان تقی زاده

ه فعالیت مشنایی با ارزیابی و اصول کنترل حرکت در حین تکالیف مربوط ب 5

 همراه با مسیب های من ا های روزمره زندگی

 دکتر قربان تقی زاده

همراه  مشنایی با ارزیابی و اصول کنترل حرکت در حین تکالیف مربوط به کار 6

 با مسیب های من ا

 دکتر قربان تقی زاده

همراه  مشنایی با ارزیابی و اصول کنترل حرکت در حین تکالیف مربوط به کار 7

 ب های من ابا مسی

 دکتر قربان تقی زاده

مشنایی با ارزیابی و اصول کنترل حرکت در حین تکالیف مربوط به اوقات  8

 همراه با مسیب های من ا فراغت

 دکتر قربان تقی زاده

مشنایی با ارزیابی و اصول کنترل حرکت در حین تکالیف مربوط به اوقات  9

 همراه با مسیب های من ا فراغت

 تقی زادهدکتر قربان 

مشنایی با ارزیابی و اصول کنترل حرکت در حین تکالیف مختلف در سنین  10

 مختلف 

 دکتر قربان تقی زاده

 دکتر قربان تقی زاده مشنایی با دستگاه صفحه نیرو  11

 دکتر قربان تقی زاده مشنایی با دستگاه منالیز حرکت  12

 دکتر قربان تقی زاده  EMG مشنایی با دستگاه 13

مشنایی با نحوه استفاده از وسایل مزمایشگاهی در ارزیابی های مختلف در  14

 در مسیب های مختلف فعالیت های روزمره زندگی، اوقات فراغت و کار

 دکتر قربان تقی زاده
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مشنایی با نحوه استفاده از وسایل مزمایشگاهی در ارزیابی های مختلف در  15

 اغت و کار در مسیب های مختلففعالیت های روزمره زندگی، اوقات فر

 دکتر قربان تقی زاده

مشنایی با نحوه استفاده از وسایل مزمایشگاهی در ارزیابی های مختلف در  16

 فعالیت های روزمره زندگی، اوقات فراغت و کار در مسیب های مختلف

 دکتر قربان تقی زاده

 دکتر قربان تقی زاده مزمون ن ایی 17

 


