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

 

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

 کاردرمانی

 1کینزیولوژی و بیومکانیک  یش نیاز:پ      نظری د:نوع واح  2  تعداد واحد: 2  کینزیولوژی و بیومکانیکنام درس: 

 حضوری )دانشکده علوم توانبخشی(   -مجازی  مکان برگزاری:  14-16  :ساعت    : دوشنبهزمان برگزاری کالس: روز

 دکتر قربان تقی زاده مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   دکتر قربان تقی زاده مسئول درس:   15 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

با تاکید بر در این دوره دانشججججویان با ا جججول کینزیولوژی و حرکاال و عضجججالال در مفا جججم مختلن اندام  وقانی 

 عملکردهای روزمره زندگی آشنا خواهند شد.  

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

آشججنایی دانشجججویان با حرکاال و ا ججول بیومکانیکی حاکم بر عملکرد مفا ججم و عضججالال اندام  وقانی با تاکید بر 

 عملکردهای روزمره زندگی  

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 آشنایی با حرکاال مفا م اندام  وقانی   .1

 آشنایی با عوامم ثباال دهنده مفا م اندام  وقانی .2

 آشنایی با عضالال مربوط به مفا م اندام  وقانی .3

   آشنایی با نقش این مفا م در  عالیت های روزمره زندگی .4

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ    سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 *(TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  *(PBLیادگیری مبتنی بر حم مسئله)  *بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( مواردسایر 
 

 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

بعد از ارائه هر مطلب توسط مدرس، دانشجو بایستی مطالب ارائه شده را به  ورال نظری توضیح داده و نقش آن را 

 در  عالیت های روزمره زندگی تجزیه و تحلیم کند. 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت * وایت برد

 امکاناال مجازی به  ورال  یلم، عکس و پاورپوینت ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
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 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره در د 50 زمون پایان ترمآ      نمره در د 30آزمون میان ترم     

 نمره  در د  10کت  عال در کالس شر       نمره در د 10انجام تکالین      

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

  نوع آزمون

  غلط - حیح جور کردنی           *ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی  -

 چاپی ✓

✓ 1. Greene DP., Roberts SL. Kinesiology movement in the context of 

activity, Mosby. 

✓ 2. Kapanji I. Physiology of the joint, Edinburg Churchill Livingstone. 

✓ 3. PK Levangie, CC Norkin. Joint structure and function: a 

comprehensive analysis.  
 

 

 اينترنتی ✓

 
 

 منابع فارسی: 

 چاپی ✓

 
 

 اينترنتی ✓
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر قربان تقی زاده 2آشنایی دانشجویان با قوانین کالس و ا ول درس کینزیولوژی و بیومکانیک  1

 دکتر قربان تقی زاده مفصم استرنوکالویکوالر  2

 دکتر قربان تقی زاده آکرومیوکالویکوالرمفصم  3

 دکتر قربان تقی زاده مفصم اسکاپولوتوراسیک   4

 دکتر قربان تقی زاده مفصم گلنوهومرال  5

 دکتر قربان تقی زاده مفصم آرنج 6

 دکتر قربان تقی زاده عضالال آرنج 7

 دکتر قربان تقی زاده دامنه حرکتی مفصم آرنج 8

 دکتر قربان تقی زاده رادیواولنار مفصم  9

 دکتر قربان تقی زاده مفا م رادیوکارپال 10

 دکتر قربان تقی زاده مفا م کارپومتاکارپال و میدکارپال 11

 دکتر قربان تقی زاده مفصم متاکارپو النژیال 12

 دکتر قربان تقی زاده مفا م اینتر النژیال 13

 دکتر قربان تقی زاده مفا م مربوط به انگشت شست 14

 دکتر قربان تقی زاده آشنایی با عضالال اینترنسیک دست 15

 دکتر قربان تقی زاده آشنایی با عضالال اکسترنسیک دست 16

 دکتر قربان تقی زاده آزمون نهایی 17

 


