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 علوم پايه توانبخشی         گروه آموزشی:          علوم توانبخشی  دانشکده:

 توز و پروتزراو دکتری تخصصی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 

   و عملی نظری د:نوع واح   5/2       تعداد واحد: یوگرافیالکتروم یاصول و کاربردهانام درس: 

 ندارد نیاز: پیش

 آزمايشگاه بیومکانیک مکان برگزاری:   16تا  13 :ساعت   شنبهزمان برگزاری کالس: 

 دکتر محمدعلی سنجری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  مسئول درس:  4 تعداد دانشجويان:

 

 

  شرح دوره:

در اين درس دانشــجويان با تبت و پردازو و گزارو الکترومیوگرافی و کاربردهای آن در تحقیقاو و بالین آشــنا می 

 شوند. 

 

 هدف کلی: 

-شناخت امواج الکترومیوگرافی، نحوه تبت امواج و پردازو آنها به عنوان يک ابزار مناسب در بررسی ضايعاو عصبی

 حرکت شناسی. عضالنی و استفاده از آن در  مطالعاو

 

 بینابینی:اهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 (.است که در واقع همان اهداف رفتاری اند ويژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 

  موج و فیزيک حاکم بر الکترومیوگرافی آَشنايی با 

 شناخت انواع و اشکال مختلف الکترود و نحوه کارگزاری 

  پردازو اطالعاوEMG  شاملFatigue, Force, Temporal Information, Activation Level 

 رفتنکاربرد الکترومیوگرافی سطحی در آنالیز بالینی راه 

 تجزيه و تحلیل اطالعاو 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده       سخنرانی 

 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببريد( ساير موارد
 

 

 

 وظايف و تکالیف دانشجو:
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 حضور به موقع در کالس 

 کالسی مشارکت فعال در بحث 

 و تحويل آن انجام تمريناو 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  اساليد پروژکتور   خته و گچت  وايت برد

 قلم ديجیتالساير موارد:  

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50 آزمون پايان ترم    درصد نمره 25آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس     نمره  درصد 20انجام تکالیف 

 ----------ببريد(  ناماً ساير موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزينه       پاسخ کوتاه     ی تشريح

 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه:

 :منابع انگلیسی -

Konrad, P., The ABC of EMG: A practical introduction to kinesiological electromyography. 

2005: Noraxon USA, Inc., Scottsdale, AZ. 

 

Merletti, R. and P. Parker, eds. Electromyography: Physiology, Engineering and Noninvasive 

Applications. 2004, WILEY and SONS-IEEE Press Series on Biomedical Engineering. 

 

Winter, D.A., Biomechanics and motor control of human movement. 4th ed. 2009: John Wiley 

& Sons, Inc. 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

o و دانشگاه علوم  یهست شي، انتشاراو ستا"و گزارو یریراه رفتن: اندازه گ" ،یسنجر یمحمدعل

 1396 ران،يا یپزشک

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیاو  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر سنجری درساهمیت  –سیالبس و منابع دوره معرفی  1

  تعريف مفاهیم اصلی 2

  انواع الکترودها  3
  نقاط آناتومیک برای الکترودگذاری 4

  کار با دستگاه الکترومیوگرافیآشنايی  5

  مدار تقويت کننده های تفاضلی منفرد و دوبل 6

  يکسو سازی - پردازو سیگنال 7

  EMGانتگرال  -پردازو سیگنال  8

  در پردازو دامنه Envelopeو  RMSروو  9
  موج و خصوصیاو آن  10

  طیف فرکانس و تحلیل فوريه 11

  تحلیل خستگی -پردازو سیگنال  12

  و رفع اشکالارزيابی  -انواع نويز و شناخت آنها  13

  سطحی EMGروشهای نوين چندکاناله برای استخراج اطالعاو از  14

  رفتن و حرکتدر آنالیز بالینی راه EMGکاربرد  15

  در کنترل پروتز اندام فوقانی EMGکاربرد  16

  ارائه های کالسی و ارزيابیمرور مقاالو  17

 


