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 علوم پايه توانبخشی         گروه آموزشی:          علوم توانبخشی  دانشکده:

 توز و پروتزراو دکتری تخصصی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 

نوع  3       تعداد واحد: یکمک ليو وسا یمصنوع یسنجش حس و حرکت در اعضا یکاربرد دستگاه هانام درس: 

 ندارد نیاز: پیش   و عملی نظری د:واح

 آزمايشگاه بیومکانیک مکان برگزاری:   12تا  8 :ساعت   شنبهزمان برگزاری کالس: 

 دکتر محمدعلی سنجری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  مسئول درس:   2 تعداد دانشجويان:

 

 

  شرح دوره:

شنايی با  شتاب و نیرو در معاينات بیماران و دستگاهآ شار، حرکت، زاويه، سرعت،  سباتی سنجش ف ها و روشهای محا

 ها.گسترش مطالعات در زمینه ارتزها، پروتزها، وسايل کمکی و کاربرد اين وسايل در معلولیت

 

 هدف کلی: 

ی محاسـباتی سـنجش در مطالعات و ها و روشـهاآشـنايی دانشـجويان با موارد اسـتفاده و کاربرد هر يک از دسـتگاه

 معاينات اعضای مصنوعی و وسايل کمکی.

 

 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 نام اهدافتری به قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 

 ( دستگاه های تحلیل حرکتMotion Analysis Systems) 

 ( صفحات نیروForce Plate) 

 ( دستگاه های اندازه گیری فشار کف پاFoot measurement Devices) 

 ( دستگاه های ارزيابی پوسچرPosturography) 

 ( دستگاه های زاويه سنجیGoniometers) 

 تجزيه و تحلیل اطالعات 

 

 

 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
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 وظايف و تکالیف دانشجو:

  به موقع در کالسحضور 

 مشارکت فعال در بحث کالسی 

 و تحويل آن انجام تمرينات 

 

 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

  

 مطالعه:منابع پیشنهادی برای 

 :منابع انگلیسی -

Robertson, D.G.E., G.E. Caldwell, J. Hamill, G. Kamen, and S.N. Whittlesey, Research 

Methods in Biomechanics. 2nd ed. 2014: Human Kinetics. 

 

Latash, M.L. and V.M. Zatsiorsky, Biomechanics and Motor Control: Defining Central 

Concepts. 2016: Academic Press, Elsevier. 

 

Zatsiorsky, V.M., Kinetics of human motion. 2002: Human Kinetics. 

 

Payton, C. and R. Bartlett, eds. Biomechanical Evaluation of Movement in Sport and 

Exercise: The British Association of Sport and Exercise Sciences Guidelines. 2008, 

Routledge. 

 

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، انتشارات ستا"و گزارش یریراه رفتن: اندازه گ" ،یسنجر یمحمدعل

 1396 ران،يا یپزشک
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر سنجری و جايگاه آن در رشته درساهمیت  –و منابع دوره معرفی  1

  تعريف مفاهیم اصلی 2

  مدلسازی رياضی – مدلسازیانواع  3
  مدلسازی رياضی حرکت  4

  سنجش حرکت سیستمهای مبتنی بر تصويربرداری برای 5

  سیستمهای گونیامتری برای سنجش حرکت 6

  نرخ نمونه برداری و ثبت سیگنال از دستگاه های سنجش حرکت 7

  صفحات نیرو و سنجش نیروی عکس العمل زمین و کاربردهای آن 8

  کار با نرم افزار صفحات نیرو و تحلیل نمونه سیگنالها 9

  با صفحات نیرو دستگاه های سنجش فشار و تفاوت آن 10
  دينامیک معکوس در تحلیل کینتیکی 11

  مرور مقاالت و يافته های جديد در تحلیل کینتیکی بدن 12

  سنجش پاسچر توسط صفحات نیرو 13

  محاسبات پیشرفته سنجش پاسچرمعیارهای خطی و  14
  مرور مقاالت و يافته های جديد در تحلیل پاسچر 15

  سنجش و تحلیل حس و حرکتنظريه غیرخطی در  16

  ارائه های کالسی و ارزيابی 17

 


