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 علوم پايه توانبخشی         گروه آموزشی:          علوم توانبخشی  دانشکده:

 ارگونومی کارشناسی ارشد حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 

 ندارد نیاز: پیش   نظری د:نوع واح    2      تعداد واحد: رياضیات عمومینام درس: 

 اسکای روم –آنالين  مکان برگزاری:  15تا  13:30ساعت دوشنبه زمان برگزاری کالس: 

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

 

 

  شرح دوره:

 آشنايی با قواعد مهم رياضی شامل معادالت، توابع، ديفرانسیل و انتگرال.

 

 هدف کلی: 

 آگاهی از روابط و معادالت رياضی، اهمیت و کاربرد رياضیات و روند تحلیل مسايل

 

 هی از نقش رياضیات در ارگونومیآگا -1

 کاربردهای عملی آناشراف به  -2

 

 بینابینی:اهداف 

 مباحث پايه -1

 رياضی به کمک رايانه -2

 مباحث کاربردی -3
 

 

 مباحث پایه

 توابع ریاضی و انواع معادالت .1

 انتگرالمشتق و  .2

 کمیت های اسکالر و برداری .3

 جمع و تفریق بردارها .4

 ضرب داخلی و خارجی بردارها .5

 ماتریس ها و اعمال ریاضی آنها .6

 توابع مثلثاتی .7

 

 ریاضی به کمک رایانه

 به کمک رایانه ههندس .8

 محاسبات عددی با نرم افزار متلب .9

 پایتونو   Rآشنایی با  .10
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 مباحث کاربردی

 نیروهای وارد بر بدن )ضرب خارجی بردارها(و  گشتاورهامحاسبه  .11

 محاسبه طول گام )کاربرد انتگرال( .12

 پردازش سیگنالهای الکترومیوگرافی سطحی )سری های زمانی( .13

 (طیف فرکانس و آنالیز فوریهبررسی خستگی در ارگونومی ) .14

 مدلسازی خستگی عضالنی )معادالت دیفرانسیل( .15

 ((PCAاصلی )ه های مؤلفتغییرپذیری در حرکت )آنالیز  .16

 کالیبراسیون دستگاه ها )ماتریس ها( .17

 (ADCثبت سیگنال های حیاتی )نمونه برداری و  .18

 کنترل اندام فوقانی و میدان سفتی در کنترل حرکت چند مفصلی )میدان برداری و ماتریس ها( .19

 

 

 

 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:

 حضور به موقع در کالس 

 مشارکت فعال در بحث کالسی 

 و تحويل آن انجام تمرينات 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  اساليد پروژکتور   خته و گچت  وايت برد

 محیط تدريس آنالين اسکای روم – 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
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 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه:

 :منابع انگلیسی -

1. Hass, J., C. Heil, and M.D. Weir, Thomas' Calculus: Single Variable: Based on the Original 

Work by George B. Thomas, Jr., Massachusetts Institute of Technology. 2018: Pearson.  

2. Palm, W.J., A Concise Introduction to Matlab. 2008: McGraw-Hill Higher Education. 

3. Bronson, R. and G.B. Costa, Matrix Methods: Applied Linear Algebra. 3rd ed. 2009: 

Academic Press. 

4. Phoenix, D., Introductory mathematics for the life sciences. 2005: CRC Press.  

5. Mendelson, E., Schaum's outline of beginning calculus. 2008: McGraw-Hill. 

 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

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

  (scatter plotتابع )کار با نمودارهای عددی و اکسل، تعريف  2

  کمک رايانه معادله خط و کار با نرم فزار هندسه به 3

4   

5   

6   
7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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15   

16   

17   

 


