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 علوم پايه توانبخشی         گروه آموزشی:          علوم توانبخشی  دانشکده:

 توز و پروتزرکارشناسی او حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 

 ندارد نیاز: پیش   نظری د:نوع واح   3       تعداد واحد: استاتیکنام درس: 

 ابن سینا 5کالس  مکان برگزاری:   12تا  9 :ساعت  دوشنبه زمان برگزاری کالس: 

 دکتر محمدعلی سنجری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  مسئول درس:  10 تعداد دانشجويان:

 

 

 شرح دوره:

 در اين درس دانشجو با قوانین علم مکانیک و مقاومت مصالح آشنا می شود.

 

 کلی:هدف 

نســبت به مقاومت مکانیکی قطعاو و درش شــراير خطرســاز و راه های  فنی و تحلیلیاين درس عامل ايجاد ديدگاه 

 رفع منابع ايجاد کننده تخريب مکانیکی در اجزا ارتوز و پروتز و هم نسبت به بدن انسان می باشد.

 

 بینابینی:اهداف 
به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می نسبت  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

 

 آَشنايی با رفتار مکانیکی مواد 

 تجزيه و تحلیل نیروهای وارد بر قطعاو 

  قطعاو بر اساس مقاومت مورد نیاز در برابر نیروهای واردهطراحی 

 آشنايی با انواع بارگذاری ها مانند محوری، خمش، پیچش و کمانش 

 تحلیل بارگذاری های ترکیبی در شراير واقعی 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده       سخنرانی 

 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLحل مسئله) يادگیری مبتنی بر  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببريد( ساير موارد
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  وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع در کالس 

 مشارکت فعال در بحث کالسی 

 و تحويل آن انجام تمريناو 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  اساليد پروژکتور   خته و گچت  وايت برد

 قلم ديجیتالببريد(  ساير موارد  )لطفاً نام

 

 )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

 

 آزموننوع 

  غلر -صحیح جور کردنی          ایچندگزينه       پاسخ کوتاه     ی تشريح

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

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه:

 :منابع انگلیسی -

 .جديدترين ويرايش کتاب استاتیک مريام 

 :فايل الکترونیک ويرايش پنجم برای تکالیف 

 Meriam, J.L. and L.G. Kraige, Engineering Mechanics: Statics. 5th ed. Vol. 1. 

2002: John Wiley & Sons, Inc. 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 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

  نیرو به عنوان بردار 3

  گشتاور 4

  برآيند کلیو کوپل نیرو  5

  ترسیمه آزاد جسم 6

  و رفع اشکالحل تمرين کويیز،  7

  مرکز جسم 8
  بار گسترده 9

  اصطکاش 10

  و کرنش مفهوم تنش 11

  رفتار االستیک مواد 12

  تغییر شکل محوری 13

  حل تمرين و رفع اشکالکويیز،  14

  خالص و مرکب خمش 15

  مقاطع دايره ای و مستطیلی پیچش 16

  کمانش 17

 


