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 علوم پايه توانبخشی         گروه آموزشی:          علوم توانبخشی  دانشکده:

 کارشناسی فیزيوتراپی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 

  و عملی نظری د:نوع واح     3       تعداد واحد: فیزيک برای فیزيوتراپی )بخش مکانیک( نام درس: 

 ندارد نیاز: پیش

 5کالس  – ساختمان ابن سینا مکان برگزاری:   12تا  10 :ساعت   شنبهزمان برگزاری کالس: 

 دکتر محمدعلی سنجری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  مسئول درس:  21 تعداد دانشجويان:

 

 

  شرح دوره:

ـــ ا ی  ـــايه و تجبیران بالینی و آزمايش ـــنايی با فیزيک و مکانیک برای درب مبانی فیزيوتراپی و بکارگیری وس آش

 فیزيوتراپی. 

 

  دف کلی: 

 .دانشجو در اين درس با فیزيک و مکانیک و کاربرد آن در فیزيوتراپی آشنا می شود

 

 بینابینی:ا داف 
نسبت به ا داف کلی روشن تر و شفاف تر است و محور ای اصلی برنامه را نشان می  که است  دف کلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 (.است که در واقع  مان ا داف رفتاری اند ويژه تری به نام ا دافقابه تقسیم شدن به اجزای اختصاصی د د. ا داف بینابینی

 

 اصطکاب - رویانواع ن رو ا،ین هيتجز رو ا،ین نديبرآ رو،یدست اه واحد ا، ن -یریاصول اندازه گ 

 (، انواع تعادل، تعادل بدن انسان.کی)استات يیستايتعادل ا طيشرا رو،ین گشتاور 

 آن در اجسام و در بدن انسان نییتع یگرانش و روشبا مرکز 

 ،و کاربرد آنبا یکشش یرو ایقرقره  ا، ن ا رمبا 

 دنيحرکت در  ن ام راه رفتن و دو هیآنبا در تحل یحرکت، سرعت، شتاب و کاربرد ا انواع 

 یو مماس یشتاب شعاع ،یاهيسرعت و شتاب زاو ،ینرسيگشتاور ا ،یا رهيدا حرکت 

 در بدن مثالبايی و کرنش و تنش –مواد  کیمکان 

 

  ای تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده       سخنرانی 

 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLمسئله)يادگیری مبتنی بر حه   بحث گرو ی

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

 

 

 وظايف و تکالیف دانشجو:
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 حضور به موقع در کالس 

 مشارکت فعال در بحث کالسی 

 و تحويه آن انجام تمرينان 

 

 

 وسايه کمک آموزشی:  

  اساليد پروژکتور   خته و گچت  وايت برد

 قلم ديجیتالساير موارد:  

 

 )از نمره که( :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 پیشنبادی برای مطالعه:

 :منابع ان لیسی -

Halliday, D., R. Resnick, and J. Walker, Fundamentals of Physics. 9th ed. 2011: John Wiley & Sons, 

Inc. 

 

Meriam, J.L. and L.G. Kraige, Engineering Mechanics: Statics. 5th ed. Vol. 1. 2002: John Wiley & 

Sons, Inc. 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

o جزوه کالسی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول  فت ی کلیان  ارائهی درس – بخش مکانیک

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

واحدها،  دستگاه -اصول اندازه گیری 1

نیرو، برآیند نیروها، تجزیه نیروها، 

 اصطکاک -انواع نیرو 

 دکتر سنجری

، شرایط تعادل ایستایی گشتاور نیرو 2

 )استاتیک(.
 

  انواع تعادل، تعادل بدن انسان. 3

مرکز گرانش و روشهای تعیین آن در اجسام  4

 و در بدن انسان
 

اهرمها، قرقره ها، نیروهای کششی و  5

 آنها کاربرد
 

انواع حرکت، سرعت، شتاب و کاربردهای  6

آنها در تحلیل حرکت در هنگام راه رفتن 

 و دویدن

 

حرکت دایره ای، گشتاور اینرسی، سرعت و  7

 ای، شتاب شعاعی و مماسیشتاب زاویه

 

تنش و کرنش و مثالهایی  –مکانیک مواد  8

 در بدن

 

 


