
 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازیطرح درس 

 

 9:)شماره جلسه( تاريخ ارائه درس 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس: توانبخشي دانشکده:

 کارشناسي فيزيوتراپي :مقطع / رشته
 دکتر محمد تقي پور نام مدرس :

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک : و تعداد واحد )واحد( رسنام د

 ساعت 2: جلسه زمان مدت :                                                                                          ترم
 

 آشنایی با اصول بیومکانیک :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

 دانشجو باید بتواند:  :جلسهایان در پ اهداف ویژه

 کینزیولوژی و بیومکانیک را تعریف نماید-

 کینماتیک را بشناسد -

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSئه )پيش( آزمون در ارا
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

  :کلیات درس 
 توصیف انواع حرکت-

 توصیف محل حرکت -

 توصیف جهت حرکت -

 میزان حرکت -

 سرعت حرکت-

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 

 ر به نفرنفبحث 
 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر ،ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 جزوات و کتب الکترونيک و...... پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي،

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر  تکاليف در موعد مقرر رائها

 نويد LMSدر ی موجود شرکت در آزمون ها

 نويد LMSدر  گفتگو هایشرکت در تاالر

 نويد LMSدر  پاسخ به پيام های ارسالي

  :)در پایان جلسه( ارزشیابی پایانی

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

mailto:taghipourm@yahoo.com


 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 ی درس:منابع اصل

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 محمد. کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابل -علي، تقي پور –طالبي 

 
 

 بسمه تعالی

 
 وزش مجازیطرح درس آم

 

 2تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک :نام درس )واحد( و تعداد واحد 

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 آشنایی با اصول بیومکانیک اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 بتواند: دانشجو باید  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 کینتیک را بشناسد -

 سیستم های نیرو را توصیف نماید-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه بحث و پرسش و پاسخ ايجاد 

 :کلیات درس 

 آنالیز نیرو -

 نیروی گراویتی -

 نیروی برشی و اصطحکاک -

- Linear force system 

- Couple force system 

- Concurrent force system 

- Parallel force system 

  همزمان آنالین(: )در صورت برگزاری کالس: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )
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 : آموزشیوسایل  کمك 

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر د شرکت در آزمون های موجو

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 ويدن LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 پزشکي بابلمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم  -علي، تقي پور –طالبي 

 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 1تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :hoo.comtaghipourm@ya 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 آشنایی با اصول بیومکانیک اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 قوانین حاکم بر اهرم ها را بشناسد -

 گشتاور را بداند-

 تجزیه نیرو را انجام دهد-

 توازن را توصیف کند-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSت قبلي در مطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسا

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 انواع اهرم ها-

 گشتاور و بازوی گشتاوری-
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 بازوی گشتاور عضالت و جاذبه-

 تجزیه نیرو-

 توازن چگونه حاصل می شود-

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: زشیابی در حین تدریسار
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSادگيری الکترونيکي )آموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت ي

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر عد مقرر ارائه تکاليف در مو

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 انيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلمحمد. کينزيولوژی و بيومک -علي، تقي پور –طالبي 

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 4تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 آشنایی با بیومکانیک بافت همبند س در پایان جلسه:اهداف کلی در

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 ساختار بافت همبند را بشناسد-

mailto:taghipourm@yahoo.com


 ساختار بافت ای عضالنی اسکلتی را بداند-

 
 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSحتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در مطالعه م

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 کالس بافت همبند 4 -

 ساختار بافت همبند-

 ساختار لیگامان و تاندون -

 ساختار غضروف -

 تار استخوانساخ -

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSسامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )آموزش مجازی )از طريق 

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ئه تکاليف در موعد مقرر ارا

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 زيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلمحمد. کين -علي، تقي پور –طالبي 

 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 5تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 



 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email: taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 آشنایی با بیومکانیک بافت همبند اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 را بداند خواص عمومی بافت همبند-

 و خصوصیات آنرا توصیف نماید ویسکواالستیسیتی-

 استرس و استرین را تعریف نماید-
 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهدانشجو قبل از شروع آمادگی الزم )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 خواص عمومی بافت همبند -

- Time dependent properties 

    Creep* 

    Force relaxation*  

-Rate dependent property 

Hystresis* 
 انواع استرس و استرین-

 استرین-منحنی استرس--

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ئه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظرارا

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 تي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صو

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

mailto:taghipourm@yahoo.com


 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 محمد. کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابل -علي، تقي پور –طالبي 

 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 6س )شماره جلسه(:تاريخ ارائه در 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 آشنایی با بیومکانیک بافت همبند اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

-Stiffness را توضیح دهد 

 فتار مکانیکی بافت ها را بداندر-

 ساختار مفاصل سینوویال را بشناسد-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه جاد بحث و پرسش و پاسخ اي

 :کلیات درس 

-Modulus of elasticity 

 بافتهامکانیکی خصوصیات -

 تقسیم بندی مفاصل-

 ساختار مفاصل سینوویال-

 تقسیم بندی مفاصل سینوویال-

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 خ پرسش و پاس

 بحث نفر به نفر
 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 شي شامل:انواع فايل های آموز

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......
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  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر ای گفتگو شرکت در تاالره

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 محمد. کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابل -علي، تقي پور –طالبي 

 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 7تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک تعداد واحد : نام درس )واحد( و

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

   آشنایی با بیومکانیک عضله اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  :در پایان جلسه اهداف ویژه

 ساختار عضله را توضیح دهد-

 سارکومر را بشناسد-

 واحد عملکردی را بداند-

 را بداند معماری عضله-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSتکليف در ارائه )پيش( 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 ساختار یک فیبر عضالنی-

 عضله واحد انقباضی-

 سیکل پل عرضی-
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 انواع موتوریونیت-

 انواع فایبر عضالنی-

 چیدمان فایبر عضله-

  در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:): ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر کت در آزمون های موجود شر

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 
 نويد LMSتاالر گفتگو در ايجاد بحث در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 تشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  ان -علي، تقي پور –طالبي 

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 8تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 ی با بیومکانیک عضلهآشنای اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 را بشناسد بافت همبند عضله-
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 کفایت و بی کفایتی عضله را توضیح دهد-

 را بداند تقسیم بندی عضالت-

 را توصیف نماید عوامل موثر بر عملکرد عضالنی-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهروع آمادگی الزم دانشجو قبل از ش)
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 اجزا االستیک موازی و سری عضله-

-Isometric length-tension relationship 

 بی کفایتی فعال و غیر فعال-

-Force-velocity relationship 

 نام گذاری عضالت -

 تعداد مفاصل، نوع مفصل و محل چسبندگیاز جمله  عوامل موثر بر عملکرد عضالنی -

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 

 نفر بحث نفر به
 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......پاور

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 س:منابع اصلی در

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 محمد. کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابل -علي، تقي پور –طالبي 

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 



 ش مجازیطرح درس آموز
 

 9تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 عمومی ستون فقرات شناخت ساختار و عملکرد  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 کلی ستون فقرات را بشناسدساختار -

 کلی ستون فقرات را بشناسدعملکرد  -

 آرتیکوالسیون ستون مهره ای را بداند-

 ساختار تیپیک یک مهره را تعریف نماید- 

 را بداند دیسک بین مهره ایبیومکانیک  -

 ی ستون فقرات را توضیح دهدلیگامان ها ساختار و عملکرد-
 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :رس کلیات د

 ستون فقرات عملکرد کلی-

 ساختار ستون مهره ای -

 قوس های ستون فقرات-

 انواع مفاصل ستون فقرات-

 ساختار جسم مهره ای در قدام-

 ترابکوالی استخوانی جسم مهره ای-

 ساختار قوس مهره ای در خلف-

 دیسک بین مهره ایکلیات  -

 بیومکانیک بخش های مختلف دیسک بین مهره ای-

، اینتر اسپاینوس، اینتر ترانسورس، لیگامان فلیوم، لیگامان طولی خلفی، لیگامان طولی قدامیی ستون فقرات )ن هالیگاما -

 (سوپرا اسپاینوس

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 لب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظرارائه خالصه مطا

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:
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 زشي، جزوات و کتب الکترونيک و......پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آمو

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 محمد. کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابل -علي، تقي پور –طالبي 

 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 91ه جلسه(:تاريخ ارائه درس )شمار 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت :                                                                                          ترم
 

 عمومی ستون فقراتشناخت ساختار و عملکرد  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 را بداندکینتیک کلی ستون فقرات -

 انواع لود های وارده بر ستون فقرات را توضیح دهد-

 کینماتیک کلی ستون فقرات را توضیح دهد -

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 بر ستون فقرات Axial compression اثرات لود-

 بر ستون فقرات  Bending اثرات لود -

 بر ستون فقرات Torsion لود اثرات-
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 بر ستون فقرات  Shear اثرات لود -

 لیتی ستون فقراتکلیات موبی-

 حرکت فلکسیون-

 حرکت اکستانسیون-

 حرکت لترال فلکسیون-

 دیسک لومبار و سرویکالتشریح تفاوت های -

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ی، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظرارائه خالصه مطالب بصورت ديدار

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 تب الکترونيک و......پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و ک

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  پایان جلسه(: ارزشیابی پایانی )در

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 محمد. کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابل -علي، تقي پور –طالبي 

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 99تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيه: دانشکد

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت                                                                          ترم:                 
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 ستون فقرات گردنیشناخت ساختار و عملکرد مفاصل  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 نمایدرا تشریح  ناحیه سرویکال کلی ساختار -

 ساختار تیپیک یک مهره گردنی را توضیح دهد -

 کمپلکس آتالنتو آگزیال را توصیف نماید-

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSيش( آزمون در ارائه )پ
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 ناحیه سرویکالآناتومیکی و فانکشنال  ساختار-

 تیپیکال سرویکال مهره ای و قوس جسم-

 خصوصیات مهره اطلس -

 خصوصیات مهره آکسیس -

 مفصل آتالنتوآکسیپیتال-

 مفصل آتالنتوآگزیال -

 Interbodyمفصل -

 

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )آموزش مجازی )از ط

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 ويدن LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابل محمد. -علي، تقي پور –طالبي 

 
 



 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 92تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 ستون فقرات گردنیشناخت ساختار و عملکرد مفاصل  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 لیگامان های ناحیه سرویکال فوقانی را توضیح دهد-

 لیگامان های ناحیه سرویکال تحتانی را توضیح دهد-

 نماید موبیلیتی ناحیه سرویکال را تشریح-

 پایداری ستون فقرات گردنی را تشریح نماید-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه و پاسخ ايجاد بحث و پرسش 

 :کلیات درس 

 لیگامان های ناحیه سرویکال-

 لیگامان عرضی اطلس -

 لیگامان آالر-

 حرکت در مفصل آتالنتواکسیپیتال -

 حرکت در مفصل آتالنتوآگزیال-

 C2-7حرکت در -

 عوامل دخیل در استابیلیتی ناحیه سرویکال-
  صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:)در : ارزشیابی در حین تدریس

 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ويد(( نLMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

mailto:taghipourm@yahoo.com


 نويد LMSدر در آزمون های موجود شرکت 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSر گفتگو در ايجاد بحث در تاال
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 رات دانشگاه علوم پزشکي بابلمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشا -علي، تقي پور –طالبي 

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 91تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 ستون فقرات کمریاختار و عملکرد مفاصل شناخت س اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 امتحان میان ترم را پاسخ دهد-

 را توضیح دهد ساختار مهره تی پیک لومبار-

 را بداند خصوصیات مفاصل فاست ناحیه لومبار-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: هجلسآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 تی پیک لومبار جسم مهره ای-

 تی پیک لومبار مهره ای قوس-

 مفصل لومبوساکرال -

 مفاصل فاست ناحیه لومبار -

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

mailto:taghipourm@yahoo.com


 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : وش تدریسر
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر ا و منابع آموزشي مشاهده و مطالعه محتواه

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 محمد. کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابل -علي، تقي پور –طالبي 

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 94تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورام مدرس : ن

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت            ترم:                                                                               
 

 ستون فقرات کمریشناخت ساختار و عملکرد مفاصل  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 لیگامان های ناحیه لومبار را تشریح نماید-

 را تشریح نماید فاسیای توراکولومباربیومکانیک -

 را توضیح دهد ه لومبارعملکرد ناحی-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 

mailto:taghipourm@yahoo.com


 نويد LMSو در در تاالر گفتگاوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 لیگامان ایلیو لومبار-

 )الیه های قدامی، میانی و خلفی( فاسیای توراکولومبار-

 پایداری ناحیه لومبار -

 موبیلیتی ناحیه لومبار -

 ریتم لومبو پلویک -

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 

 ربحث نفر به نف
 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 نت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......پاورپوي

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 
 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 محمد. کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابل -علي، تقي پور –طالبي 

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 جازیطرح درس آموزش م

 

 95تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9نزيولوژی و بيومکانيککي نام درس )واحد( و تعداد واحد :
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 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 کمربند لگنیشناخت ساختار و عملکرد مفاصل  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 انشجو باید بتواند: د در پایان جلسه: اهداف ویژه

 را بشناسد ساختار ناحیه ساکرال-

 را بشناسد ناحیه ساکرال مفاصل -

 را تشریح نماید عملکرد ناحیه ساکرال-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSپيش( تکليف در ارائه )

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 ناحیه ساکرال مفاصل-

 ی ناحیه ساکرال لیگامان ها -

 سطوح مفصلی-

 (ساکرواسپیناتوس، ساکروتوبروس ،ساکروایلیاکناحیه ساکرال ) لیگامان ها-

  زیس پوبیسسمفی-

 ناحیه ساکرال تحرک-

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )آمو

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر شي مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموز

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSکاليف در ارائه ت

 نويد LMSارائه آزمون در 
 نويد LMSايجاد بحث در تاالر گفتگو در 

 نويد LMSارسال پيام در 

 منابع اصلی درس:

1)Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function: A 
comprehensive analysis 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 محمد. کينزيولوژی و بيومکانيک اندام تحتاني.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابل -تقي پورعلي،  –طالبي 

 
 
 



 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 96تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئورینوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 کارشناسي فيزيوتراپيمقطع / رشته: 
 محمد تقي پور دکترنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2زمان جلسه:  تمد ترم:                                                                                          
 

 قفسه سینه ایشناخت ساختار و عملکرد  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 را بشناسد قفسه دنده ایساختار -

 کینماتیک قفسه دنده ای را تشریح نماید-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهروع آمادگی الزم دانشجو قبل از ش)
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

، کوندرواسترنال، کوستوکوندرال،کوستوترانسورس،کوستوورتبرال،لگزیفواسترنا،مانوبریواسترنال) مفاصل قفسه دنده ای-

 (اینترکوندرال

 Bucket-handle motionو  pump-handle motionحرکت دنده ها طی دم و بازدم )حرکات  -

 حرکت مانوبرویم طی دم و بازدم-

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 پرسش و پاسخ 
 بحث نفر به نفر

 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 شامل:انواع فايل های آموزشي 

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:
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 91 تعداد دانشجو: 9کينزيولوژی و بيومکانيک داد واحد :نام درس )واحد( و تع

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 تمپورومندیبوالرشناخت ساختار و عملکرد مفاصل  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 ساختار مفصلی تمپورومنذیبوالر را تشریح نماید-

 تقسیم بندی مفصل تمپورو مندیبوالر را بداند-

 عملکرد لیگامان ها و-

 کپسول مفصلی تمپورومندیبوالر را تشریح نماید-

 حرکات مفصل تمپورومندیبوالر را توضیح ودهد-

 رومندیبوالر را بداندتمپو چگونگی کنترل دیسک -

 کنترل عضالنی تمپورومندیبوالر را توضیح دهد-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSمطالعه محتوای آموزشي جلسه/جلسات قبلي در 

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

 نويد LMSارائه )پيش( آزمون در 
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه يجاد بحث و پرسش و پاسخ ا

 :کلیات درس 

 سطوح مفصلی تمپورومندیبوالر-

 دیسک و کپسول مفصلی تمپورومندیبوالر-

 مفصل تحتانی و فوقانی-

 لیگامان های تمپورومندیبوالر-

 کپسول مفصلی تمپورومندیبوالر -

-  Mandibular Elevation & Depression  

- Mandibular Protrusion & Retrusion 

- Mandibular lat Deviation 
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 کنترل اکتیو و پاسیو دیسک-

 ( lateral Deviationو  depression ، elevation،    protrusion ،  retrusionعضالت  عضالت تمپورومندیبوالر ) -

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 و پاسخ  پرسش

 بحث نفر به نفر
 آزمون

 جمع بندی و نتیجه گیری:
 ارائه خالصه مطالب بصورت ديداری، شنيداری، نوشتاری و يا ترکيبي در فايل های آموزشي مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نويد(LMSآموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )

 : وسایل  کمك آموزشی

 ی آموزشي شامل:انواع فايل ها

 پاورپوينت، پاورپوينت به همراه صوت، فايل صوتي، فيلم آموزشي، جزوات و کتب الکترونيک و......

  فعالیت فراگیران:

 نويد LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشي 

 نويد LMSدر ارائه تکاليف در موعد مقرر 

 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر تاالرهای گفتگو شرکت در 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSفعال کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
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