
 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازیطرح درس 

 

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

 تئوری  نوع درس: توانبخشي دانشکده:

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

Email :taghipourm@yahoo.com 

مکانيک ستون کينزيولوژی و بيو : و تعداد واحد )واحد( نام درس
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2: جلسه زمان مدت :                                                                                          ترم
 

 ستون فقرات  اخت ساختار و عملکرد کلیشن  :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

 دانشجو باید بتواند:  :سهجلدر پایان  اهداف ویژه

 برنامه درسی را بداند-

 کلی ستون فقرات را بشناسدساختار -

 کلی ستون فقرات را بشناسدعملکرد  -
 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 

 تشریح طرح درس و زمان بندی کالس-

 ستون فقرات عملکرد کلی -

 طرز قرار گیری ستون فقرات -

 ساختار ستون مهره ای -

 قوس های ستون فقرات-

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

 نفر به نفربحث 
 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(LMSکترونيکي )آموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری ال

 : 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 LMSر د 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 

 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

  .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلتون فقراتسمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک  -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 ستون فقرات عملکرد کلی اخت ساختار وشن اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 آرتیکوالسیون ستون مهره ای را بداند-

 ساختار تیپیک یک مهره را تعریف نماید- 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 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 مفاصل ستون فقرات-

 ساختار جسم مهره ای در قدام-

 ترابکوالی استخوانی جسم مهره ای-

 خلف ساختار قوس مهره ای در-

 صفحات انتهایی مهره ای -

  )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(LMSش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي )آموز



 : 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 ي مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزش

 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 LMSاليف در ارائه تک

 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

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلستون فقراتمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک  -، تقي پورعلي –طالبي (9

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 3تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 محمد تقي پور دکترنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 ستون فقرات اخت ساختار و عملکرد کلیشن داف کلی درس در پایان جلسه:اه

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 را بداند دیسک بین مهره ایبیومکانیک  -

 ی ستون فقرات را توضیح دهدلیگامان ها ساختار و عملکرد-

 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 

 دیسک بین مهره ایکلیات  -

 ف دیسک بین مهره ایبیومکانیک بخش های مختل-

 دیسک بین مهره ای عصب گیری و تغذیه -



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

 (سوپرا اسپاینوس

  )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......

  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

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلستون فقراتمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک  -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –هره ای م

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 ستون فقرات اخت ساختار و عملکرد کلیشن اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 بتواند:  دانشجو باید در پایان جلسه: اهداف ویژه

 کینتیک کلی ستون فقرات را بداند-



 انواع لود های وارده بر 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 LMSه )پيش( آزمون در ارائ
 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 اثرات لود -

 بر ستون فقرات  Shear اثرات لود -

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ن تدریسارزشیابی در حی
 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(LMSونيکي )آموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری الکتر

 : 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 
 نويد LMSارائه تکاليف در 
 نويد LMSارائه آزمون در 

 نويد LMSاد بحث در تاالر گفتگو در ايج
 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

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلفقرات ستونمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک  -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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



 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  ام درس )واحد( و تعداد واحد :ن
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 ستون فقرات لکرد کلیاخت ساختار و عمشن اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 کینماتیک کلی ستون فقرات را توضیح دهد -

 را بداند تفاوت دیسک لومبار و سرویکال -

 پیش بینی رفتار ورودی : 

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

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

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

 :کلیات درس 

 کلیات موبیلیتی ستون فقرات-

 حرکت فلکسیون-

 حرکت اکستانسیون-

 حرکت لترال فلکسیون-

 ر و سرویکالدیسک لومباتشریح 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:
 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



 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلستون فقراتکينزيولوژی و بيومکانيک محمد.  -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 6تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

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

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 را تشریح نماید 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(: جلسهالزم دانشجو قبل از شروع  آمادگی)
 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 

 ناحیه سرویکالل آناتومیکی و فانکشنا 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

 دی و نتیجه گیری:جمع بن
 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:

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



  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 ام های ارسالي پاسخ به پي

  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

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلستون فقراتمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک  -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 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

 ناحیه سرویکال فوقانی را توضیح دهدلیگامان های -

 لیگامان های ناحیه سرویکال تحتانی را توضیح دهد-

 موبیلیتی ناحیه سرویکال 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 LMS)پيش( تکليف در  ارائه

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

 :کلیات درس 

 لیگامان های ناحیه سرویکال-

 لیگامان عرضی اطلس -

 لیگامان آالر-

 حرکت در مفصل آتالنتواکسیپیتال -



 حرکت در مفصل آتالنتوآگزیال-

 C2-7حرکت در -

  )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(LMSديريت يادگيری الکترونيکي )آموزش مجازی )از طريق سامانه م

 : 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 ف در موعد مقرر ارائه تکالي

 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 LMSمون در ارائه آز
 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

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلستون فقراتژی و بيومکانيک محمد. کينزيولو -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

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

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 پایداری ستون فقرات گردنی را تشریح نماید-



 ساختار ناحیه توراسیک را بشناسد-

 عملکرد ناحیه توراسیک را تشریح نماید-

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهشجو قبل از شروع آمادگی الزم دان)
 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 

 کالعوامل دخیل در استابیلیتی ناحیه سروی-

 مهره تی پیک توراسیکجسم -

 مهره تی پیک توراسیکقوس -

 پایداری و موبیلیتی ناحیه توراسیک-

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

 آزمون

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

 : 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 شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر پاسخ به پيام های ارسالي 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نويد LMSل کردن تيک مطالعه محتوا و منابع آموزشي در فعا
 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

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلستون فقراتمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک  -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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



 تئوری  نوع درس: توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 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

 امتحان میان ترم را پاسخ دهد-

 را توضیح دهد ساختار مهره تی پیک لومبار-

 را بداند مفاصل فاست ناحیه لومبارخصوصیات -

 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 LMSتاالر گفتگو در  دراوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 امتحان میان ترم-

 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

 بندی و نتیجه گیری: جمع
 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 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 

 ی درس:منابع اصل

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

comprehensive analysis  



  :منابع و سایتهای کمك کننده

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلستون فقراتمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک  -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازیطرح درس 

 

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

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

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

 بتواند:  دانشجو باید در پایان جلسه: اهداف ویژه

 لیگامان های ناحیه لومبار را تشریح نماید-

 را تشریح نماید فاسیای توراکولومباربیومکانیک -

 را توضیح دهد عملکرد ناحیه لومبار-
 

 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 

 لیگامان ایلیو لومبار-

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

 پایداری ناحیه لومبار -

 رموبیلیتی ناحیه لومبا -

 ریتم لومبو پلویک -

 

  )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(LMS)از طريق سامانه مديريت يادگيری الکترونيکي ) آموزش مجازی

 : 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 
 نويد LMS ارائه 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

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلستون فقراتمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک  -ورعلي، تقي پ –طالبي (9

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 تقي پوردکتر محمد نام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

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

 دانشجو باید بتواند:  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(: جلسهاز شروع  آمادگی الزم دانشجو قبل)
 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 

 ناحیه ساکرال مفاصل-

 کرالی ناحیه سا لیگامان ها -



 سطوح مفصلی-

 (ساکرواسپیناتوس، ساکروتوبروس ،ساکروایلیاکناحیه ساکرال ) لیگامان ها-

  سمفیزیس پوبیس-

 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:
 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:

 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 

  ابی پایانی )در پایان جلسه(:ارزشی

 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

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلستون فقراتمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک  -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 92ه(:تاريخ ارائه درس )شماره جلس 999سال تحصيلي: 

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت                                                                  ترم:                         
 

 عضالت ستون فقراتشناخت عملکرد  اهداف کلی درس در پایان جلسه:



 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 را تشریح نماید ناحیه کرانیوورتبرالعملکرد عضالت -

 توراسیک فوقانی را تشریح نمایدناحیه ضالت عملکرد ع -
 

 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 

 کرانیو ورتبرال و توراسیک فوقانی عضالت خلفی-

 لترال کرانیو ورتبرال و توراسیک فوقانیعضالت  -

 قدامی کرانیو ورتبرال و توراسیک فوقانیعضالت -

  )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

 ي شامل:انواع فايل های آموزش

 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 ی گفتگو شرکت در تاالرها

 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 

 نابع اصلی درس:م

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

comprehensive analysis  
  :منابع و سایتهای کمك کننده

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلستون فقراتمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک  -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 رح درس آموزش مجازیط

 

 93تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 999سال تحصيلي: 



 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –هره ای م

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 عضالت ستون فقراتشناخت عملکرد  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

 : دانشجو باید بتواند در پایان جلسه: اهداف ویژه

 تنه را تشریح نمایدناحیه عملکرد عضالت  -

 ساکرال را تشریح نمایدناحیه عملکرد عضالت  -

 را بداند stooped lifting & squat تفاوت -
 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 يدنو 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 

 عضالت فلکسور تنه-

 عضالت اکستانسور تنه -

 عضله مولتی فیدوس-

 عضله کوادراتوس لومباروم-

 عضالت کف لگن-

 stooped lifting & squatمقایسه -

 

  )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(LMSه مديريت يادگيری الکترونيکي )آموزش مجازی )از طريق سامان

 : 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 اليف در موعد مقرر ارائه تک

 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 LMSآزمون در  ارائه
 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

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلستون فقراتولوژی و بيومکانيک محمد. کينزي -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

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

 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(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نويد LMSوزشي جلسه/جلسات قبلي در مطالعه محتوای آم

 نويد LMSارائه )پيش( تکليف در 

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

 :کلیات درس 

، ندرواسترنالکو، کوستوکوندرال،کوستوترانسورس،کوستوورتبرال،گزیفواسترنال،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

 انواع فايل های آموزشي شامل:

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

  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

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلستون فقراتمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک  -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت                                                                                 ترم:          
 

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

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 را نام ببرد عضالت قفسه دنده ای-

 را بداند بندی عضالت تنفسیتقسیم -

 را نام ببرد عضالت  اصلی ونتیالسیون-

 ونتیالسیونکمکی عضالت  -

 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 LMSش( آزمون در ارائه )پي
 نويد LMSدر تاالر گفتگو در اوليه ايجاد بحث و پرسش و پاسخ 

 :کلیات درس 

 تقسیم بندی عضالت تنفسی-

 عضالت بین دنده ای و عضالت مرتبط-

 عضالت اسکالن-

 دیافراگم-

 عضالت فرعی ونتیالسیون-



 عضالت شکمی-

 هماهنگی و یکپارچگی حرکات ونتیالتوری-

  )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: حین تدریس ارزشیابی در
 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(LMSکترونيکي )آموزش مجازی )از طريق سامانه مديريت يادگيری ال

 : 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 LMSر دارائه 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

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابلتون فقراتسمحمد. کينزيولوژی و بيومکانيک  -علي، تقي پور –طالبي (9

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

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

 تئوری نوع درس:  توانبخشيدانشکده: 

 فيزيوتراپي -کارشناسي مقطع / رشته: 
 دکتر محمد تقي پورنام مدرس : 

Email :taghipourm@yahoo.com 

کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22تعداد دانشجو:

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

 تمپورومندیبوالرو عملکرد مفصل شناخت ساختار  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

 

 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 

 پورومندیبوالرعملکرد کلی مفصل تم-

 سطوح مفصلی تمپورومندیبوالر-

 دیسک و کپسول مفصلی تمپورومندیبوالر-

 مفصل تحتانی و فوقانی-

 لیگامان های تمپورومندیبوالر-

 کپسول مفصلی تمپورومندیبوالر -

  )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:

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

  فعالیت فراگیران:
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 نويد LMSدر شرکت در آزمون های موجود 

 نويد LMSدر شرکت در تاالرهای گفتگو 

 نويد LMSدر خ به پيام های ارسالي پاس

  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 
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کينزيولوژی و بيومکانيک ستون  نام درس )واحد( و تعداد واحد :
 واحد 2 –مهره ای 

 22انشجو:تعداد د

 ساعت 2زمان جلسه:  مدت ترم:                                                                                          
 

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

 دانشجو باید بتواند:  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 مفصل تمپورومندیبوالر را توضیح ودهدحرکات -

 تمپورومندیبوالر را بداند 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 LMSائه )پيش( تکليف در ار

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

 :کلیات درس 

-  Mandibular Elevation & Depression  

- Mandibular Protrusion & Retrusion 

- Mandibular lat Deviation 

 کنترل اکتیو و پاسیو دیسک-

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

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

 آزمون

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

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

 : وسایل  کمك آموزشی

 انواع فايل های آموزشي شامل:

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

  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 

  یان جلسه(:ارزشیابی پایانی )در پا

 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 
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