
 خـداوند جـان آفـرينبه نام 

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 ارشد ناپیوستهکارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  ارگونومی گروه آموزشی: بهداشت  دانشکده:

 فیزیک عمومی  نیاز:پیش   نظری  د:نوع واح      2   تعداد واحد: شغلیبیومکانیک  نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:           :ساعت         :زمان برگزاری كالس: روز

 حروف الفبا(: بی)به ترت :مدرسین دکتر محمد صادق قاسمی مسئول درس:  تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ستون فقرات و همجنین کاربرد آن در ارگونومی  شجو با دانش بیومکانیک در اندام فوقانی، تحتانی و  در این درس دان

 آشنا میشود، بطوریکه بتواند تجزیه و تحلیل بیومکانیک اجزای مختلف بدن را در حین حرکات مختلف را انجام دهد. 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 گرفتن این درس دانشجو باید: فرا پس از

با روشههههای بیومکانیک شهههغلی در تنظیت ویهههییتهای صهههحیک بدن هنرام کار و نیروهای وارده به بدن به منظور 

 عضالنی فرگیرد. -پیشریری از اختالت اسکلتی

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف كلی طرح درس است(اهداف 
 یبرنامه را نشان م یاصل یروشن تر و شفاف تر است و محورها یست که نسبت به اهداف کلا یتخصص یبه اجزا ی)منظورشکستن هدف کل

 اند.( یاست که در واقع همان اهداف رفتار ژهیبه نام اهداف و یتریاختصاص یشدن به اجزا تیقابل تقس ینینابیدهد. اهداف ب

 

 آن در بیومکانیک شغلیو کاربرد  پایه بیومکانیک آشنایی با مفاهیت 

 رفتار بافت های استخوانی، تاندون، لیرامان، غضروف در برابر اعمال نیروها 

 حیطه های مختلف بیومکانیک شغلی 

  مکانیکیگیری های بیو در اندازهکاربرد مدل ها 

 مالحظات بیومکانیکی در محیط کار 

 نیک شکستری و عوامل موثر در ایجاد مقاومت استخوانمکا 

  اندام فوقانی و تحتانیمات ستون فقرات، صدبیومکانیک 

 طراحی ابزار دستی از دیدگاه بیومکانیکی 

 ارزیابی ظرفیت کار مکانیکی شامل روش اندازه گیری دامنه حرکتی، قدرت و استقامت عضالنی 

 فشار بیش از حد در محیط کار، شیوع و عوامل موثر بیومکانیکی در ایجاد آن 

 ومکانیکتحلیل داده ها با ابزار های مورد استفاده در بی 

   سینماتیک و سینتیک در تجزیه و تحلیل حرکات بدن انسان های آشنایی با مفاهیت 

 نرمال( غیر و دانش بیومکانیک اندام ها )نرمال با آشنایی 

 نوین( و آنالیز حرکت پیچیده و ساده های شناخت سیستت( 

 درهنرام فیالیتهای شغلی فوق سیستمهای از استفاده فواید با آشنایی 
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ  ◙سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیت) ◙ (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ◙بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 کالس در موقع به حضور 

 قبل جلسات در شده داده آموزش مطالب مطالیه 

 کالسی پاسخ و پرسش در فیال شرکت 

 کالسی های کنفرانس در شرکت 

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   ◙پروژکتور اسالید  خته و گچت  ◙وایت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 75  آزمون پایان ترم ◙   درصد نمره ----آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فیال در کالس  ◙   نمره  درصد 20انجام تکالیف  ◙

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیک جور کردنی         ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     ◙تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 اينترنتیو  چاپی 

Chaffin Don.B, Occupational Biomechanics. Wiley-Interscience; 4th Editions (2006). 

Panjabi Manohar M, Biomechanics in the Musculoskeletal System. Churchill Livingstone (2001). 

Nordin Margareta, Gunnar B.J, Anderson,M.H. Musculoskeletal Disorders in the Workplace: 

principle and Practice. Mosby, Last Edition 

 منابع فارسی:

 اينترنتیی و چاپ 

 روشن، انتشارات سمت یدیاهلل دب یحركت انسان، ترجمه ول کیومکانیاساس ب
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 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 ده،استفا مورد منابع میرفی و بیومکانیک درس مفاهیت پایه با آشنایی 1

 مقدمات بیومکانیک و  بر تکیه با پزشکی مهندسی تاریخچه بر مروری

 بیو مکانیک شغلی درس پیشنیاز عنوان به انسان مکانیک حرکت

 دکتر محمد صادق قاسمی

 عنوان به انسان حرکت مکانیک مقدمات درس مطالب بر مروری ادامه 2

 بیومکانیک شغلی درس پیشنیاز

 یدکتر محمد صادق قاسم

 یدکتر محمد صادق قاسم یولوژیب یبافت ها یکیبا خواص مکان ییآشنا 3

 یدکتر محمد صادق قاسم مسئله حل با همراه پرتابی حرکات و آزاد سقوط مبحث با آشنایی 4

 یدکتر محمد صادق قاسم بیومکانیک دراندازه گیری   رایج های روش و ها ابزار با آشنایی 5

 یدکتر محمد صادق قاسم مالحظات بیومکانیکی در محیط کار با ییاشنا 6

همراه با مثال و حل  یا هیزاو کینماتیبا مباحث مربوط به س ییاشنا 7

 مسئله

 یدکتر محمد صادق قاسم

شکستری و عوامل موثر در ایجاد مقاومت  به مربوط مباحث با آشنایی 8

 استخوان

 یدکتر محمد صادق قاسم

صدمات ستون فقرات، اندام فوقانی و  به مربوط مباحث با آشنایی ادامه 9

 تحتانی

 یدکتر محمد صادق قاسم

 یدکتر محمد صادق قاسم بدن های اندام بیومکانیکی پارامترهای با آشنایی 10

 یدکتر محمد صادق قاسم بدن های اندام بیومکانیکی پارامترهای با آشنایی ادامه 12

 یدکتر محمد صادق قاسم اصول و مبانی طراحی ابزار دستی از دیدگاه بیومکانیکی با ییآشنا 3

 یدکتر محمد صادق قاسم رفتن راه تحلیل و تجزیه 14

 یحرکات همراه با مثال ها یبند تیو تقس کیومکانیبا مفهوم ب ییآشنا 15

 مختلف بدن یبا جدول محاسبه طول و جرم اندام ها ییمربوطه و آشنا

 یدکتر محمد صادق قاسم

دامنه  یریشامل روش اندازه گ یکیکار مکان تیظرف یابارزیو  ییآشنا 16

 یقدرت و استقامت عضالن ،یحرکت

 یدکتر محمد صادق قاسم

  آزمون پايان ترم 17

 


