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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:

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

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

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

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

آشججنایی کام   و مفاهیم پایه ای فیزیک، مکانیک، بیومکانیک، کینتیک و کینماتیک در این درس دانشجج و با دان  

 پیدا میکند

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 گرفتن این درس دانش و باید: پس از فرا

ش ویان  شنایی دان سائ  مکان  یو تحل هیدر ت ز کیزیف نیکاربرد قوانقابلیت ها و محدودیت و با آ نحوه ان ام ، کیم

 مسئله یلیداده ها و استفاده از فرمول های موجود جهت ح  تحل  یمحاسبات با استفاده از تحل

 

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

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

 

 فیزیک، مدل، قانون و نظریهپایه  آشنایی با مفاهیم 

 بردارها و اهمیت آن در علم بیومکانیک 

 سرعت، شتاب و روشهای ارزشیابی 

  حرکت: یک بعدی و دو بعدیانواع 

 حرکت سقوطی و آزاد 

 گشتاور و روشهای ارزشیابی 

 اهرم ها 

 مکانیک اجسام صلب 

 تعادل، پایداری و دوران اجسام صلب 

  قانون گران 

 قوانین نیوتن و اصطکاک 

  موج و ارتعاش 

 اصول اولیه کینتیک و کینماتیک 
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 های تدريس:شیوه

 پرس  و پاسخ  ◙سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) ◙ (PBL) یادگیری مبتنی بر ح  مسئله  ◙بحث گروهی

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

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 کالس در موقع به حضور 

 قب  جلسات در شده داده آموزش مطالب مطالعه 

 کالسی پاسخ و پرس  در فعال 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 فعال در کالس  ◙   نمره  درصد 20ان ام تکالیف  ◙

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی         ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     ◙تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 اينترنتیو  چاپی  - 

 

 منابع فارسی:

 اينترنتیی و چاپ 

 ، جرل واکردیوید هالیدی، رابرت رزینکجلد اول مکانیک، مبانی فیزیک، 
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 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر محمد صادق قاسمی رییو اندازه گ هیمدل، قانون، نظر ک،یزیف میبا مفاه ییآشنا 1

 یدکتر محمد صادق قاسم کیومکانیبمکانیک و آن در علم  تیو اهم بردارهاانواع  2

 یدکتر محمد صادق قاسم  یابیارز یو شتاب و روش ها سرعت 3

 یدکتر محمد صادق قاسم ها در مکانیک حرکت انواع 4

 یدکتر محمد صادق قاسم  یانتقال کینماتیآزاد و س  ،یسقوط حرکت 5

 یدکتر محمد صادق قاسم  یابیارزش یو روشها گشتاور 6

 یدکتر محمد صادق قاسم و کاربرد آن در مکانیک ها اهرمانواع  7

 یدکتر محمد صادق قاسم هاستمیاجسام صلب و س کیمکان یادیاصول بن 8

 یدکتر محمد صادق قاسم و دوران اجسام صلب   یداریبا مباحث مربوط تعادل، پا ییآشنا 9

 یدکتر محمد صادق قاسم انرژی با مثال و ح  مسئله یستگیبا مباحث کار و انرژی و پا ییآشنا 10

 یدکتر محمد صادق قاسم با مباحث قانون گران  ییآشنا 11

 یدکتر محمد صادق قاسم و اصطکاک وتنین نیبا مباحث قوان ییآشنا 12

 یدکتر محمد صادق قاسم با مباحث موج و ارتعاش ییآشنا 13

 یدکتر محمد صادق قاسم  کینماتیو ک کینتیک هیبا اصول اول ییآشنا 14

 یدکتر محمد صادق قاسم یولوژیب یبافت ها یکیبا خواص مکان ییآشنا ادامه 15

 یدکتر محمد صادق قاسم جلسات هیو رفع اشکال کل یبند جمع 16

 - ترمامتحان پايان  17

 


