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 حرفه ایبهداشت  یکارشناس مقطع و رشته تحصیلی:            حرفه ایبهداشت  یمهندس دانشکده : بهداشت     گروه آموزشی:

 واحد2 :   تعداد واحد مکانیک جامدات  :  نام درس

 واحد تئوری  2 نوع واحد :

 - پیش نیاز:

 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:

روز و ساعت 

 برگزاری کالس: 

         دوشنبه  

 02-01ساعت: 

 

بهداشت 

 99 حرفه ی

 

  

 مهدی عسگریمسئول برنامه :  

 m.mahdiasgari@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                         17022۲1۲۲۲ شماره تماس دانشکده:   

 مهدی عسگریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: 

 مهدی عسگریتهیه و تنظیم : 

 01/00/99 تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

 

 

 معرفی درس:

 یورین مانندمختلف  یروهایتحت اثر ن مواد جامدرفتار  یاست که به بررس کیاز علم مکان یاشاخهمکانیک جامدات 

حضور، پیگیری مستمر دروس و انجام تکالیف توسط . پردازدیدما م راتییتغ ایوزن )گرانش(، اصطکاک، تماس، برخورد 

          بهبود و ارتقا کیفیت آموزش خواهد بود.دانشجویان دقیقا در بازه زمانی تعیین شده موجبات 

 

 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 
  کاهایاستانداردها و  ،یکیزیف یتهایکم

  بردارها

  بردارها

 مکانیک

 مکانیک

 مکانیک

  دینامیک

 دینامیک

 دینامیک

 دینامیک

 دینامیک حرکت دورانی

 دینامیک حرکت دورانی

 تکانه خطیمرکز جرم و 

  مرکز جرم و تکانه خطی

 برخورد

 برخورد

 رفع اشکال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 هدف کلی 

 کاهایاستانداردها و  ،یکیزیف یتهایدر خصوص کم هیبا مباحث پا ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 را بشناسد. کاهای یالملل نیدستگاه بانواع  -0

 را بشناسد.، جرم و زمان طول هایاستاندارد -2

 توانایی انجام تبدیل واحدهای مختلف را داشته باشد.-۲

 

 هدف کلی 

 آن ها نیو قوان ینرده ا یها تیبا کم ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 کمیت های نرده ای را بشناسد.  -0

 باشد.با روش های جمع، تفریق و ضرب کمیت های نرده ای آشنا  -2

 
 

 هدف کلی 

 آن ها نیو قوان یبردار یها تیبا کم ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 کمیت های برداری را بشناسد. -0

 با روش های جمع، تفریق و ضرب کمیت های نرده ای آشنا باشد. -2

 

 

 هدف کلی 
 آشنایی با علم مکانیک و روابط آن )بخش اول(

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 علم مکانیک را بشناسد. -0

 توانایی محاسبه سرعت متوسط و سرعت لحظه ای را داشته باشد. -2

 توانایی محاسبه شتاب متوسط و شتاب لحظه ای را داشته باشد. -۲

 

 

 هدف کلی 

 آشنایی با علم مکانیک و روابط آن)بخش دوم(



  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 سقوط آزاد را دانشته و توانایی حل مسائل آن را داشته باشد.-حرکت با شتاب ثابت -0

 

 

 هدف کلی 

 حل تمرین

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

  با آشنایی کامل با مفاهیم و معادالت مکانیک بتواند مسائل مرتبط را حل نماید. -0

 

 

 هدف کلی 

 )بخش اول(ذره کینامیدآشنایی با مفاهیم 

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 انواع نیروها را بشناسد. -0

 را بداند و روابط آن وتنیقانون اول ن -2

 و روابط آن را بداند وتنین دومقانون  -۲

 و روابط آن را بداند وتنین سومقانون  -4

 

 

 هدف کلی 
 ذره)بخش دوم( کینامید میبا مفاه ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 اصطکاک ایستایی و روابط آن آشنا باشد. یبا نیرو-1

 توانایی حل مسئل مرتبط با نیروی اصطکاک ایستایی را داشته باشد.-2

 

 هدف کلی 

 )بخش سوم(ذره کینامیدآشنایی با مفاهیم 

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 و روابط آن آشنا باشد. جنبشیاصطکاک  یبا نیرو -1

 توانایی حل مسئل مرتبط با نیروی اصطکاک جنبشی را داشته باشد.-2



 

 هدف کلی 

 )بخش چهارم(ذره کینامیدآشنایی با مفاهیم 

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 توانایی حل مسائل ترکیبی از مکانیک و دینامیک را داشته باشد – 0

 

 

  کلیهدف 

 حرکت دورانی یکنواخت )بخش اول( کینامیدآشنایی با مفاهیم 

 اهداف اختصاصی  

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 حرکت دایره ای را بشناسد. -0

 با روابط سرعت و شتاب در حرکت دایره ای آشنا شده باشد. -2
 

 

 کلی هدف 

 )بخش دوم( کنواختی یحرکت دوران کینامید میبا مفاه ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 توانایی حل مسائل ترکیبی حرکت دورانی یکنواخت را داشته باشد-1

 

 

 هدف کلی 

 )بخش اول(یبا مفهوم مرکز جرم و تکانه خط ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 آشنا شده باشد. یمفهوم و روابط مرکز جرم و تکانه خطبا  -0

 آشنا شده باشند. ذرات ستمیس درب وتنیقانون دوم نبا مفهوم -2

 

 

 هدف کلی 

 آشنایی با مفهوم مرکز جرم و تکانه خطی )بخش دوم(

  اهداف اختصاصی 

 



 باید: دوره در پایاندانشجو 

 نحوه محاسبه مرکز جرم و تکانه خطی اشکال مختلف را بداند -0

 مکانیک و دینامیک را بداند اهمیت و کاربرد مرکز جرم و تکانه خطی در -2
 

 

 هدف کلی 

 آشنایی با ضربه و برخورد )قسمت اول(

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 با مفهوم برخورد و ضربه آشنا شده باشد. -0

 توانایی محاسبه تکانه و انرژی جنبشی در برخوردها را داشته باشد. -2

 آشنا باشد.با مفهوم پایستگی تکانه در برخورد -۲

 

 هدف کلی

 آشنایی با ضربه و برخورد )قسمت دوم(

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 با نحوه محاسبه برخورد در یک بعد آشنا شده باشد -0

 آشنا شده باشد. محاسبه برخورد در دو و سه بعدبا نحوه  -2

 

 

 هدف کلی 

 رفع اشکال

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 با رفع اشکاالت تسلط کامل بر مباحث تدریسی داشته باشد.-0

 
 

 

 روش آموزش 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            
 

 شرايط اجراء
 

 

 :امکانات آموزشی  
 دیارائه شده مانند نو یو نرم افزارها یمجاز یامکانات فضا وتر،یکامپ د،یاسال



  منابع درسی:  

 خیر   بلی  آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟

 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

کلیه فصول مرتبط با عناوین  تمام انتشارات-نویسنده: دیوید هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزیک

 تدریسی
ناشر: دانش  -ترجمه: حسین صالحی-نویسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزیک دانشگاهی

  چاپ: اول نوبت -نگار
مرتبط با عناوین کلیه فصول 

 تدریسی
 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

  
 
 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته تکلیف. آیا برای درس خود 1

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

  دانشجويانارزشیابی 



 بارم نمره موارد ارزشیابی

 4 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 

 

 

 مقررات 

    براساس مقررات آموزشيحداقل نمره قبولي :                                     

 مقررات آموزشي : براساس              تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        

 

 

 بیوفیزیک درس زمانبندي جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 مدرس

نحوه 

 ارائه
 امكانات مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

61/6/6011 62-61 
 یتهایکم

 ،یکیزیف

استانداردها و 

 کاهای

مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 بردارها 62-61 01/6/6011
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 بردارها 62-61 61/6/6011
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 کیمکان 62-61 1/2/6011
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

  کیمکان 62-61 60/2/6011
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 تحت آن افزارهای

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

  کیمکان 62-61 21/2/6011
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم



  کینامید 62-61 22/2/6011
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 آنافزارهای تحت 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

  کینامید 62-61 0/0/6011
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

  کینامید 62-61 61/0/6011
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

  کینامید 62-61 62/0/6011
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

حرکت  کینامید 62-61 20/0/6011

  یدوران
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 تحت آن افزارهای

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

حرکت  کینامید 62-61 06/0/6011

 یدوران
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

مرکز جرم و  62-61 2/0/6011

  یتکانه خط
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

مرکز جرم و  62-61 60/0/6011

  یتکانه خط
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 برخورد  62-61 26/0/6011
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 برخورد 62-61 22/0/6011
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 رفع اشکال 62-61 22/0/6011
مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 


