بٌام خذا
« فرم طرح درض »
دانشکده :ههندسی پسشکی رشته :ههندسی پسشکی گرایش :بیوالکتریک هقطع :کارشناسی
نظری 3 :تعداد واحد عولی - :عنواى درس پیشنیاز- :

نام درس:کنترل سیستن های عصبی-عضالنی تعداد واحد

نام هدرس:دکتر نوشیرواى توام وقت  نیوه وقت هدعو

هحل برگساری :کالس

آزهایشگاه 
ّذف کلی درض  :بررظی هذل ّا ٍ ًظریِ ّای هختلف هطرح ؼذُ در زهیٌِ کٌترل حرکات هختلف

رئَض هطالب
ّفتِ اٍل

کلیات هربَط بِ حرکت ٍ ػَاهل هَثر در آى

ّفتِ دٍم

دظتِ بٌذی اًَاع ًظریِ ّای حرکتی اًعاى

ّفتِ ظَم

هذل ّای فیسیَلَشی کٌترل حرکت

ّفتِ چْارم

فیسیَلَشی هاّیچِ ّای اًعاى ٍ اصَل هکاًیکی تحریک در آًْا

ّفتِ پٌجن

هذل ّای کیفی ٍ کوی هطرح در هذلعازی هاّیچِ ّا

ّفتِ ؼؽن

فیسیَلَشی ٍ هذلعازی  Muscle Spindleبؼٌَاى اًذازُ گیر حرکت

ّفتِ ّفتن

فیسیَلَشی ٍ هذلعازی ظیعتن دّلیسی ٍ ًقػ آى در حرکات اًعاى

ّفتِ ّؽتن

فیسیَلَشی ٍ هذلعازی ظیعتن بیٌایی ٍ ًقػ آى در حرکات اًعاى

ّفتِ ًْن

فیسیَلَشی ٍ هذلعازی ظٌعَرّای گصی ًاًذٍى ،ظٌعَرّای پَظتی ٍ ظٌعَرّای هَجَد در هفاصل

ّفتِ دّن

بررظی هؽخصات حرکات هختلف ،ارادی ،غیر ارادی ،قابل پیػ بیٌی ٍ غیر قابل پیػ بیٌی

ّفتِ یازدّن

حلقِ ّای فیذبک هحلی هاّیچِ ّای اظکلتی ٍ ًقػ ًخاع

ّفتِ دٍازدّن

هذلعازی ٍ بررظی حرکات ػقذُ ّای بی قاػذُ ای

ّفتِ ظیسدّن

بررض ی هذل یادگیری تقَیتی بؼٌَاى هذل ػقذُ ّای قاػذُ ای

ّفتِ چْاردّن

هذلعازی ٍ بررظی اثرات ًخاع ٍ هخچِ در ظیعتن حرکات اًعاى ٍ کٌترل

ّفتِ پاًسدّن

اثرات تحریک خارجی (خصَصاَ تحریک الکتریکی رٍی پَظت )FESدر ایجاد ٍ کٌترل حرکت

ّفتِ ؼاًسدّن

بررظی ظویٌارّا ،پرٍشُ ٍ رفغ اؼکال جْت درض ٍ ػٌَاى کردى ًوًَِ هثالْا در قالب پرٍشُ

تَجِ:
ًحَُ ارزؼیابی فؼالیت داًؽجَ در طی دٍرُ :توریي 05%

در صَرت تغییر هباحث ٍ ًحَُ تذریط درض در ّر ًیوعال الزم اظت فرم هربَطِ هجذدا تَظط اظتاد هحترم تکویل ٍ جْت بِ رٍز رظاًی در اختیار آهَزغ داًؽکذُ ٍ ظایت ٍاحذ قرار گیرد.

هٌابغ هطالؼاتی:

هیاى ترم21/0 %

ظویٌار ٍ پرٍشُ 21/0 %

پایاى ترم %05

