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دانطکده :هٌْذسی پسشکی

رضته :هٌْذسی پسشکی

تعداد واحد عولی …… :عنواى درس پیطنیاز- :

تعداد واحد نظریٍ 3 :احذ

نام درس :هکبًیک ببفت

نام هدرس :فرّبد طببطببئی لوشِ

گرایص :بیَهکبًیک

هقطع :دکترا PhD

توام وقت  نیوه وقت■ هدعو

هحل برگساری :کالس■ آزهایطگاه 

هدف کلی درس  :شٌبخت ٍ تحلیل رفتبر ٍ خَاص هکبًیکی ببفت
رئوس هطالب
هفته اول

همذهِ ٍ کلیبت

هفته دوم

شٌبسبیی تبریخچِ ببرگساری برهبٌبی ٌّذسِ ٍ تَپَلَشی هبدُ

هفته سوم

شٌبسبیی تبریخچِ ببرگساری برهبٌبی ٌّذسِ ٍ تَپَلَشی هَاد بیَلَشیک

هفته چهارم

اجسای غیر ارگبًیک ببفتّبی بذى ( االستیي ،کالشى ،هَاد زهیٌِای ٍ )...

هفته پنجن

اجسای ارگبًیک ببفتّبی بذى (سلَلّب)

هفته ضطن

خَاص هکبًیکی ریس سبختبر ببفتّبی بذى

هفته هفتن

ببفتّبی ًرم ٍ خَاص هکبًیک آىّب ( دیَارُ شریبى ،غضرٍف ،تبًذٍى ،لگبهبى ،پَست ٍ )...

هفته هطتن

ببفتّبی سخت ٍ خَاص هکبًیکی آىّب ( استخَاى ،دًذاى ٍ )...

هفته نهن

تئَریّبی تحلیل هکبًیک ببفتّبی بذى اًسبى

هفته دهن

االستیسیتِ هحذٍدّ ،بیپراالستیسیتِ ،پَرٍاالستیسیتِ ،دٍ فبزی ٍ ...

هفته یازدهن

کبرکرد ٍ هکبًیک ببفتّبی بذى اًسبى بِ تفکیک

هفته دوازدهن

سیستن عضالًی ،استخَاًی ،سیستن للب ٍ عرٍق ،پَست  ،دًذاى ٍ...

هفته سیسدهن

 Remodelingدر ببفت

هفته چهاردهن

تحلیل بیَهکبًیکی از آسیبشٌبسی ببفتّبی بذى ٍ پیری

هفته پانسدهن

ارائِ سویٌبرّبی ببفتّبی ًرم

هفته ضانسدهن

ارائِ سویٌبرّبی ببفتّبی سخت

توجه:

در صورت تغییر هباحث و نحوه تدریس درس در هر نیوسال الزم است فرم هربوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت به روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره( :پبیبىترم ً 51ورُ ،تحمیك ً 1ورُ)
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