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« فزم طزح درس »
داوشکذٌ :مُىذسی پسشکی رشتٍ :مُىذسی پسشکی گرایش :بیًمکاویک مقطع :کارشىاسی/ارشذ /دکتری وام درس :بیًمکاویک استخًان ي صذمات استخًاوی
تعذاد ياحذ وظری 3 :تعذاد ياحذ عملی - :عىًان درس پیشىیاز :مباوی بیًمکاویک 1وام مذرس :واَیذ حسه زادٌ وعمتی تمام يقت  ویمٍ يقت
محل برگساری :کالس آزمایشگاٌ 

مذعً

ّذف کلی درس  :ضٌاخت استخَاى ،رفتار بیَهکاًیکی آى ٍ تزهین صذهات استخَاًی

رئَس هطالب
ّفتِ اٍل

هقذهِ ای بز درس ،اعالم هباحث تذریسی ٍ لشٍم یادگیزی درس

ّفتِ دٍم

آضٌایی با بافت غضزٍف (سز هٌطاء استخَاًْا) ،هکاًیشم رضذ ،اًَاع غضزٍفْا ٍ آضٌایی با ٍظایف استخَاًْا

ّفتِ سَم

اًَاع استخَاًْا ،خَاظ هکاًیکی استخَاى

ّفتِ چْارم

هکاًیشم استخَاى ساسی ٍ رضذ استخَاى

ّفتِ پٌجن

ًاٌّجاری ّای استخَاًی ٍ صذهات استخَاًی

ّفتِ ضطن

هکاًیشم ّای ضکست استخَاى

ّفتِ ّفتن

بیَهکاًیک ضکست استخَاى ٍ ضٌاسایی ًَع ضکست اس رٍی ضکل خط ضکستگی

ّفتِ ّطتن

فزایٌذ التیام ضکستگی

ّفتِ ًْن

فزایٌذ تزهین ضکستگی با استفادُ اس اًَاع فیکساتَرّا

ّفتِ دّن

هَاد هَرد استفادُ بزای ساخت فیکساتَرّا ٍ ایوپلٌت ّای ارتَپذی

ّفتِ یاسدّن

اضٌایی با قاًَى ٍلف ٍ پذیذُ سپزتٌطی ٍ تَضیح چزایی تطابق خَاظ هکاًیکی ایوپلٌت ٍ استخَاى

ّفتِ دٍاسدّن

بیَهکاًیک استخَاى (چگًَگی بارگذاریْا -تحلیل هٌحٌی ّای تٌص – کزًص ٍ عَاهل هَثز بز خَاظ استخَاًْا)

ّفتِ سیشدّن

بیَهکاًیک استخَاى(خستگی ٍ رفتارّای ٍابستِ بِ سهاى استخَاى)

ّفتِ چْاردّن

بیَهکاًیک استخَاى(هذلساسی)

ّفتِ پاًشدّن

آضٌایی با هفاصل هصٌَعی راى ٍ ساًَ ٍ اثزات ًیزٍ بز آى

ّفتِ ضاًشدّن

هباحث رٍس در سهیٌِ بافت استخَاًی ٍ جایگشیي ّا

تَجِ:
ًحَُ ارسضیابی فعالیت داًطجَ در طی دٍرًُ 2 :وزُ پاسخ سزکالسً 61 -وزُ اهتحاى پایاى تزم – ً 3وزُ اهتحاى هیاى تزم

در صَرت تغییز هباحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّز ًیوسال السم است فزم هزبَطِ هجذدا تَسط استاد هحتزم تکویل ٍ جْت بِ رٍس رساًی در اختیار آهَسش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قزار گیزد.
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