ثٌبم خذا
« فزم طزح درط »
دانشکذه :ههنذسی پسشکی رشته :ههنذسی پسشکی گرایش :توانبخشی هقطع:
واحذ نظری 3 :تعذاد واحذ عولی - :عنواى درس پیشنیاز:

نام درس:اسلوب شناسی سیستن ها و سیبرتیک کاربردی تعذاد

نام هذرس :دکتر فریذوى نوشیرواى راحت آباد توام وقت  نیوه وقت هذعو

هحل برگساری :کالس آزهایشگاه 
ّذف کلی درط  :ثحث ثز رٍی عیجزتیک ٍ عیغتن ٍ ثیبى کبرثزدّبی اس عیغتن ٍ عیجزتیک

رئَط هطبلت
ّفتِ اٍل

تفکز عیغتوی تبریخ تفکز ٍ ًظزیِ عیغتن ّب ٍ ّذف ّب ٍ گزایؼ ّبی ًگزػ عیغتوی

ّفتِ دٍم

ٍحذت ػلن ٍ ًَع ؽٌبعی ٍ ردُ ّبی هْن عیغتن ّب  ،عیغتن ّبی ثبس ٍ ثغتِ ٍ هشد عیغتن

ّفتِ عَم

عیغتن ّبی طجیؼی ٍ عبخت ثؾز ٍیضگی ّبی رفتبری یب عبختبری عیغتن رٍیکزد ریبضی ٍ هذلغبسی ٍ عیغتن ّب

ّفتِ چْبرم

تؼزیف ریبضی عیغتن -چٌذیي خبصیت ػوَهی عیغتن ثز هجٌبی هؼبدالت اًتگزال  -دیفزاًغیل

ّفتِ پٌجن

کلیبت -هجوَع -هکبًیشُ عبختي -توزکش -رقبثت رؽذ ٍ غبیت

ّفتِ ؽؾن

اصَل ٍ هفبّین عیجزًتیک کبرثزدی ،فزاگیزی ٍ عبسگبری در عیغتن ّبی عیجزًتیکی ،عیغتن ّبی عِ ٍجْی هجتٌی ثز
اطالػبت

ّفتِ ّفتن

عیغتن ّبی ثبس ٍ عیجزًتیک ،اصَل پغخَراًذ در عیغتن ّبی عیجزًتیک ٍ ارگبًیغتی

ّفتِ ّؾتن

ًقذ عیجزًتیکی

ّفتِ ًْن

ًقذ عیجزًتیکی هؾتول ثز ًقذ هَججی ٍ ًقذ (هکبًی)ً ،قذ حبصل اس فؼبلیت گشیذُ ّب ٍ یب اثز گذارًذُ ّب ٍ یب ّز دٍ

ّفتِ دّن

اس اطالػبت تب آگبّی ،هحتَی ٍ داهٌِ ًقذ هَججی ٍ ًقذ هکبًی

ّفتِ یبسدّن

کبهپیَتز ٍ دعتگبُ عیجزًتیکی ،تفبٍت هیبى عیغتن ّبی کالعیک ٍ عیغتن ّبی َّؽوٌذ

ّفتِ دٍاسدّن

پبیگبُ اطالػبت ٍ پبیگبُ هؼزفت (ایغتب ٍ پَیب) ،ارتجبط َّؽوٌذی ثب تغییز عبختبر در عیغتن ّبی عیجزًتیکی

ّفتِ عیشدّن

آؽٌبیی ثب گین تئَری

ّفتِ چْبردّن

کبرثزدّبی اس گین تئَری ٍ آؽٌبیی ثب تئَری آؽَة

ّفتِ پبًشدّن

ثزرعی الگَریتن ّبی الْبم گزفتِ ؽذُ اس طجیؼت

ّفتِ ؽبًشدّن

ثزرعی پزٍصُ ّب ٍ عویٌبر ّبی درط

تَجِ:
ًحَُ ارسؽیبثی فؼبلیت داًؾجَ در طی دٍرُ :توزیي 05%

در صَرت تغییز هجبحث ٍ ًحَُ تذریظ درط در ّز ًیوغبل السم اعت فزم هزثَطِ هجذدا تَعط اعتبد هحتزم تکویل ٍ جْت ثِ رٍس رعبًی در اختیبر آهَسػ داًؾکذُ ٍ عبیت ٍاحذ قزار گیزد.

هٌبثغ هطبلؼبتی:

هیبى تزم21/0 %

عویٌبر ٍ پزٍصُ 21/0 %

پبیبى تزم %05

