تٌام خذا
« فرم عرح درس »
دانطکده :مهندسی پسضکی
عملی - :عنوان درس پیطنیاز:

رضته :مهندسی پسضکی گرایص :بالینی مقطع :کارضناسی

نام درس :نگرش سیستمی تعداد واحد نظری 3 :تعداد واحد

نام مدرس :آرش مقصودی تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگساری :کالس آزمایطگاه 

ّذف کلی درس :

رئَس هغالة
ّفتِ اٍل

تؼریف سیستن -تفکر سیستوی ٍ اصَل آى -تاریخ ًظریِ سیستوْا -تفاٍت ًگرش سیستوی ٍ کالسیک

ّفتِ دٍم

ًَع شٌاسی ٍ ردُ تٌذی سیستوْا -سیستوْای تاز ٍ تستِ -اعالػات ٍ آًترٍپیًَ -ع شٌاسی -تفاٍت سیستن ّای
عثیؼی ٍ هصٌَػی

ّفتِ سَم

هذلسازی ریاضی سیستوْا -سیستوْای دیٌاهیکی ٍ هذلسازی

ّفتِ چْارم

سیستوْای خغی تک هتغیرُ (پیَستِ ٍ گسستِ)

ّفتِ پٌجن

سیستوْای خغی چٌذ هتغیرُ (پیَستِ ٍ گسستِ) -فضای تاز

ّفتِ ششن

سیستوْای خغی چٌذ هتغیرُ (پیَستِ ٍ گسستِ) -فضای تاز

ّفتِ ّفتن

تحلیل سیستوْای دیٌاهیکی غیرخغی – ًقاط ثاتت

ّفتِ ّشتن

تحلیل سیستوْای دیٌاهیکی غیرخغی – آشٌایی تا رٍش لیاپاًَف

ّفتِ ًْن

تررسی تٌاٍب ٍ ًَساى در سیستوْای غیرخغی -هیاى ترم

ّفتِ دّن

هقذهِ ای تر اشَب -دٍشاخگی

ّفتِ یازدّن

ارگاًیسن تِ ػٌَاى سیستن فیسیکی ٍ تاز -تررسی ریاضی هذل  ٍ Hodgkin- Huxleyهذل فشار -حجن قلة

ّفتِ دٍازدّن

هذل سیستوْای تاز -هاشیٌْای زًذُ ٍ هحذٍدیتْای آى -هشخصات سیستن تاز – سیستن تاز در تیَلَشی

ّفتِ سیسدّن

هکاًیسوْا -تغییر -هاشیٌْای ٍرٍدی دار -پایذاری

ّفتِ چْاردّن

اًَاع تٌَع -اّویت آى -تٌَع در هاشیٌْا -تثذیلْای تٌَع

ّفتِ پاًسدّن

کٌترل ٍ تٌظین در سیستوْای تیَلَشیکی -تٌظین کٌٌذُ ّای هثتٌی تر خغا

ّفتِ شاًسدّن

سیستوْای پیچیذُ -خَد سازهاًذُ -الْام گرفتِ از تیَلَشی -سیثرًتیک هرتثِ اٍل ٍ دٍم

تَجِ:
ًحَُ ارزشیاتی فؼالیت داًشجَ در عی دٍرُ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَعِ هجذدا تَسظ استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًشکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

هٌاتغ هغالؼاتی:
ً -1ظریِ ػوَهی سیستوْا-ترتاالًفی
 -2سیستوْای دیٌاهیکی -شاًیذهي
 -3هقذهِ ای تر سیثرًتیک -اشثی
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