تٌام خذا
« فرم طرح درس »
دانشکذه :مهنذسی پسشکی رشته :مهنذسی پسشکی گرایش :بیومکانیک مقطع :کارشناسی
واحذ عملی - :عنوان درس پیشنیاز :مبانی بیومکانیک 1نام مذرس :محمذ نیکخو

نام درس :مبانی بیومکانیک 2تعذاد واحذ نظری 3 :تعذاد

تمام وقت  نیمه وقت مذعو

محل برگساری :کالس

آزمایشگاه 
ّذف کلی درس  :ضٌاخت خصَصیات تیَهکاًیکی تافتْای تیَلَشیکی ،اضٌایی تا سیستن گردش خَى ٍ تٌفسی ٍ رٍضْای اًذازُ گیری ٍ
سٌجص در تیَهکاًیک
رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

اضٌایی تا اًَاع تست ّای تیَهکاًیکیex-vivo, in-vitro, in-vivo

ّفتِ دٍم

خصَصیات تیَهکاًیکی تافت استخَاى

ّفتِ سَم

خصَصیات تیَهکاًیکیثافت غضرٍف هعضلی ٍ دیسک تیي هْرُ ای

ّفتِ چْارم

خصَصیات تیَهکاًیکی تافت هاّیچِ ای

ّفتِ پٌجن

خصَصیات تیَهکاًیکی تافت لیگاهاى ٍ تاًذٍى

ّفتِ ضطن

اضنایی با مدلهای ویسکواالستیته (ماکسول ،کلوین و ترکیب آنها) و تستهای خسش و استراحت تنص

ّفتِ ّفتن

آضنایی با مدلهای هایپراالستیک و پرواالستیک

ّفتِ ّطتن

اضنایی با مکانیک سیاالت زیستی -تقسیم بندی سیاالت نیوتنی و غیرنیوتنی

ّفتِ ًْن

ٍیسکَزیتِ خَى ٍ اثر ّواتَکریت

ّفتِ دّن

تررسی قطر رگ تر ٍیسکَزیتِ ٍ ّواتَکریت ،اثر فاریي لٌذکَئیست

ّفتِ یازدّن

آضٌایی تا ٍسایل پسضکی (ارتس ٍ پرٍتس)

ّفتِ دٍازدّن

تررسی تیَهکاًیکی ایوپلٌتْای پسضکی

ّفتِ سیسدّن

آضٌایی تا قلة ،دریچِ ّای قلثی ،رگ هصٌَعی

ّفتِ چْاردّن

آضٌایی تا تجْیسات تَاًثخطی ٍ فیسیَتراپی

ّفتِ پاًسدّن

اضٌایی تا رٍضْای اًذازُ گیری ، loadcell،سٌسَرّایFCR

ّفتِ ضاًسدّن

اضٌایی تا سٌسَرّای خازًی ،ضتاب سٌجْا ٍ کارترد آى د رهٌْذسی پسضکی

تَجِ:
ًحَُ ارزضیاتی فعالیت داًطجَ در طی دٍرُ :توریٌْای کالسی ،پرٍشُ ّای کَچک درسیً6 :ورُ

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

هٌاتع هطالعاتی:
-1هثاًی تیَهکاًیک تالیف :سَزاى ّال هترجن:دکتر ًجاریاى
-2تیَهکاًیک سیستن ّای اسکلتی -عضالًی تالیف :پٌجاتیٍ-ایت
 -3تیَهکاًیک تافت ًرم تالیف :فاًگ
-4

پایاى ترمً 14 :ورُ

