بنام خذا
« فرم طرح درض »
دانشکذه :مهنذسی پسشکی رشته :مهنذسی پسشکی گرایش :بیومکانیک مقطع :کارشناسی

نام درس :مقذمه ای بر مهنذسی پسشکی زیستی (گروه

بیومکانیک) تعذاد واحذ نظری 3 :تعذاد واحذ عملی - :عنوان درس پیشنیاز :فیسیولوشی ،آناتومی و فیسیک پسشکی نام مذرس :محمذ نیکخو تمام وقت 
نیمه وقت مذعو

محل برگساری :کالس آزمایشگاه 

هذف کلی درض  :آؼنایی با اصول و هبانی ؼاخه های ػلوم ههنذظی پسؼکی
رئوض هطالب
هفته اول

هؼرفی گرایؽهای ههنذظی پسؼکی و حیطه های تحقیقاتی ،آهوزؼی و پصوهؽی ،هؼرفی فرصت ها و چالػ ها

هفته دوم

هؼرفی هبانی ههنذظی پسؼکی-بیوهکانیک ،هؼرفی ػلوم هرتبط و حیطه های تحقیقاتی(هکانیک جاهذات ،ظیاالت و
روؼهای تولیذ)
In-Vivo-

In-Vitro-

Ex-Vivo-

هفته ظوم

آؼنایی با تعتهای هکانیکی

هفته چهارم

آؼنایی با تعتهای هکانیکی و رونذ طراحی ارتس ها و پروتسها و دظتگاه های هربوطه

هفته پنجن

آؼنایی با اصول توانبخؽی و ػلوم بهسیعتی ،هؼرفی حیطه های تحقیقاتی و کاری

هفته ؼؽن

آؼنایی با اصول ارگونوهی و بیوهکانیک ؼغلی ،هؼرفی حیطه های تحقیقاتی و کاری

هفته هفتن

هؼرفی هبانی ههنذظی پسؼکی-بیوهواد ،هؼرفی هفاهین پایه  ،ػلوم هرتبط و حیطه های تحقیقاتی

هفته هؽتن

هؼرفی بیوهواد ،دظته بنذی بیوهواد ،کاربرد ،هالحظات در طراحی و اظتفاده

هفته نهن

هؼرفی هبانی ههنذظی بافت ،کلیات ،اصول ،هؼرفی داربعت ها ،روغ ظاخت ،هبانی ظلولی و فاکتورهای رؼذ

هفته دهن

هؼرفی هبانی ههنذظی پسؼکی-بیوالکتریک ،هؼرفی هفاهین پایه ،ػلوم هرتبط و حیطه های تحقیقاتی

هفته یازدهن

هؼرفی هنابغ پتانعیل های حیاتی (فیسیولوشی ظلول ،پتانعیل ػول و انتؽار ،هذلعازی ،ظلول ػصبی)

هفته دوازدهن

هؼرفی الکترودها و هبذل ها ،هؼرفی EEG ،ECG ،EMGو الکتروهای ثبت هر کذام

هفته ظیسدهن

هؼرفی تقویت کننذه ها (اصول طراحی) ،هؼرفی انواع فیلترها

هفته چهاردهن

هؼرفی روؼهای پردازغ ظیگنال و حیطه های تحقیقاتی هرتبط

هفته پانسدهن

هؼرفی هبانی ههنذظی بیوانفورهاتیک ،هذیریت اطالػات پسؼکی -پسؼکی از راه دور ()Telemecidine

هفته ؼانسدهن

هؼرفی جراحی های رباتیک (اصول و روؼها) ،حیطه های تحقیقاتی و جراحی از راه دور ()Telesurgery

توجه:
نحوه ارزؼیابی فؼالیت دانؽجو در طی دوره :فؼالیت کالظی -%01ظوینار تحقیقاتی  -%01اهتحاى نهایی %01

در صورت تغییر هباحث و نحوه تذریط درض در هر نیوعال الزم اظت فرم هربوطه هجذدا توظط اظتاد هحترم تکویل و جهت به روز رظانی در اختیار آهوزغ دانؽکذه و ظایت واحذ قرار گیرد.

هنابغ هطالؼاتی:
 -0هقذهه ای بر ههنذظی پسؼکی -تالیف برونسینو
 -0هقذهه ای بر ههنذظی پسؼکی -تالیف دکتر ظیاهک نجاریاى
 -3هقذهه ای بر ههنذظی پسؼکی -تالیف هیؽل دوهاک
-4هقاالت و ظایتهای ههنذظی پسؼکی

