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16/11 1تقریر    

 طب، طب خیتار

 _ جامع نگری cancer_ یمیش
1 

 18/11  2 (1ارتباط سلولی_ زیست سلولی)_یجامعه سلول   

 23/11 میتوکندری_ (2زیست سلولی )     3 

 25/11  4 محل کجاست،  یسلول رندهیگو فرستنده    

 30/11 5تقریر     5 _ نیاز به مدل RBC   سمندر__فرآیندهای کلسیمی 

 2/12  6 ریاضیات میدان+پتانسیل دوقطبی+مدل فرستنده   

 7/12  7 حفاظت G0+و  fcمدل های مداری+ مدل گیرندگی+بهره غشا+رفتار    

 
 9/12  1 

 و... riو  rmو  Rmو  Cmو  CMو  RMمدل مداری محاسبات 

 تک کانال )خطی(مدل اولیه یک 

 مدل اولیه غشا با رسانایی یک یون

8 

 Vrest 9و استخراج آن،  Eiتکمیل مدل اولیه غشا ، ترمودینامیک،    14/12 

 
16/12  

+3و2  

10تقریر    
 10 غلظتی_ پمپ_نکات مدلسازی پمپ، انرژتیک غشا سلول _ تعادل ولتاژی

 21/12   
 مدل غیرخطی غلظتیشبیه سازی و مدلسازی رایانه ای + 

 Vrestکانال+   GHK+ مدل  HH+  تقریب خطی سدیم و پتاسیم در 
11 

 
23/12 1  

 + مشاهدات Vmروش های ثبت 

 یا از نوع و HH  مدل از نوع و لحاظ آن به عنوان ضریب در  gating+ کلیات 

GHK 

12 

 
5و  1تقریر  28/12   

 m ساده   gate+  رفتار کانال یه کوانتومی یا دو قطبیتوج

 +gating +سدیم و پتاسیم آکسون ماهی مرکب 
channelpedia 
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 تعطیل13

 )جبرانی(
  

رفتار مانا و آنی کانال + ساختار نورون و سیناپس + ساختار عضالنی قلب + پتانسیل 

 عمل شهودی در هریک

 

14 

 2و1فکر

 پنج شنبه

18/01/1401 

 

15 
 + 10تقریر 

 3و2

 

تمرین اول 

شبیه سازی + 

4تمرین فکر   

 

ریاضی + کدنویسی آن و نکات صرف نظر پمپ و کلسیم و ...+ انرژتیک پتانسیل عمل 

 نورون و مغز
15 

 3فکر

 پنج شنبه

25/01/1401 

 16 محوری+ مدل رسانایی : شهودی تغییر در ولتاژ غشا انتشار   20

 

27  

5+  

تمرین دوم 

 شبیه سازی

 

+ سرعت انتشار + میلین: ساختار و طراحی پربازده +   HH  +FHمدلسازی انتشار + 

 کاملیان راد ) مبحث تحریک کنترل(مهندس اراِیه مدعو: 
17 

 4فکر

 پنج شنبه

01/02/1401 

 18 ) ارایه مدعو( دینامیک غیر خطیNLDانواع رفتارهای ولتاژی نورون +   4 29
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 )جبرانی(
 19 ارایه مدعو()  دینامیک غیر خطی NLDنگاه   

 20 یو دو قطب یدرونزاد / سه قطب دانیم یاضیمدل ر   5 

 ECG 21و  EEG نظریه ثبت  6  10 

 5فکر

 پنج شنبه

15/02/1401 

 22 ) نتایج + p.clamp – ( کروی سلول تحریک  5 تعطیل12

 23 و مدل یشهود یدانیم یا : نقطه رونیاز ب کیتحر   17 

 
19  7 

 (آخر بخش( تحریک

 خانم مهندس صفری(_) ارایه مدعو  مغزی تحریک
24 

 

24 

6 

+تمرین اول 

 شبیه سازی

 25 موتوری واحدهای + عضله عصب پیوند 

 26 تحریک طراحی و الکترود   26 

 FES 27( و 2)تحریک طراحی و الکترود 8  31 

  7و  6فکر 

 پنج شنبه

05/03/1401 

2/3 

7 

+تمرین دوم 

 شبیه سازی

 28 + محصوالت تجاری عملکردی تحریک نظریه 

 29 (1)الکتروفیزیولوژی قلب   7 

 30 (2)الکتروفیزیولوژی قلب   9 

 8فکر 

 پنج شنبه 

19/03/1401 

هفته پایانی 

 )فرجه(

 تعطیل 14

 31 + رشد و تکثیر cancerروش های درمانی+   8

هفته پایانی  

 )فرجه(

16 
 

 32 حجم و بافرتغییر مطالب مشابه + شبیه سازی   

 21 

 


