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 اجرا / ...Midجبرانی/  تاریخ
تمرین 

 )تحویل(

تمرین 

 )نهاده(
  عنوان

82/6  
    

طب ، مهندسی پزشکی ، تاریخ طب و ضرورت فکر 

 شیمی و طبیعی و الکتریکی
1 

03/6 جبرانی برای جلسه  
مهرهماهنگ  30

 می شود.
 2 تمثیل جامعه و مرور زیست سلولی   

4/7 ی سلولیبهره غشاگیرنده سلولی ، -محل فرستنده       3 

6/7  
   1 

چارت  RBCها + ها + نحوه توجیه و مدلبرخی پدیده

 + مقدمات ریاضی 1و بیان پروژه 
4 

82/7 سازی گیرندگیمدل فرستندگی + مدل       5 

87/7  
+جبرانی 

ام( 82)  

    
شهودی ریاضی –پتانسیل غشا و تعادل یونی   

 (VG-MG-LGانواع کانال )
6 

8/2  
    

تعادل و نرنست + مدل ساده رسانایی کانال و مدل 

HH    +  مدل رسانای موازی کامل 
7 

4/2  

   2 

تعادل و حاالت مختلف تک یونی و چند یونی: تعادل 

معادله ولتاژ  –و تعادل غلظتی نیاز به پمپ  -ولتاژی

 + انرژتیک غشا و پمپتعادل در هر حالت.

کانال باز با  HHمدل  –سازی دقیق تر کانال مدل

 غیرخطینگی غلظتی

8 

9/2  
    

کانال باز به  HHو مدل   –برای کانال  GHKمدل 

 عنوان تقریب ساده شده آن. 
9 

33/2  

   3 

معرفی پچ کلمپ و مدل های باز و بسته شدن کانال 

و میانگین زمانی مکانی+ مدل  ON(t)دینامیک  – ها

 ساده تک دریچه تاخیری

11 

36/2  

2و1     

 HH , GHKهای قرار دادن در مدلنحوه 

برا کانال های سدیم و پتاسیم  gatingمدلهای 

آکسون ماهی مرکب + معرفی چنل پدیا به عنوان 

جمع بندی دو نوع +  منبع نمونه های بیشتر

غیرخطینگی + رفتارهای مانا و آنی کانال ها و اثر 

 های آن هاها و مدلفرکانس + دینامیک کندتر: پمپ

11 

32/2  

  3 4 

عمل  ها + پتانسیلساختار سیناپس و توزیع کانال

پتانسیل عمل ریاضی ) علت تقریب های  ،شهودی

(+ کد نویسی + انرژتیک و.. صرف نظر از پمپ و کلسیم

AP و مغز 

14 

80/2  

    

 ... و m ،n ،hی ها، شبیه سازنتایج تحلیل 

 RBCو لظت های یونی تحلیل حجم و غ

 روش های جدید درمان سرطان

15 

82/2 4نظری     18 توزیع درون سلولی بزرگ و مدل رسانایی محوری 5 

03/2  19 نتایج -سازی محاسبه و شبیه     

8/9 عملی4     21 مدل ریاضی میدان درونزاد / سه قطبی و دو قطبی 6 

7/9  tACS 21بحث کاربردی: مدلسازی تحریک مغزی      



الکتروفیزیولوژیجدول زمانبدی مواد درس   

9/9  22 + نتایج (  p.clampسلول کروی ) –تحریک   5   

34/9  23 شهودی و مدل –میدانی  –ای تحریک از بیرون : نقطه     

  میان ترم 

36/9  24 تحریک )بخش آخر( + تحریک مغزی 7 6   

83/9  25 عضله + واحدهای موتوری –پیوند عصب      

80/9  26 طراحی تحریک الکترود و      

82/9  27 (2طراحی تحریک )الکترود و  8    

03/9  28 نظریه تحریک عملکردی  7   

5/33  29 هاو اشتقاق ECGنظریه ثبت :      

7/33  31 بستر سلولی -: طیف سنجی غیرخطیمبحث آزاد     

38/33  31 ارائه پروژه ها  8  هفته پایانی )فرجه( 

31/33  32 ارائه پروژه ها    هفته پایانی )فرجه( 

 شروع امتحانات 

 


