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درس را در های مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم)انتظار  درس یکل فیتوص

 (: کند فیتوص بند، دو ای کیقالب 

واد زیستي در ماز آن جایي كه مواد زیستي اولین و پایه ای ترین جز كاربردی مهندسي بافت مي باشد، انتخاب دقیق و هدفمند 

زیست مفاهیم اولیه شامل تعاریف پایه ای از زیست مواد، در این درس مهندسي بافت از اهمیت باالیي برخوردار مي باشد. 

بیو پلیمرها و بیو مواد كامپوزیتي در بیو سرامیک ها، بیو مواد فلزی،  زیستي و كاربردسازگاری، خواص ویژه و الزامات مواد 

 مهندسي بافت های مختلف و همچنین داربست های حامل سلول توضیح داده خواهد شد.

 

 :مندیتوان محورهای/ یکل فاهدا

 آشنایي با اصول اولیه مواد زیستي -1

 الزامات مواد زیستي جهت كاربرد های مهندسي بافتآشنایي با خواص منحصر به فرد و  -2

 آشنایي با مفاهیم و خواص بیو مواد فلزی، بیو سرامیک ها و بیو مواد پلیمری -9

 آشنایي با مفاهیم و خواص بیوكامپوزیت ها جهت كاربردهای ویژه مهندسي بافت -0

 مواد زیستي  سنتز آشنایي با روش های -5

 :مندیتوانمحورهای هر / زیریاختصاص اهداف

با مفاهیم اولیه مواد زیستي آشنایي كامل پیدا كند. انتظار مي رود دانشجو بتواند  ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

انواع متداول بیو سرامیک ها، بیو مواد فلزی، بیو مواد پلیمری و بیو كامپوزیت ها را درک كند و بتواند تشخیص دهد هر كدام از آن 

مي باشد. دانشجو مي بایست قدرت طراحي و ساخت یک بیو  ها چه خصوصیات ویژه ای دارند و برای مهندسي كدام بافت مناسب

در ضمن انتظار آشنایي با روش  ماده مناسب برای یک بافت ویژه ال اقل در زمینه كاری خود را بعد از اتمام این درس داشته باشد.

 های متداول سنتز نانو مواد زیستي از دانشجو بعد از اتمام این درس مي رود.

 : 1آموزشی رویکرد

 9تركیبي  حضوری   2مجازی 

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش

 .................... لطفا نام ببرید
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 :درس میتقو

/ مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/  یهاتیفعال

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

حضور فعال دانشجو و شرکت در  دکتر اعظمی

 جلسات پرسش و پاسخ 

 1 مقدمه ای بر بیومتریالها مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

حضور فعال دانشجو و شرکت در  دکتر اعظمی

 /تکلیفجلسات پرسش و پاسخ

 2 ی: دسته بندی هاککاربرد مواد در پزش مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

شرکت در  حضور فعال دانشجو و دکتر اعظمی

 /تکلیفجلسات پرسش و پاسخ

 3 ساختار مواد مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

حضور فعال دانشجو و شرکت در  دکتر فرزین

 /تکلیفجلسات پرسش و پاسخ

 4 فلزات، ساختار، خصوصیات و کاربردها مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

حضور فعال دانشجو و شرکت در  دکتر فرزین

 /تکلیفجلسات پرسش و پاسخ

 5 فلزات، ساختار، خصوصیات و کاربردها مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

حضور فعال دانشجو و شرکت در  دکتر فرزین

 /تکلیفجلسات پرسش و پاسخ

 6 فلزات، ساختار، خصوصیات و کاربردها مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

حضور فعال دانشجو و شرکت در  دکتر فرزین

 /تکلیفجلسات پرسش و پاسخ

 7 سرامیکها، ساختار خصوصیات و کاربردها مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

حضور فعال دانشجو و شرکت در  دکتر فرزین

 /تکلیفجلسات پرسش و پاسخ

 8 سرامیکها، ساختار خصوصیات و کاربردها مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

حضور فعال دانشجو و شرکت در  دکتر فرزین

 /تکلیفجلسات پرسش و پاسخ

 9 سرامیکها، ساختار خصوصیات و کاربردها مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

حضور فعال دانشجو و شرکت در  لطفیدکتر 

 /تکلیفجلسات پرسش و پاسخ

، ساختار خصوصیات شیشه های زیست فعال مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

 و کاربردها

11 

حضور فعال دانشجو و شرکت در  دکتر اعظمی

 /تکلیفپرسش و پاسخجلسات 

 11 پلیمرها، ساختار، خصوصیات و کاربرد مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

حضور فعال دانشجو و شرکت در  دکتر اعظمی

 /تکلیفجلسات پرسش و پاسخ

 12 پلیمرها، ساختار، خصوصیات و کاربرد مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

حضور فعال دانشجو و شرکت در  دکتر اعظمی

 /تکلیفپرسش و پاسخجلسات 

 13 پلیمرها، ساختار، خصوصیات و کاربرد مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

حضور فعال دانشجو و شرکت در  اعظمیدکتر 

 /تکلیفجلسات پرسش و پاسخ

 14 پلیمرها، ساختار، خصوصیات و کاربرد مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

حضور فعال دانشجو و شرکت در  رزینفدکتر 

 /تکلیفپرسش و پاسخجلسات 

کامپوزیت های زیستی، ساختار،  مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

 خصوصیات و کاربردها

15 

حضور فعال دانشجو و شرکت در  هرامیبدکتر 

 /تکلیفجلسات پرسش و پاسخ

 16 یساختار و خصوصیات مواد دندان ،بانیم مجازی )اسکایپ و اسکای روم(

دانشجو و شرکت در  حضور فعال دکتر فرزین

 جلسات پرسش و پاسخ

 17 سمینار مجازی )اسکایپ و اسکای روم(
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

حضور منظم و فعال در كالس، شركت فعال و مشتاقانه در جلسات پرسش و پاسخ، انجام صحیح و به موقع تکالیف، ارایه سمیناری 

 شدهدر حد باال و مطالعه مقاالت و منابع اعالم 

 دانشجو:  یابیارز روش

 ارزیابي تراكمي 

 ارزیابي از طریق تکالیف مفهومي و امتحان پایان ترم 

 10  ،نمره حضور به فعال در كالس اختصاص داده  1نمره به تکالیف و  9نمره به سمینار،  2نمره امتحان به پایان ترم

 خواهد شد.
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