ترم اول
ترم سوم

فناوری اطالعات
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

ریاضی عمومی1
ریاضی عمومی 2و (معادالت دیفرانسیل)

دانش خانواده و جمعیت

-

نام درس

سیستمهای کنترل خطی
الکترونیك2

پیشنیاز(همنیاز)
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی -مدار
الکتریکی1
تجزیه و تحلیل سیستمها
الکترونیك 1

روش تحقیق در مهندسی پزشکی

برنامه نویسی کامپیوتر

استاتیك و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی

ریاضی عمومی ،1فیزیك عمومی 1

اندیشه اسالمی2

اندیشه اسالمی 1

آز -الکترونیك 1
نام درس

الکترونیك 1

ترم پنجم

کارآموزی

ترم چهارم

فیزیك پزشکی

فیزیولوژی ،آناتومی ،فیزیك عمومی2

ترم ششم

نام درس
مدار الکتریکی1
ریاضیات مهندسی

پیشنیاز(همنیاز)
فیزیك عمومی ،2معادالت دیفرانسیل
ریاضی عمومی 2و معادالت دیفرانسیل

پدیده های بیوالکتریکی

تابستان
سال
سوم

ترم دوم

رشته :مهندسی پزشکی(ورودی  97و بعد از آن)
پیشنیاز(همنیاز)
نام درس
ریاضی عمومی1
فیزیك عمومی1
فیزیولوژی
تربیت بدنی1
مبانی شیمی 1
فارسی
اندیشه اسالمی1

مقطع :کارشناسی پیوسته
پیشنیاز(همنیاز)
نام درس
ریاضی عمومی1
ریاضی عمومی2
فیزیك عمومی1
فیزیك عمومی 2
ریاضی عمومی1
برنامه نویسی کامپیوتر
ریاضی عمومی(1ریاضی عمومی)2
معادالت دیفرانسیل
آز فیزیولوژی
آناتومی
تربیت بدنی 1
ورزش 1
نام درس
بیوشیمی
الکترونیك1

پیشنیاز(همنیاز)
مبانی شیمی 1
مدار الکتریکی1

فناوری اطالعات پزشکی1

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی-
برنامه نویسی کامپیوتر

آمار و احتماالت مهندسی
تجزیه و تحلیل سیستم ها
آز مدار الکتریکی1
زبان انگلیسی
نام درس
تجهیزات عمومی بیمارستانها و کلینیك های
پزشکی
انقالب اسالمی
مدیریت و کارآفرینی در مهندسی پزشکی
آزمایشگاه الکترونیك 2
زبان تخصصی و اصطالحات پزشکی
حفاظت و ایمنی و استانداردهای عمومی
آزمایشگاهی و بیمارستانی
مدارهای منطقی
پیشنیاز(همنیاز)

ریاضی عمومی 1
ریاضیات مهندسی
مدارهای الکتریکی 1
پیشنیاز(همنیاز)
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
زیستی
الکترونیك  2و آزمایشگاه
الکترونیك 1
زبان عمومی
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
زیستی
الکترونیك 1

حداقل  100واحد گذرانده

ترم هفتم

اصول و افرازه های توانبخشی

فیزیولوژی ،آناتومی

تفسیر موضوعی نهج البالغه
اصول سیستمهای تصویرنگاری پزشکی

فیزیك پزشکی ،مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

ترم هشتم

نام درس
مدار الکتریکی2
آز مدار منطقی
ماشین های الکتریکی1
میکروپروسسور 1

پیشنیاز(همنیاز)
مدار الکتریکی1
مدارهای منطقی ،آز مدار الکتریکی1
مدارهای الکتریکی 1
مدارهای منطقی

نام درس
الکترونیك صنعتی
اندازهگیری الکترونیکی
آز ماشین های الکتریکی1
تکنیك پالس
مخابرات آنالوگ و دیجیتال
اخالق اسالمی
پروژه

پیشنیاز(همنیاز)
الکترونیك 2
تجزیه و تحلیل سیستمها
ماشین های الکتریکی1
الکترونیك ،2مدار منطقی
تجزیه و تحلیل -مدار منطقی-
آمار و احتمال
-

.
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حوزه معاونت آموزشی و
تحصیالت تکمیلی

