
 کارشناسی مهندسی پزشکی  برنامه درسی  

 

 

واحد( 71ترم اول )  

 همنیاز پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- --- عمومی 3 زبان فارسی

 --- -- پایه 3 1عمومی ریاضی

 1ریاضی عمومی --- پایه 4 زآو1عمومی فیزیک

 --- --- عمومی 3 زبان انگلیسی

تاریخ تحلیلی صدر 

 اسالم

 --- --- عمومی 2

 --- --- اصلی 2 آناتومی

 

 

 واحد(18)دوم ترم 

 همنیاز پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 2ریاضی عمومی --- پایه 3 معادالت دیفرانسیل

 --- 1ریاضی عمومی پایه 3 2عمومی ریاضی

 -1 عمومی ریاضی پایه 3 2عمومی فیزیک
 آزو1عمومی فیزیک

--- 

نویسی برنامه

 کامپیوتر

 --- 1ریاضی عمومی پایه 3

 --- --- اصلی 3 آزو  فیزیولوژی

 --- --- عمومی 1 1تربیت بدنی

 --- 1ریاضی عمومی پایه 2 فناوری اطالعات

 

 

 واحد( 11ترم سوم )

 همنیاز پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- 1ریاضی عمومی پایه 2 آمار و احتماالت

 -معادالت دیفرانسیل اصلی 3 ریاضیات مهندسی

 2عمومی ریاضی

--- 

 -نویسی کامپیوتربرنامه پایه 2 محاسبات عددی

 معادالت دیفرانسیل

--- 

زبان تخصصی و اصطالحات 

 پزشکی

 --- زبان انگلیسی اصلی 3

 -2فیزیک عمومی تخصصی 3 1مدارهای الکتریکی

 معادالت دیفرانسیل

--- 

 -و آز یژفیزیولو اصلی 3 فیزیک پزشکی

فیزیک  -آناتومی

 2عمومی

--- 

 --- --- عمومی 1 2بدنیتربیت

 --- --- عمومی 2 1اندیشه اسالمی
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 واحد( 18ترم چهارم )

 همنیاز پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی 

 زیستی )بیوالکتریک(

 -آناتومی -و آز فیزیولوژی اصلی 3

 فیزیک پزشکی

--- 

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی 

 زیستی )بیومواد(

 -آناتومی -و آز فیزیولوژی اصلی 3

 فیزیک پزشکی

--- 

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی 

 زیستی )بیومکانیک(

 -آناتومی -و آز فیزیولوژی اصلی 3

 فیزیک پزشکی

--- 

 --- --- پایه 4 مایشگاهآزشیمی عمومی و

 --- 1مدارهای الکتریکی تخصصی 3 1الکترونیک

مدیریت خدمات بهداشتی و 

 درمانی

 --- --- اصلی 2

 

 واحد( 11ترم پنجم )

 همنیاز پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی  اصلی 3 1فناوری اطالعات پزشکی

 -بیومواد -بیومکانیک -)بیوالکتریک(

 نویسی کامپیوتربرنامه 

--- 

 -آناتومی -و آز فیزیولوژی اصلی 2 بیوفیزیک

 2عمومیفیزیک 

--- 

 -آناتومی -و آز فیزیولوژی اصلی 2 بیوشیمی

 مایشگاهو آز شیمی عمومی

--- 

 --- مایشگاهو آز شیمی عمومی اصلی 3 1آلیشیمی 

اصول سیستمهای رادیولوژی و 

 تصویرگری پزشکی

مهندسی پزشکی مقدمه ای بر  اصلی 3

 فیزیک پزشکی-)بیوالکتریک(

--- 

 --- --- عمومی 2 آیین زندگی

 1الکترونیک --- اختیاری 3 منطقی هایمدار

 --- 1مدارهای الکتریکی اختیاری 1 1مدار آزمایشگاه 

 

 واحد( 18ترم ششم )

 همنیاز پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس

اصول توانبخشی و وسایل و 

 ها دستگاه

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی  اصلی 3

 بیومواد -بیومکانیک -)بیوالکتریک(
--- 

 --- ریاضیات مهندسی تخصصی 3 تجزیه و تحلیل سیستمها

تجهیزات عمومی بیمارستانی و 

 کلینیک پزشکی

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی  اصلی 3

 بیومواد -بیومکانیک -)بیوالکتریک(
--- 

ایمنی و استانداردهای حفاظت و 

 عمومی بیمارستانی

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی  اصلی 3

 بیومواد -بیومکانیک -)بیوالکتریک(
--- 

 --- --- عمومی 2 ایران انقالب اسالمی

 --- 1مدارهای الکتریکی تخصصی 3 1میکروپروسسور

 --- 1الکترونیک تخصصی 1 1الکترونیک آزمایشگاه
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 واحد( 11ترم هفتم )

 همنیاز پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس

روش تحقیق و سیستمهای اطالع 

 رسانی پزشکی

برنامه  -1فناوری اطالعات پزشکی اصلی 2

 نویسی کامپیوتر
--- 

 --- تجزیه و تحلیل سیستمها تخصصی 3 سیستمهای کنترل خطی

 --- تجزیه و تحلیل سیستمها تخصصی 2 گیری الکترونیکیاندازه

الکتریکی مستقیم و  های ماشین

 متناوب

 --- 1مدارهای الکتریکی اختیاری 3

 --- --- عمومی 2 دانش خانواده و جمعیت

ریاضیات  -2فیزیک عمومی تخصصی 3 الکترومغناطیس

 مهندسی

--- 

 --- 1میکروپروسسور تخصصی 1 میکروپروسسورآزمایشگاه 

 --- 1الکترونیک اختیاری 3 2الکترونیک 

 

 واحد(17ترم هشتم )

 همنیاز پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- --- اصلی 3 کارورزی

 --- تشخیص استاد راهنما اصلی 3 پروژه

 --- 2الکترونیک اختیاری 3 الکترونیک صنعتی

ماشینهای الکتریکی مستقیم و  اختیاری 1 ماشینهای الکتریکیآزمایشگاه 

 متناوب

--- 

 --- --- عمومی 2 2اسالمیاندیشه 

 --- --- تخصصی 3 مبانی بیوالکتریک

 --- --- عمومی 2 تفسیر موضوعی قرآن

 

 واحد کافی می باشد 8واحد دروس اختیاری ارائه شده در ترم های مختلف گذراندن  11دانشجویان گرامی از *

 

 

 انتخاب کنند:واحد اختیاری را از سه بسته زیر  8توصیه می شود که دانشجویان 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد 3الکترونیک صنعتی   

واحد3 (2) الکترونیک  

واحد 3منطقیهای مدار  

واحد  3الکتریکی مستقیم ومتناوب  های ماشین  

واحد 1 های الکتریکی ماشین مایشگاهآز  

واحد  3منطقی های مدار  

واحد  1( 1مدار ) مایشگاهآز  
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واحد 3الکترونیک صنعتی    

واحد 3( 2)الکترونیک   

واحد 3الکتریکی مستقیم ومتناوب  های ماشین  


