
  پزشكي مهندسي كارشناسي پيوسته جدول دروس و ترم بندي

  93ورودي(بيو الكتريك)  

  ترم اول

  همنياز  پيشنياز  عملي  نظري  نام درس

        3  1عمومي رياضي

  1رياضي      3  1فيزيك 

        3  زبان انگليسي

        3  زبان فارسي 

        2  فيزيو لوژي 

      1   ز فيزيو لوژيآ

        2  زيست شناسي    

اسالم  نظري مباني

  ) 1انديشه اسالمي(
2        

  واحد 19  1  18  جمع واحد 

  

  ترم دوم

  همنياز  پيشنياز  عملي  نظري  نام درس

    1 رياضي    3  2عمومي رياضي

  1رياضي  1فيزيك    3  2فيزيك

    1فيزيك  1    )مكانيك(1آز فيزيك

        2  آناتومي

    1رياضي    3  معادالت ديفرانسيل

        3  برنامه نويسي كامپيوتر

      1    1تربيت بدني

مباني نظري اسالم 

 )2انديشه اسالمي(

    1انديشه اسالمي    2

  واحد 18  2  16  جمع واحد 

  

  ترم سوم

  همنياز  پيشنياز  عملي  نظري  نام درس

معادالت  -2رياضي    3  رياضي مهندسي

  ديفرانسيل
  

        1  بهداشت عمومي

  معادالت   2فيزيك    3  1مدار هاي الكتريكي

مديريت اصول و كليات 

خدمات بهداشتي 

  درماني

2        

  يژفيزيولو-2فيزيك    3  فيزيك پزشكي

  آناتومي
  

    1رياضي    3  آمار حياتي واحتمال   

        2  اخالق اسالمي

    2فيزيك  1    (الكتريسته)2آز فيزيك

  واحد 18  1  17  جمع واحد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ترم چهارم

  همنياز  پيشنياز  عملي  نظري  نام درس

    1دار هاي الكتريكيم    3  2مدار هاي الكتريكي

    1مدار هاي الكتريكي    3  1الكترونيك

مهندسي اي برمقدمه 

  زيستي پزشكي
-آناتومي  ،فيزيو لوژي    3

  فيزيك پزشكي
  

و   هاسيگنالتجزيه و تحليل 

  سيستمها
    رياضيات مهندسي    3

          

        2  انقالب اسالمي و ريشه ها

    1مدار الكتريكي   1    1آز  مدار

    2رياضي    3   محاسبات عددي

  واحد 18  1  17  جمع واحد 

  ترم پنجم

  همنياز  پيشنياز  عملي  نظري  نام درس

  1الكترونيك      3  مدار منطقي

    1الكترونيك    3  2الكترونيك

استاتيك و مقاومت مصالح 

  در  مهندسي پزشكي
    1رياضي -1فيزيك    3

-فيزيو لوژي -2فيزيك    2  بيو فيزيك

  آناتومي
  

  )1آز مدار (  1الكترونيك  1    )1آز الكترونيك(

سيستمهاي كنترل 

  خطي
    سيگنال هاو  سيستمها     3

دانش خانواده و 

  جمعيت
2        

زبان تخصصي مهندسي 

  پزشكي
مقدمه مهندسي   زبان انگليسي    2

  پزشكي زيستي
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  دانشجويان در انتخاب دروس اختياري توجه نمايند كه:

دانشجو موظف است دروس اختياري را با موافقت گروه و  .1

 با رعايت پيش نياز و يا همنياز انتخاب نمايد.

  

تخصصي دروس يكي از  دروس اختياري مي تواند شامل .2

 باشد. پزشكيساير  گرايشهاي مهندسي 

 اختياري دروس از واحد 6 گذراندن به ملزم دانشجو .3

  .ميباشد

 

  

  

  

  ترم ششم

  همنياز  پيشنياز  عملي  نظري  نام درس

ماشين هاي الكتريكي مستقيم  

  ومتناوب
    1الكتريكيمدار هاي     4

آز مدار  ،مدار منطقي   1    آز مدار منطقي

1  
  

مقدمه اي بر هوش 

  محاسباتي و زيستي
مدارهاي   تجزيه و تحليل سيگنالها ،    3

  منطقي

  1تربيت بدني  1    2تربيت بدني

          

تجهيزات عمومي  

  بيمارستانها
مقدمه مهندسي     3

  شكيپز
  

        2  آشنايي با منابع اسالمي

    فيزيك پزشكي    3  اصول سيستمهاي راديولوژي 

  1آز الكترونيك - 2الكترونيك   1    2آز الكترونيك 

  واحد 18  3  15  

  ترم هفتم

  همنياز  پيشنياز  عملي  نظري  نام درس

تجزيه و تحليل سيگنالها و      3  اندازه گيري الكترونيكي

  مدار منطقي -سيستمها

  2الكترونيك

حفاظت الكتريكي در 

  سيستمهاي بيمارستاني

،  مقدمه اي 2الكترونيك     2

برمهندسي پزشكي، مدار 

  1الكتريكي

  

  1اختياري

  
2        

    ماشين الكتريكي  1    آز ماشين الكتريكي

    واحد75ز گذراندن بعد ا  2    آموزي  كار 

  مدارهاي منطقي- 2الكترونيك     3  تكنيك پالس

        2  تاريخ  و تمدن اسالم

  1ميكروپروسسور

  )1(ريز پردازنده 
مدار  ، 2الكترونيك    3

  منطقي

  

  واحد 18  3  15  

  ترم هشتم

  همنياز  پيشنياز  عملي  نظري  نام درس

    واحد 100بعد از گذراندن     3  پروژه

آنالوگ و  مخابرات

  ديجيتال

مدارهاي منطقي، آمار     3

حياتي، تجزيه و تحليل 

  سيگنالها

  

          

          

  1ميكروپروسسور زآ 

  
  1ميكروپروسسور  1  

  )، آز مدار منطقي1( 
  

  2اختياري

  
1        

        3   3اختياري

فبزيولوژي، آناتومي،     3  اصول توانبخشي

استاتيك و مقاومت 

  مصالح
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