
 مهندســی پزشکـــی -ال اولــــسنیم

 ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد پیشنیاز درس همنیاز درس

 2 فنی-(1)ریاضی عمومی  720-22-23 3 -- --

 2 فنی-(1)فیزیک  21-22-770 3 -- (1)ریاضی عمومی 

 3 و کامپیوتر مبانی برنامه نویسی 772-22-22 3 -- --

 4 آناتومی 772-22-22 2 -- --

 5 زیست شناسی 772-22-22 2 -- --

 2 (1)اندیشه اسالمی  772-22-24 2 -- --

 0 فنی-زبان عمومی  772-27-24 3 -- --

 جمع واحدها  81 

 

 مهندســی پزشکـــی - دومال ــــسنیم

 ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد پیشنیاز درس همنیاز درس

 2 فنی-(2)ریاضی عمومی  23-22-720 3 (1)ریاضی عمومی  --

 2 معادالت دیفرانسیل 23-22-721 3 -- (1)ریاضی عمومی 

 3 فنی-(2)فیزیک  21-22-770 3 (1)فیزیک  --

 3 فنی-(1)آز فیزیک  21-22-727 2 (1)فیزیک  --

 5 بهداشت عمومی 774-22-22 2 -- --

 2 فیزیولوژی 775-22-22 2 -- --

 0 آزمایشگاه فیزیولوژی 22-22-772 2 -- فیزیولوژی

 0 (2)اندیشه اسالمی  24-22-772 2 (1)اندیشه اسالمی --

 جمع واحدها 81 

 

 مهندســی پزشکـــی - ال سومــــنیمس

تعداد  پیشنیاز درس همنیاز درس

 واحد
 ردیف نام درس شماره درس

 2 (1)الکتریکی مدارهای  22-22-727 3 و معادالت و دیفرانسیل( 2)فیزیک عمومی 

 2 ریاضیات مهندسی 22-22-771 3 و معادالت و دیفرانسیل( 2)ریاضی --

 3 فیزیک پزشکی 22-22-770 3 (2)فیزیولوژی و آناتومی و فیزیک عمومی  --

 4 بیوفیزیک 22-22-770 2 (2)فیزیولوژی و آناتومی و فیزیک عمومی  --

 5 احتماالت آمار حیاتی  و 773-22-22 3 (1)ریاضی عمومی --

 2 فارسی 772-27-24 3 -- --

 0 تربیت بدنی 23-22-224و222 2 -- --

 0 (2)آز فیزیک  21-22-722 2 (2)فیزیک   

 جمع واحدها 81 

 



 مهندســی پزشکـــی - ارمـــال چهــــنیمس

 ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد پیشنیاز درس همنیاز درس

 2 1الکترونیک  22-22-725 3 (1)مدارهای الکتریکی  --

 2 2مدارهای الکتریکی  22-22-722 3 (1)مدارهای الکتریکی  --

 3 محاسبات عددی 22-22-725 3 (2)ریاضی عمومی  

 رعایت دروس پیش نیاز و هم نیاز مطابق

 .الزامی است9جدول شماره  
 4 (1)اختیاریتخصصی  1مراجعه به جدول شماره  3

 5 اصول سیستم های رادیو لوژی و  رادیوتراپی 22-22-771 3 فیزیک پزشکی --

 2 (1)ورزش  23-22-220و225 2 تربیت بدنی --

 جمع واحدها 81 

 

 مهندســی پزشکـــی - پنجــمال ــــنیمس

تعداد  پیشنیاز درس همنیاز درس

 واحد
 ردیف نام درس شماره درس

 2 مدارهای منطقی 11-12-121 3 1الکترونیک   --

 2 تجزیه و تحلیل سیستم ها 11-12-123 3 ریاضیات مهندسی --

 3 2الکترونیک  11-12-110 3 1الکترونیک  --

 4 (1)آزمایشگاه اندازه گیری و مدار 11-12-113 1 2و   1مدارهای الکتریکی  --

 5 استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی 11-22-111 3 (1)وفیزیک عمومی( 1)ریاضی عمومی --

 2 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی 11-22-111 3 فیزیولوژی و آناتومی وفیزیک پزشکی --

 0 اخالق اسالمی 112-12-11 2 -- --

 جمع واحدها 81 

 

 مهندســی پزشکـــی - ششــــم ال ــــنیمس

 ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد پیشنیاز درس همنیاز درس

 2 آزمایشگاه مدار منطقی 22-22-722 2 مدارهای منطقی --

 2 تجهیزات عمومی بیمارستان هاو کلینیک های پزشکی 22-22-722 3 یستیزمقدمه ای برمهندسی پزشکی  --

 3 1آزمایشگاه الکترونیک 22-22-722 2 1الکترونیک  --

 4 سیستم های کنترل خطی 22-22-724 3 تجزیه و تحلیل سیستم ها --

 5 ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب 22-22-722 4 1الکتریکی مدارهای  --

 2 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 723-22-22 2 -- --

  زبان تخصصی در مهندسی پزشکی 22-22-720 2 زبان عمومی فنی --

 0 انقالب اسالمی ایران 771-22-24 2 -- --

 0 اخذ کارورزی در تابستان  22-22-724 2 واحد درسی 07بعداز گذراندن 

 جمع واحدها  2+81 



 

 مهندســی پزشکـــی - هفتــــمال ــــنیمس

تعداد  پیشنیاز درس همنیاز درس

 واحد
 ردیف نام درس شماره درس

 
  2والکترونیک ( 1)مدارهای الکتریکی 

 و مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
 های بیمارستانیحفاظت الکتریکی در سیستم  110-22-11 2

2 

 (1) میکروپروسسور 11-22-123 3 2الکترونیک   
2 

 تکنیک پالس 11-12-120 3 و مدارهای منطقی 2الکترونیک 
4 

 
فیزیولوژی و آناتومی و استاتیک و 

 مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
 اصول توانبخشی وسایل و دستگاه ها 112-22-11 3

5 

 2 آزمایشگاه الکترونیک 11-12-123 1 1و آز الکترونیک  2الکترونیک  
2 

 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 11-11-110 1 ماشین های الکتریکی  مستقیم و متناوب 
0 

 2الکترونیک  
تجزیه و تحلیل مدارهای منطقی و

 سیستمها
 اندازه گیری الکترونیکی 111-12-11 3

0 

-- -- 2 113-12-11 
 تاریخ اسالم

 

 جمع واحدها 81 

 

 

 مهندســی پزشکـــی - هشتــــمال ــــنیمس

همنیاز 

 درس

 ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد پیشنیاز درس

 پروژه 11-22-110 3 واحد درسی 111ندن حداقل بعد از گذرا
2 

-- 
تجزیه و تحلیل سیتم ها و مدارهای 

 منطقی
 مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی 121-22-11 3

2 

-- 
تحلیل سیستم هاومدارهای تجزیه و 

 منطقی و آمار حیاتی و احتماالت
 مخابرات آنالوگ و دیجیتال 121-22-11 3

3 

 رعایت دروس پیش نیاز و هم نیاز مطابق

 .الزامی است9جدول شماره  
3+2 

مراجعه به جدول 

 0شماره 

 (2)اختیاریتخصصی 
4 

 5 ( 3)اختیاری تخصصی 

 آزمایشگاه میکروپروسسور 11-12-103 1 (1)میکروپروسسور --
2 

 جمع واحدها 5+81 

 



 (واحد از مجموعه 1)مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک اختیاریلیست دروس تخصصی (1)جدول شماره 

 پیش نیاز هم نیاز
تعداد 

 واحد
 ردیف نام درس شماره درس

 1 سیستم های کنترل دیجیتال 11-12-213 3 سیستم های کنترل خطی --

 2 کنترل صنعتی 11-12-150 3 های کنترل خطیسیستم  --

 3 شبکه های کامپیوتری 11-12-113 3 (1)میکروپروسسور --

 1 (2)میکروپروسسور 11-22-125 3 (1)میکروپروسسور --

 5 خواص مواد مهندسی  11-22-133 3 (1)و شیمی عمومی( 1)فیزیک عمومی --

 2 الکترومغناطیس 11-12-111 3 و ریاضیات مهندسی( 2)فیزیک --

 0 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 11-12-125 1 سیستم های کنترل خطی --

 0 الکترونیک صنعتی 11-12-153 3 2الکترونیک  --

 0 (3)الکترونیک  11-12-123 3 2الکترونیک  --

 11-22-132 3 3الکترونیک  --
بررسی و طراحی سیستم های 

 الکترونیکی
11 

 11 فیلترها و سنتز مدار 11-12-122 3 2الکترونیک  --

 12 جبر خطی 11-12-100 3 (1)ریاضی  (2)ریاضی

 13 دینامیک 11-11-111 3 استانیک و مقاومت مصالح --

 11 مقدمه ای بر رباتیک 11-22-122 3 دینامیک --

 15 مکانیک سیاالت 11-11-112 3 ریاضیات مهندسی --

 12 ترمودینامیک و انتقال حرارت 11-22-131 3 (2)و ریاضی ( 1)فیزیک  --

 10 (1)مباحث ویژه در مهندسی پزشکی  11-22-120 3 برحسب محتوی --

 10 (2)مباحث ویژه در مهندسی پزشکی  11-22-120 3 برحسب محتوی --

 10 (3)مباحث ویژه در مهندسی پزشکی  11-22-120 1 برحسب محتوی --

 21 پدیده های بیوالکتریکی 11-22-131 3 2الکتریکی فیزیولوژی و مدارهای  --

 21 گزارش نویسی فنی 131-22-11 2 -- --

 جمع واحدها 1 

 

 تعداد واحدهای 

  اختیاریتخصصی 

 تعداد واحدهای 

  اجباری تخصصی

 تعداد واحدهای

 اصلی 

 تعداد واحدهای 

 پایه

 تعدادواحدهای

 عمومی 

1 91 71 21 21 

 واحد 871 === بیوالکتریک -پزشکیمهندسی رشته در  جهت فارغ التحصیلیتعداد واحدهای کل 

 



 رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک لیست دروس عمومی، فرهنگ، معارف و عقاید اسالمی

 (واحد  درسی  21)

 پیش نیاز هم نیاز
تعداد 

 واحد
 ردیف نام درس شماره درس

 1 (1)اندیشه اسالمی  111-12-11 2 -- --

(1)اندیشه اسالمی  --  2 (2)اندیشه اسالمی  112-12-11 2 

 3 اخالق و تربیت اسالمی 112-12-11 2 -- --

 1 اسالم تحلیلی تاریخ 113-12-11 2 -- --

 5 انقالب اسالمی و ریشه های آن 110-12-11 2 -- --

 2 فارسی 111-21-11 3 -- --

 0 زبان عمومی فنی 112-21-11 3 -- --

 0 تربیت بدنی 23-12-211و212 1 -- --

 0 (1)ورزش  23-12-210و215 1 تربیت بدنی --

 11 زیست شناسی 111-22-11 2 -- --

 جمع واحدها 21 

 

 (واحد  درسی  21) رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک پایــــهلیست دروس 

 پیش نیاز هم نیاز
تعداد 

 واحد
 ردیف نام درس شماره درس

 1 (1)ریاضی عمومی  120-12-13 3 -- --

 2 (2)ریاضی عمومی 13-12-120 3 (1)ریاضی عمومی  --

 3 معادالت دیفرانسیل 13-12-120 3 -- (1)ریاضی عمومی 

 1 (1)فیزیک عمومی  10-12-110 3 -- (1)ریاضی عمومی 

 5 (1)آز فیزیک عمومی  10-12-111 1 (1)فیزیک عمومی  --

 2 (2)فیزیک عمومی  11-12-110 3 (1)فیزیک عمومی  --

 0 (2)آز فیزیک عمومی  10-12-112 1 (2)فیزیک عمومی  --

 0 برنامه نویسی کامپیوتر 112-12-11 3 -- --

 0 آمار حیاتی و احتماالت 11-22-113 3 (1)ریاضی عمومی  --

 11 محاسبات عددی 11-22-115 3 (2)ریاضی عمومی  --

 جمع واحدها 21 



 اصلــــیلیست دروس 

 رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

 (واحد  درسی  71)

 پیش نیاز هم نیاز
تعداد 

 واحد
 ردیف نام درس شماره درس

 11-22-111 3 (1)و فیزیک عمومی ( 1)ریاضی عمومی  --
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی 

 پزشکی 
1 

 2 ریاضیات مهندسی 11-12-110 3 و معادالت دیفرانسیل( 2)ریاضی عمومی  --

 3 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی 11-22-111 3 فیزیک پزشکی-آناتومی–فیزیولوژی  --

 11-22-112 3 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی --
تجهیزات عمومی بیمارستان ها و 

 کلینیک ها پزشکی
1 

 5 (1)الکتریکی مدارهای  11-12-111 3 و معادالت دیفرانسیل( 2)فیزیک عمومی --

 2 (1)الکترونیک  11-12-115 3 (1)مدارهای الکتریکی  --

 0 مدارهای منطقی 11-12-121 3 (1)الکترونیک --

 0 بهداشت عمومی 111-22-11 1 -- --

-- 
استاتیک و مقاومت  -آناتومی-فیزیولوژی

 مصالح در مهندسی پزشکی
 0 اصول توانبخشی و وسائل و دستگاه ها 112-22-11 3

-- -- 2 113-22-11 
اصول وکلیات مدیریت خدمات 

 درمانی -بهداشتی
11 

 11-22-110 3 فیزیک پزشکی --
اصول سیستم های رادیولوژی و 

 رادیوتراپی
11 

 12 فیزیولوژی  115-22-11 2 -- --

 13 آزمایشگاه فیزیولوژی 11-22-112 1 -- فیزیولوژی

 11 آناتومی 112-22-11 2 -- --

(2)فیزیک عمومی -آناتومی-فیزیولوژی --  15 فیزیک پزشکی 110-22-11 3 

 12 زبان تخصصی در مهندسی پزشکی 11-22-110 2 زبان عمومی فنی --

 10 بیوفیزیک 11-22-110 2 (2)فیزیک عمومی -آناتومی-فیزیولوژی --

 10 کارورزی 11-22-111 2 واحد درسی 01بعد از گذراندن حداقل  --

 10 پروژه 11-22-110 3 واحد درسی 111بعد از گذراندن حداقل  --

 تعداد واحدها 71 

 

 



 تخصصی اجبـــاریلیست دروس  

 رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

 (واحد  درسی  91)
 

 پیش نیاز هم نیاز
تعداد 

 واحد
 ردیف نام درس شماره درس

 1 (2)الکتریکی مدارهای  11-12-111 3 1مدارهای الکتریکی  --

 11-22-122 1 1مدارهای الکتریکی  --
ماشین های الکتریکی مستقیم و 

 متناوب
2 

 3 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 11-11-110 1 ی مستقیم و متناوبماشین های الکتریک --

 1 (1)آزمایشگاه مدار 11-12-113 1 2و  1مدارهای الکتریکی  --

 5 (1)آزمایشگاه الکترونیک 11-12-112 1 1الکترونیک  --

 2 (2)الکترونیک 11-12-110 3 1الکترونیک  --

 0 (2)آزمایشگاه الکترونیک 11-12-123 1 1و آز الکترونیک 2الکترونیک  --

 0 (1)میکروپروسسور 11-22-123 3 2الکترونیک --

 0 مایشگاه میکروپروسسورآز 11-12-103 1 (1)میکروپروسسور --

-- 
–مدار منطقی -تجزیه و تحلیل سیستم ها

 آمار حیاتی و احتماالت
 11 مخابرات آنالوگ و دیجیتال 121-22-11 3

 11 تکنیک پالس 11-12-120 3 و مدار منطقی 2الکترونیک --

-- 
و  2الکترونیک-(1)مدارهای الکتریکی

 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
2 110-22-11 

حفاظت الکتریکی در سیستم های 

 بیمارستانی
12 

 13 سیستم های کنترل خطی 11-12-121 3 تجزیه و تحلیل سیستم ها --

 11 اندازه گیری الکترونیکی 11-12-111 3 تجزیه و تحلیل سیستم ها-مدار منطقی 2الکترونیک

 15 آز مدار منطقی 11-12-122 1 مدار منطقی --

 12 هاتجزیه و تحلیل سیستم  11-12-123 3 ریاضیات مهندسی --

 10 مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی 11-22-121 3 تجزیه و تحلیل سیستم ها-مدار منطقی --

 جمع واحدها 91 

 

 

 

 

 



  تخصصی اختیــــاریلیست دروس 

 رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

 (واحد  درسی   1 )
 

 پیش نیاز هم نیاز
تعداد 

 واحد
 ردیف نام درس شماره درس

 1 سیستم های کنترل دیجیتال 11-12-213 3 سیستم های کنترل خطی --

 2 کنترل صنعتی 11-12-150 3 سیستم های کنترل خطی --

 3 شبکه های کامپیوتری 11-12-113 3 (1)میکروپروسسور --

 1 (2)میکروپروسسور 11-22-125 3 (1)میکروپروسسور --

 5 خواص مواد مهندسی  11-22-133 3 (1)و شیمی عمومی( 1)فیزیک عمومی --

 2 الکترومغناطیس 11-12-111 3 و ریاضیات مهندسی( 2)فیزیک --

 0 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 11-12-125 1 سیستم های کنترل خطی --

 0 الکترونیک صنعتی 11-12-153 3 2الکترونیک  --

 0 (3)الکترونیک  11-12-123 3 2الکترونیک  --

 11-22-132 3 3الکترونیک  --
بررسی و طراحی سیستم های 

 الکترونیکی
11 

 11 فیلترها و سنتز مدار 11-12-122 3 2الکترونیک  --

 12 جبر خطی 11-12-100 3 (1)ریاضی  (2)ریاضی

 13 دینامیک 11-11-111 3 استانیک و مقاومت مصالح --

 11 مقدمه ای بر رباتیک 11-22-122 3 دینامیک --

 15 مکانیک سیاالت 11-11-112 3 ریاضیات مهندسی --

 12 ترمودینامیک و انتقال حرارت 11-22-131 3 (2)و ریاضی ( 1)فیزیک  --

 10 (1)مباحث ویژه در مهندسی پزشکی  11-22-120 3 برحسب محتوی --

 10 (2)مباحث ویژه در مهندسی پزشکی  11-22-120 3 برحسب محتوی --

 10 (3)مباحث ویژه در مهندسی پزشکی  11-22-120 1 برحسب محتوی --

 21 پدیده های بیوالکتریکی 11-22-131 3 2فیزیولوژی و مدارهای الکتریکی  --

 21 گزارش نویسی فنی 131-22-11 2 -- --

 جمع واحدها 1 

 


