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 مهندسي پزشکيپیوسته  شناسيدوره کار دروس جدول ترم بندی

 مهندسي پزشکي ترم اول

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 همنیاز)ه( –دروس پیشنیاز)پ(  نوع واحد

 ـــــ پایه  3 1 عمومی ریاضی 1

 )ه( 1ریاضی عمومی  پایه  3  1 عمومی فیزیک 2

 ـــــ عمومی 3 ادبیات فارسی 3

 ـــــ عمومی 3 همگانی انگلیسی 4

 ـــــ عمومی 2 1اندیشه اسالمی  5

 ـــــ اصلی 3 آناتومی 6

 واحد 17 جمع کل

 

 مهندسي پزشکي ترم دوم

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 همنیاز)ه( –دروس پیشنیاز)پ(  نوع واحد

 )پ(1 عمومی ریاضی پایه 3 2 عمومی ریاضی 1

 (ه) 2 عمومی یریاض پایه 3 معادالت دیفرانسیل 2

 )پ( 1 عمومی ریاضی - )پ( 1 عمومی فیزیک پایه 3 2 عمومی فیزیک 3

 ـــــ اصلی 2 فیزیولوژی 4

 )پ( 1ریاضی عمومی  پایه 3 برنامه نویسی کامپیوتر 5

 ـــــ پایه 3  شیمی عمومی 6

 ـــــ عمومی 2 2اندیشه اسالمی  7

 واحد 11 جمع کل
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 مهندسي پزشکي ترم سوم

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 همنیاز)ه( –دروس پیشنیاز)پ(  نوع واحد

 )پ( 2ریاضی عمومی  - معادالت دیفرانسیل )پ( اصلی 3 مهندسی اتریاضی 1

 شیمی عمومی )پ( اصلی 3 1شیمی آلی  2

 شیمی عمومی )ه( پایه 1 شیمی عمومیآز  3

 )ه(1 عمومی فیزیک پایه 1 1آز فیزیک  4

 فیزیولوژی )پ( - (پ) 2عمومیفیزیک  اصلی 3 شکیفیزیک پز 5

 آناتومی )پ(

 فیزیولوژی )ه( اصلی 1 آز فیزیولوژی 6

 )پ( 2عمومی  فیزیک  - معادالت دیفرانسیل )پ( تخصصی الزامی 3 1مدارهای الکتریکی  7

 آناتومی )پ( -فیزیولوژی )پ(  اصلی 2 بیو شیمی 8

 شیمی عمومی )پ(

 آناتومی )پ( -فیزیولوژی )پ(  لیاص 2 بیو فیزیک 9

 )پ( 2فیزیک عمومی 

 واحد 11 جمع کل

 

 مهندسي پزشکي چهارمترم 

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 همنیاز)ه( –دروس پیشنیاز)پ(  نوع واحد

 )پ(ریاضیات مهندسی  الزامی تخصصی  3 تجزیه و تحلیل سیستمها 1

 )پ( 1کتریکی مدارهای ال الزامی تخصصی  3 1الکترونیک  2

 )پ( 1عمومی  ریاضی پایه 2 آمار و احتماالت 3

 ـــــ عمومی 1 1تربیت بدنی  4

 )پ( 1مدارهای الکتریکی  اختیاریتخصصی  1 1مدار آز  5

 ای بر مهندسی پزشکیمقدمه 6

 )بیوالکتریک( زیستی

 آناتومی )پ( - فیزیولوژی )پ( اصلی 3

 فیزیک پزشکی )پ(

سی پزشکی ای بر مهندمقدمه 7

 زیستی )بیومکانیک(

 آناتومی )پ( -فیزیولوژی )پ(  اصلی 3

 فیزیک پزشکی )پ(

 ـــــ عمومی 2 تنظیم خانواده و جمعیت 8

 واحد18 جمع کل
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 مهندسي پزشکي پنجمترم 

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 همنیاز)ه( –دروس پیشنیاز)پ(  نوع واحد

ای بر مهندسی پزشکی مقدمه 1

 مواد(زیستی )بیو

 آناتومی )پ( -فیزیولوژی )پ(  اصلی 3

 فیزیک پزشکی )پ(

 )پ( 1 عمومی ریاضی پایه 2 فناوری اطالعات 2

 )پ( 2 عمومی فیزیک - )پ( ریاضیات مهندسی تخصصی الزامی  3 الکترومغناطیس 3

 ـــــ تخصصی 3 مبانی بیو الکتریک 4

 معادالت دیفرانسیل )پ(  پایه 2 محاسبات عددی 5

 برنامه نویسی کامپیوتر )پ( 

 ـــــ عمومی 2 انقالب اسالمی 6

 (ه) 1 الکترونیک تخصصی اختیاری 3 مدارهای منطقی 7

 واحد 18 جمع کل

 

 مهندسي پزشکي ششمترم 

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 همنیاز)ه( –دروس پیشنیاز)پ(  نوع واحد

 )پ( تجزیه و تحلیل سیستمها تخصصی الزامی  3 سیستمهای کنترل خطی 1

 )پ( 1مدارهای الکتریکی  تخصصی الزامی  3  1میکروپروسسور  2

      -مقدمه ای بر مهندسی پزشکی )بیو الکتریک  اصلی 3 1فناوری اطالعات پزشکی  3

 )پ( بیو مکانیک( -بیو مواد 

 (پ)  برنامه نویسی کامپیوتر

 (پ) 1الکترونیک  یاصل 1  1 آز الکترونیک 4

 ـــــ عمومی 2  تاریخ اسالم 5

مدیریت خدمات بهداشتی و  6

 درمانی

 ـــــ اصلی 2

حفاظت و ایمنی و استاندارهای  7

 عمومی بیمارستانی

      -مقدمه ای بر مهندسی پزشکی )بیو الکتریک  اصلی 3

 )پ( بیو مکانیک( -بیو مواد 

 واحد 17 جمع کل
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 ي پزشکيمهندس هفتمترم 

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 همنیاز)ه( –دروس پیشنیاز)پ(  نوع واحد

 )پ( 1میکروپروسسور  الزامی تخصصی 1 میکروپروسسورآز  1

 ـــــ عمومی 2 اخالق اسالمی 2

تجهیزات عمومی بیمارستانی و  3

 های پزشکیکلینک

      -مقدمه ای بر مهندسی پزشکی )بیو الکتریک  اصلی 3

 )پ( بیو مکانیک( -مواد بیو 

 ـــــ اختیاریتخصصی  2 گزارش نویسی فنی 4

زبان تخصصی و اصطالحات  5

 پزشکی

 انگلیسی همگانی )پ( اصلی 3

 )پ( تجزیه و تحلیل سیستمها تخصصی الزامی 3 اندازه گیری الکرونیکی 6

روش تحقیق و سیستمهای  7

 اطالع رسانی پزشکی

 پ() 1 فناوری اطالعات پزشکی اصلی 2

 برنامه نویسی کامپیوتر )پ(

 واحد 16 جمع کل

 

 مهندسي پزشکي هشتمترم 

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 همنیاز)ه( –دروس پیشنیاز)پ(  نوع واحد

حفاظت الکتریکی در سیستمهای  1

 بیمارستانی

 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی )بیو الکتریک( )پ( اختیاریتخصصی  2

 )پ( 1الکترونیک 

 و ایمنی بیمارستانی )پ(حفاظت 

 تشخیص گروه آموزشی اصلی 3 کارورزی 2

 تشخیص گروه آموزشی اصلی 3 پروژه  3

 ـــــ عمومی 2 تفسیر موضوعی قرآن 4

اصول توانبخشی و وسائل و  5

 دستگاه ها

      -مقدمه ای بر مهندسی پزشکی )بیو الکتریک  اصلی 3

 )پ( بیو مکانیک( -بیو مواد 

تمهای رادیولوژی و اصول سیس 6

 تصویرگری پزشکی 

 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی )بیو الکتریک( )پ( اصلی 3

 فیزیک پزشکی )پ(

 واحد 16 جمع کل

                

  واحد دروس تخصصی اختیاری در هر نیمسال تحصیلی با توجه به وضعیت دروس ارائه شده وجود دارد. 8امکان تغییر 
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