
پیشنیازهمنیازتعداد واحدنوع درسنام درس

نوع درسنام درس
تعداد 

واحد
نام درسپیشنیازهمنیاز

نوع 

درس

تعداد 

واحد
نام درسپیشنیازهمنیاز

نوع 

درس

تعداد 

واحد
نام درسپیشنیازهمنیاز

نوع 

درس

تعداد 

واحد
کنترل دیجیتالپیشنیازهمنیاز

تخصصی 

انتخابی
3

سیستم های 

کنترل خطی

3اختیاریکنترل صنعتی1مدارهای الکتریکی 3تخصصی2مدارهای الکتریکی 1ریاضی عمومی 3پایهآمار حیاتی و احتماالت1ریاضی عمومی 3پایه2ریاضی عمومی 3پایه1ریاضی عمومی 
سیستم های 

کنترل خطی

2فیزیک عمومی 1پایه2آز فیزیک 1فیزیک عمومی 3پایه2فیزیک عمومی 1ریاضی 3پایه1فیزیک عمومی 
ماشین های الکتریکی 

مستقیم و متناوب
1 مدارهای الکتریکی 4تخصصی

شبکه های 

کامپیوتری
میکروپروسسور2اختیاری

3اصلیفیزیک پزشکی1فیزیک عمومی 1پایه1آز فیزیک 3عمومی فارسی
فیزیولوژی،آناتومی 

2و فیزیک 
2اصلیبیوفیزیک

فیزیولوژی،آناتومی و فیزیک 

2عمومی 
میکروپروسسور3اختیاری2میکروپروسسور 

3اصلیریاضی مهندسی1ریاضی عمومی 3پایهمعادالت دیفرانسیل3پایهبرنامه نویسی کامپیوتر
 و 2ریاضی عمومی 

معادالت دیفرانسیل
1مدارهای الکتریکی 3اصلی1الکترونیک

خواص مواد 

مهندسی
3اختیاری

 و 1فیزیک عمومی 

1شیمی عمومی 

3اصلی1مدارهای الکتریکی 3اصلیفیزیولوژی و آز3عمومیزبان خارجی
معادالت دیفرانسیل 

2و فیزیک 

ریشه های انقالب 

اسالمی
3اختیاریالکترومغناطیس2عمومی

 و 2فیزیک 

ریاضیات مهندسی

2عمومیتاریخ تحلیلی اسالم2عمومی2اندیشه اسالمی 2اصلیآناتومی2عمومی1اندیشه اسالمی 
آزمایشگاه کنترل 

خطی
1اختیاری

سیستم های 

کنترل خطی

1ریاضی عمومی3پایهمحاسبات عددی2عمومیزیست شناسی

استاتیک و مقاومت 

مصالح در مهندسی 

پزشکی

3اصلی
 و 1ریاضی عمومی 

1فیزیک عمومی 

زبان تخصصی 

مهندسی پزشکی
2الکترونیک 3اختیاریالکترونیک صنعتیزبان خارجی2اصلی

2الکترونیک3اختیاری3الکترونیک 1عمومی1تربیت بدنی 1اصلیبهداشت عمومی

بررسی و طراحی 

سیستم های الکترونیکی
2الکترونیک 3اختیاری

نام درس
نوع 

درس

تعداد 

واحد
نام درسپیشنیازهمنیاز

نوع 

درس

تعداد 

واحد
2الکترونیک 3اختیاریفیلتر و سنتز مدارپیشنیازهمنیاز

نوع درسنام درس
تعداد 

واحد
نام درس1الکترونیک 1تخصصی1آز الکترونیک پیشنیازهمنیاز

نوع 

درس

تعداد 

واحد
پیشنیازهمنیاز

حفاظت الکتریکی در 

سیستم های 

بیمارستانی

2تخصصی
 و 2،الکترونیک 1مدار 

مهندسی پزشکی
3اختیاریجبر خطی

 و همنیاز 1ریاضی 

2ریاضی 

مقدمه ای بر مهندسی 

پزشکی زیستی
3اصلی

فیزیولوژی،آناتوم

ی و فیزیک 

پزشکی

اندازه گیری 

الکترونیکی
3تخصصی

مدار 

منطقی
3تخصصیتکنیک پالس1الکترونیک

مدارهای 

منطقی
3اختیاریدینامیک3اختیاری1الکترونیک 

استاتیک و مقاومت 

مصالح

1تخصصیآز ماشین های الکتریکی
ماشین های 

الکتریکی
3تخصصیمیکروپروسسور

- برنامه نویسی

مدارهای منطقی
2اختیاری1اندازه گیری و مدار 1تخصصی1آزمایشگاه مدار 

مقدمه ای بر 

رباتیک
3اختیاری

ماشین های 

الکتریکی 

مستقیم و 

متناوب

1الکترونیک3تخصصی2الکترونیک
سیستم های کنترل 

خطی
3تخصصی

تجزیه وتحلیل 

سیستم ها
1تخصصی2آز الکترونیک 

آز الکترونیک 

1
2اصلیکارآموزی2الکترونیک 

حداقل نیمی از واحد های 

درسی گذرانده شده باشد
ریاضی مهندسی3اختیاریمکانیک سیاالت

ریاضی مهندسی3تخصصیتجزیه وتحلیل سیستم ها

تجهیزات عمومی 

بیمارستان ها و 

کلینیک های عمومی

3اصلی

مقدمه ای بر 

مهندسی پزشکی 

زیستی

اصول و کلیات 

مدیریت خدمات 

درمانی-بهداشتی

تشخیص استاد راهنما3اصلیپروژه2اصلی
ترمودینامیک 

وانتقال حرارت
3اختیاری

 و ریاضی 1فیزیک 

2

اصول سیستم های 

رادیولوژی و رادیوتراپی
2عمومیتفسیز موضوعی قرآنفیزیک پزشکی3اصلی

آزمایشگاه 

میکروپروسسور
میکروپروسسور1تخصصی

مقدمه ای بر هوش 

محاسباتی و زیستی
بر حسب محتوی3اختیاری1مباحث ویژه تجزیه و مدار منطقی3تخصصی

1الکترونیک3اصلیمدارهای منطقی
فلسفه اخالق 

اسالمی
2عمومی

مخابرات آنالوگ و 

دیجیتال
3تخصصی

تجزیه و تحلیل 

سیستم ها، 

مدارهای منطقی

بر حسب محتوی3اختیاری2مباحث ویژه 

1عمومی1ورزش 
آزمایشگاه مدار 

منطقی
ریاضی مهندسی2اختیاریپردازش تصویر3اختیاریمدارهای منطقی1تخصصی

جمعیت و دانش 

خامواده
2عمومی

آزمایشگاه 

الکترونیک صنعتی
الکترونیک صنعتی1اختیاری

اصول توانبخشی و 

وسائل و دستگاه ها
3اصلی

فیزیولوژی، آناتومی 

و استاتیک در 

مهندسی

پدیده های 

بیوالکتریکی
2فیزیولوژی و مدار 3اختیاری

2اختیاریگزارش نویسی فنی

تعداد کل واحد های درسی(واحد از واحدهای زیر 8 )دروس تخصصی اختیاری  

تعداد واحدنوع درس

 دانشجو مجاز به 12در صورت کسب معدل زیر 

. واحد درسی در نیمسال بعدی میباشد14انتخاب 

144جمع کل واحد ها

 واحد26دروس پایه

 واحد8دروس تخصصی اختیاری

 واحد39 دروس تخصصی الزامی

 واحد24دروس عمومی

دروس اصلی

(بیوالکتریک)چارت کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی 

ترم پنجم

ترم دومترم اول

20 جمع

ترم چهارم

18 جمع

 واحد47 

15جمع

ترم هشتم

رعایت کردن پیشنیاز الزامی و به عهده دانشجو می 

.باشد

ترم هفتم

ترم سوم

19جمع

18 جمع

19 جمع

ترم ششم

18 جمع

17 جمع


