
 بیوالكتریك برای -پزشكي های پژوهشي مهندسي بر اساس حوزه ،گروهتحصیالت تكمیلي اولویت پیشنهادی شورای 

 كارشناسي ارشددروس اصلي و اختیاری مقطع 

 الزامي است(محترم راهنما استاد  تأییدبا  5تا  1های  ردیفیك از انتخاب یك درس از هر ي اجباری و تخصصدرس  3انتخاب پژوهشي، در هر حوزه ) 
 

 های بیولوژیكي ردازش سیگنالپحوزه  -1
 تخصصی اجباری دروس

 )ترم پيشنهادی(

 ابزار دقيق بيومديكال

 )ترم اول(

 های پزشكی سيگنالپردازش 

 )ترم دوم(

 های بيولوژيكی مدلسازی سيستم

 )ترم سوم(

 های ديجيتال پردازش سيگنال اول 1درس اختياری 

 آشوب و كاربردهای آن در مهندسی پزشكی دوم 2درس اختياری 
 ها و اسلوب شناسی سيستم

 كاربردی سيبرنتيك

 های  ديناميك و بايفوركاسيون سيستم

 غيرخطی و پيچيده

 پردازش تصاوير پزشكی عضالنی-های عصبی كنترل سيستم دوم 3درس اختياری 

 شناسايی آماری الگو های عصبی مصنوعی شبكه سوم 4درس اختياری 

 سوم 5درس اختياری 
های غيرخطی پردازش  روش

 های پزشكی سيگنال

ويولت و كاربردهای آن در 

 پردازش سيگنال و تصوير

 پزشكی در مهندسی  ويژه مباحث

 پيشرفته(  پزشكی سيگنال پردازش)

های ديجيتال  پردازش سيگنال

 پيشرفته

 سازی و مدل عضالني-های عصبي سیستم نترلك -2  
 تخصصی اجباری دروس

 )ترم پيشنهادی(

 ابزار دقيق بيومديكال 

 )ترم اول(

 عضالنی-های عصبی كنترل سيستم

 )ترم دوم(

 های بيولوژيكی مدلسازی سيستم

 )ترم سوم(

 های ديجيتال پردازش سيگنال اول 1اختياری  درس

 الكتروفيزيولوژی دوم 2درس اختياری 

 ومد 3درس اختياری 
آشوب و كاربردهای آن در مهندسی 

 پزشكی

 ها و سيبرنتيك اسلوب شناسی سيستم

 كاربردی

 های  ديناميك و بايفوركاسيون سيستم

 غيرخطی و پيچيده

 های پزشكی پردازش سيگنال شناسايی آماری الگو مصنوعیهای عصبی  شبكه سوم 4درس اختياری 

 كنترل تطبيقی كنترل غيرخطی بين كنترل پيش كنترل هوشمند كنترل بهينه كنترل فازی ومس 5درس اختياری 

 پردازش تصاویر پزشكي -3
 تخصصی اجباری دروس

 )ترم پيشنهادی(

 ابزار دقيق بيومديكال

 )ترم اول(

 های پزشكی پردازش سيگنال

 وم()ترم د

 پزشكیهای تصويرگر  سيستم

 وم()ترم س

 های ديجيتال پردازش سيگنال اول 1درس اختياری 

 پردازش تصاوير پزشكی دوم 2درس اختياری 

 دوم 3درس اختياری 
آشوب و كاربردهای آن در 

 مهندسی پزشكی

ها و  اسلوب شناسی سيستم

 كاربردی سيبرنتيك

ديناميك و بايفوركاسيون 

 غيرخطی و پيچيده های سيستم

مباحث پيشرفته در پردازش 

 سيگنالهای بيولوژيكی

 بينايی ماشين شناسايی آماری الگو های عصبی مصنوعی شبكه سوم 4درس اختياری 

 تصويربرداری تشديد مغناطيسی بيوالكترومغناطيس ومس 5درس اختياری 
های تصويربرداری كاركردی  سيستم

 مغز

در اولتراسوند و كاربردهای آن 

 مهندسی پزشكی

 ابزاردقیق -4   
 تخصصی اجباری دروس

 )ترم پيشنهادی(

 ابزار دقيق بيومديكال

 )ترم اول(

 های پزشكی پردازش سيگنال

 )ترم دوم(

 های تصويرگر پزشكی سيستم

 )ترم سوم( 

 های ديجيتال پردازش سيگنال اول 1درس اختياری 

 كاربردی ها و سيبرنتيك اسلوب شناسی سيستم مهندسی پزشكیآشوب و كاربردهای آن در  دوم 2درس اختياری 
 های  ديناميك و بايفوركاسيون سيستم

 غيرخطی و پيچيده

 ومس 3درس اختياری 
 ژه در مهندسی پزشكی مباحث وي

 های بيومديكال( )مبدل
 ژه در مهندسی پزشكی مباحث وي

 (های حياتی اصول و طراحی ساخت ايمپلنت) 
 الكتروفيزيولوژی

 تصويربرداری تشديد مغناطيسی بيوالكترومغناطيس سوم 4درس اختياری 
های تصويربرداری كاركردی  سيستم

 مغز

اولتراسوند و كاربردهای آن در 

 مهندسی پزشكی

 نامه پايان زمينه پژوهشیيك درس از ساير دروس اصلی و اختياری باقيمانده به پيشنهاد دانشجو و تأييد استاد راهنما با توجه به  سوم 5درس اختياری 

 شناختي-عصبي -5   
 تخصصی اجباری دروس

 )ترم پيشنهادی(

  ابزار دقيق بيومديكال

 )ترم اول(

 عضالنی-های عصبی كنترل سيستم

 )ترم دوم(

 های بيولوژيكی مدلسازی سيستم

 )ترم سوم(

 های ديجيتال پردازش سيگنال اول 1درس اختياری 

 های بيولوژيكی كنترل سيستم الكتروفيزيولوژی دوم 2درس اختياری 

 كاربردی ها و سيبرنتيك اسلوب شناسی سيستم آشوب و كاربردهای آن در مهندسی پزشكی ومد 3اختياری درس 
 های  ديناميك و بايفوركاسيون سيستم

 غيرخطی و پيچيده

 های پزشكی پردازش سيگنال گفتاربازشناسی  شناسايی آماری الگو های عصبی مصنوعی شبكه ومس 4درس اختياری 

 های ديناميك در علوم اعصاب سيستم فيزيولوژی مغز و شناخت مسو 5درس اختياری 
 س


