
 به بعد( 1395بيوالكتريك )ورودي  –مهندسي پزشكي كارشناسي ارشد دروس  جدول
 گروه(تحصيالت تكميلي مجموعه دروس جبراني )تعيين توسط شوراي 

 واحد عنوان درس رديف

 کارشناسی:

 مهندسی پزشكی

 )بيوالكتريك(

 کارشناسی:

 علوم پزشكی
 کارشناسی:

 ها ساير رشته

 اولترم  اولترم  اولترم  2 (پزشكی هندسیگذراندن در کارشناسی معدم  )در صورت روش تحقيق 1

 اولترم  _ _ 3 آناتومی 2

 اولترم  _ _ 3 +آزمايشگاهفيزيولوژي 3

 با نظر گروه اول _ 3 1مدارهاي الكتريكی  4

 با نظر گروه با نظر گروه _ 3 1الكترونيك  5

 با نظر گروه با نظر گروه _ 3 رياضيات مهندسی 6

 گروهبا نظر  اول _ 3 ها تجزيه و تحليل سيستم 7

 با نظر گروه با نظر گروه _ 2 کارگاه آموزشی و آشنايی با مراکز بهداشتی و درمانی 8

 با نظر گروه با نظر گروه _ 2 کارگاه عملی آموزشی و آشنايی با مراکز بهداشتی و درمانی 9

 دومترم  ترم دوم ترم دوم 1 (اسالمی دانشگاه آزاداز غير  مدرك کارشناسی)ره( )اياي امام وص 10

    ترم دوم ترم دوم ترم دوم 2 در مقطع کارشناسی( ننگذرانددر صورت آشنايی با کامپيوتر ) 11
 اجباري دروسمجموعه 

 واحد عنوان درس رديف

 2 سمينار 1

 6 نامه پايان 2
  

 (ندتواحدي هس 3)تمامي دروس  ارياجبتخصصي  مجموعه دروس

 عنوان درس کد درس عنوان درس کد درس

BME101 ابزاردقيق بيومديكال BME104 هاي تصويرگر پزشكی سيستم 

BME102  الكتروفيزيولوژي BME105 عضالنی -هاي عصبی کنترل سيستم 

BME103 هاي پزشكی پردازش سيگنال BME106 هاي بيولوژيكی  مدلسازي سيستم 

 درس از مجموعه فوق الزامی است. 3اخذ حداقل   
 

 (و شماره درس پيشنياز داخل پرانتز ذكر شده است ندتواحدي هس 3)تمامي دروس  اختياري تخصصي مجموعه دروس  

 عنوان درس کد درس عنوان درس کد درس

BME107 آشوب و کاربردهاي آن در مهندسی پزشكی BME125 (129-126)هاي کنترل تطبيقی سيستم 

BME108 ها و سيبرنتيك کاربردي اسلوب شناسی سيستم BME126 کنترل غيرخطیهاي  سيستم 

BME109 اولتراسوند و کاربردهاي آن در مهندسی پزشكی BME127 هاي عصبی مصنوعی شبكه 

BME110 بازشناسی گفتار BME128 شناسائی آماري الگو 

BME111 بينايی ماشين BME129 ها شناسائی سيستم 

BME112 بيوالكترومغناطيس BME130 فرآيندهاي اتفاقی 

BME113  پزشكیپردازش تصاوير BME131 فيزيولوژي مغز و شناخت 

BME114 هاي ديجيتال پردازش سيگنال BME132 کنترل بهينه 

BME115 (114)هاي ديجيتال پيشرفته پردازش سيگنال BME133 بين کنترل پيش 

BME116 پردازش گفتار BME134 هاي بيولوژيكی کنترل سيستم 

BME117 تصويربرداري تشديد مغناطيسی BME135 کنترل فازي 

BME118 هاي غيرخطی و پيچيده ديناميك و بايفورکاسيون سيستم BME136 کنترل هوشمند 

BME119 رباتيك پزشكی BME137 (127)هاي عصبی مباحث پيشرفته در شبكه 

BME120 هاي پزشكی هاي غيرخطی پردازش سيگنال روش BME138 مباحث پيشرفته در کنترل و يادگيري حرکات 

BME121 سيبرنتيك درجة دوم و ارتباط انسان و ماشين BME139 1بيوالكتريك  -مباحث ويژه در مهندسی پزشكی 

BME122 سيستمهاي تصويربرداري کارکردي مغز BME140 2بيوالكتريك  -مباحث ويژه در مهندسی پزشكی 

BME123 هاي فازي سيستم BME141 (106)بيولوژيكی هاي سيستم سازي مدل پيشرفته در مباحث  

BME124 هاي ديناميك در علوم اعصاب سيستم BME142 ويولت و کاربردهاي آن در پردازش سيگنال و تصوير 
 


