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 مدير گروه( مراجعه نماييد.به  ،راهنمااستاد تا انتخاب )براي انجام امور آموزشي در صورت نياز به استاد راهنماي مربوطه  -1

انتخلاب   قابلل واحد  14شرايط خاص بيش از  واحد مي باشد. )در 14و حداکثر  8تعداد واحدهاي انتخابي مجاز، حداقل  -2

 باشد که بايد به مديرگروه مراجعه شود(.مي

دانشجويان جهت انتخاب واحد با توجه به راهنماي توجيهي، به پايگاه اينترنتلي دانشلگاه آزاد اسلالمي مشلهد بلا آدر        -3

www.mshdiau.ac.ir .مراجعه نمايند 

آزاد اسلالمي   دانشلگاه پزشلكي  طالعات مورد نياز رشته در سايت گروه مهندسيو کليه ابرنامة هفتگي و برنامة امتحانات  -4

 باشد.موجود مي dbme.mshdiau.ac.irبه آدر  مشهد 

باشند استاد راهنماي خلود را از نيمالاد دوم، بلا کالا مواكتلت کتتلي اسلتاد و تيييلد کميتله          دانشجويان موظف مي -5

با  يا خارج از دانشگاه با حداقل مرتته علمي استادياري پيشنهاد نمايند. تحصيالت تكميلي از اعضاي هييت علمي دانشگاه

به نامه، الزم است تعيين استاد در موعد مترر انجام پذيرد. در پذيرش دانشجو براي پايانتوجه به محدوديت ستف اساتيد 

 استاد راهنما اقدام نمايند. اين منظور الزم است در زمان تعيين شده، ناتت به تكميل و تحويل كرم درخواست تعيين

 نياز نيات و بايد در ترم اود و دوم گذرانده شود.باشد که پيشواحد مي 12تعيين درو  جتراني با گروه بوده و حداکثر  -6

ي، صلل درو  ااز مجموعه واحد  9واحد است که شامل  32تعداد کل واحدهاي دوره ارشد بدون احتااب درو  جتراني  -7

 باشد.نامه ميواحد پايان 6واحد سمينار و  2ي، واحد درو  اختيار 15

 است که نمره درو  جتراني در معدد ترمي و کل تيثيري ندارد. 12ي در درو  دوره و جتراني، حداقل نمره قتول -8

 باشد.مي 14نامه حداقل معدد کل نمرات براي صدور مجوز دكاع از پايان -9

را مجلددا  اخلذ نماينلد و بايلد      هلا توانند آننمي ،اندرشناسي گذراندهدانشجوياني که برخي از درو  دوره را در متطع کا -10

 .نمايند انتخاب 32به حدنصاب کل درو  ديگري را جهت رساندن تعداد واحد 
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 به بعد( 1396بيوالکتريك )ورودي  –مهندسي پزشکي کارشناسي ارشد دروس  جدول
 گروه(تحصيالت تکميلي عيين توسط شوراي مجموعه دروس جبراني )ت

 واحد عنوان درس رديف
 کارشناسي:

 مهندسي پزشكي
 کارشناسي:

 علوم پزشكي
 کارشناسي:

 هاساير رشته

 اولترم  اولترم  اولترم  2 عدم گذراندن در مقطع کارشناسي م.پ.( )در صورت روش تحقيق 1

 اولترم  _ _ 2 آناتومي 2

 اولترم  _ _ 3 و آزمايشگاه فيزيولوژي 3

 با نظر گروه اول _ 3 1مدارهاي الكتريكي  4

 با نظر گروه با نظر گروه _ 3 1الكترونيك  5

 با نظر گروه با نظر گروه _ 3 رياضيات مهندسي 6

 با نظر گروه اول _ 3 هاتجزيه و تحليل سيستم 7

 با نظر گروه روهبا نظر گ _ 2 کارگاه آموزشي و آشنايي با مراکز بهداشتي و درماني 8

 با نظر گروه با نظر گروه _ 2 کارگاه عملي آموزشي و آشنايي با مراکز بهداشتي و درماني 9

 ترم دوم ترم دوم ترم دوم 1 (اسالمي دانشگاه آزاداز غير  مدرك کارشناسي)ره( )اياي امام وص 10

    ترم دوم دومترم  ترم دوم 2 آشنايي با کامپيوتر )نگذرانده در مقطع کارشناسي( 11
 مجموعه دروس اجباري

 واحد عنوان درس رديف

 2 سمينار 1

   6 نامهپايان 2
 (ندتواحدي هس 3)تمامي دروس  مجموعه دروس اصلي

 عنوان درس رديف عنوان درس رديف

BME101 )ابزاردقيق بيومديكال )بيواينسترومنت BME104 هاي تصويرگر پزشكيسيستم 

BME102 ژيالكتروفيزيولو BME105 عضالني-هاي عصبيکنترل سيستم 

BME103 هاي پزشكيپردازش سيگنال BME106 هاي بيولوژيكيمدلسازي سيستم 

 درس از مجموعه فوق الزامي است. 3اخذ حداقل   
 

 (نياز داخل پرانتز ذکر شده استو شماره درس پيش ندتواحدي هس 3)تمامي دروس  مجموعه دروس اختياري  

 عنوان درس رديف درس عنوان رديف

BME107 آشوب و کاربردهاي آن در مهندسي پزشكي BME125 (129و  126) هاي کنترل تطبيقيسيستم 

BME108 ها و سيبرنتيك کاربردياسلوب شناسي سيستم BME126 هاي کنترل غيرخطيسيستم 

BME109 اولتراسوند و کاربردهاي آن در مهندسي پزشكي BME127 صنوعيهاي عصبي مشبكه 

BME110 بازشناسي گفتار BME128 شناسائي آماري الگو 

BME111 بينايي ماشين BME129 هاشناسائي سيستم 

BME112 بيوالكترومغناطيس BME130 فرآيندهاي اتفاقي 

BME113 پردازش تصاوير پزشكي BME131 فيزيولوژي مغز و شناخت 

BME114 هاي ديجيتالپردازش سيگنال BME132 نهکنترل بهي 

BME115 (114) هاي ديجيتال پيشرفتهپردازش سيگنال BME133 بينکنترل پيش 

BME116 پردازش گفتار BME134 هاي بيولوژيكيکنترل سيستم 

BME117 تصويربرداري تشديد مغناطيسي BME135 کنترل فازي 

BME118 هاي غيرخطي و پيچيدهديناميك و بايفورکاسيون سيستم BME136 کنترل هوشمند 

BME119 رباتيك پزشكي BME137 (127) هاي عصبيمباحث پيشرفته در شبكه 

BME120 هاي پزشكيهاي غيرخطي پردازش سيگنالروش BME138 مباحث پيشرفته در کنترل و يادگيري حرکات 

BME121 سيبرنتيك درجة دوم و ارتباط انسان و ماشين BME139 (106) سازي سيستم هاي بيولوژيكيمباحث پيشرفته در مدل 

BME122 سيستمهاي تصويربرداري کارکردي مغز BME140 1بيوالكتريك  -مباحث ويژه در مهندسي پزشكي 

BME123 هاي فازيسيستم BME141 2بيوالكتريك  -مباحث ويژه در مهندسي پزشكي 

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



 بيوالکتريك براي -پزشکيهاي پژوهشي مهندسيبر اساس حوزه ،گروهتحصيالت تکميلي اولويت پيشنهادي شوراي 

 کارشناسي ارشددروس اصلي و اختياري مقطع 

 الزامي است(استاد  محترم راهنما  تأييدبا  5تا  1هاي رديفك از يانتخاب يك درس از هر درس اصلي اجباري و  3انتخاب پژوهشي، در هر حوزه ) 
 

 هاي بيولوژيکيردازش سيگنالپحوزه  -1
 دروس تخصصي اجباري

 )ترم پيشنهادي(

 ابزار دقيق بيومديكال )بيواينسترومنت( 

 )ترم اول(

 هاي پزشكيپردازش سيگنال

 )ترم دوم(

 هاي بيولوژيكيمدلسازي سيستم

 )ترم سوم(

 هاي ديجيتالپردازش سيگنال اول 1اختياري  درس

 آشوب و کاربردهاي آن در مهندسي پزشكي دوم 2درس اختياري 
 ها و سيبرنتيكاسلوب شناسي سيستم

 کاربردي

 هاي ديناميك و بايفورکاسيون سيستم

 غيرخطي و پيچيده

 پردازش تصاوير پزشكي هاي عصبي عضالنيکنترل سيستم دوم 3درس اختياري 

 شناسايي آماري الگو هاي عصبي مصنوعيشبكه سوم 4س اختياري در

 سوم 5درس اختياري 
هاي غيرخطي پردازش روش

 هاي پزشكيسيگنال

ويولت و کاربردهاي آن در 

 پردازش سيگنال و تصوير

مباحث پيشرفته در پردازش 

 سيگنالهاي بيولوژيكي

هاي ديجيتال پردازش سيگنال

 پيشرفته

 سازيو مدل عضالني-هاي عصبيسيستم نترلک -2  
 دروس اصلي

 )ترم پيشنهادي(

 ابزار دقيق بيومديكال )بيواينسترومنت( 

 )ترم اول(

 عضالني-هاي عصبيکنترل سيستم

 )ترم دوم(

 هاي بيولوژيكيمدلسازي سيستم

 )ترم سوم(

 هاي ديجيتالپردازش سيگنال اول 1درس اختياري 

 الكتروفيزيولوژي دوم 2درس اختياري 

 ومد 3درس اختياري 
آشوب و کاربردهاي آن در مهندسي 

 پزشكي

 ها و سيبرنتيكاسلوب شناسي سيستم

 کاربردي

 هاي ديناميك و بايفورکاسيون سيستم

 غيرخطي و پيچيده

  شناسايي آماري الگو هاي عصبي مصنوعيشبكه سوم 4درس اختياري 

 کنترل تطبيقي کنترل غيرخطي بينکنترل پيش مندکنترل هوش کنترل بهينه کنترل فازي ومس 5درس اختياري 

 پردازش تصاوير پزشکي -3
 دروس اصلي

 )ترم پيشنهادي(

 ابزار دقيق بيومديكال )بيواينسترومنت(

 )ترم اول(

 هاي پزشكيپردازش سيگنال

 )ترم دوم( 

 پزشكيهاي تصويرگر سيستم

 )ترم سوم( 

 هاي ديجيتالپردازش سيگنال اول 1درس اختياري 

 پردازش تصاوير پزشكي دوم 2درس اختياري 

 دوم 3درس اختياري 
آشوب و کاربردهاي آن در 

 مهندسي پزشكي

ها و اسلوب شناسي سيستم

 کاربردي سيبرنتيك

ديناميك و بايفورکاسيون 

 هاي غيرخطي و پيچيدهسيستم

مباحث پيشرفته در پردازش 

 سيگنالهاي بيولوژيكي

 تصويربرداري تشديد مغناطيسي ناطيسبيوالكترومغ ومس 4درس اختياري 
سيستمهاي تصويربرداري 

 کارکردي مغز

اولتراسوند و کاربردهاي آن در 

 مهندسي پزشكي

 بينايي ماشين شناسايي آماري الگو هاي عصبي مصنوعيشبكه سوم 5درس اختياري 

 ابزاردقيق -4   
 دروس اصلي

 )ترم پيشنهادي(

 ت(ابزار دقيق بيومديكال )بيواينسترومن

 )ترم اول(

 هاي پزشكيپردازش سيگنال

 )ترم دوم(

 هاي تصويرگر پزشكيسيستم

 )ترم سوم( 

 هاي ديجيتالپردازش سيگنال اول 1درس اختياري 

 کاربردي ها و سيبرنتيكاسلوب شناسي سيستم آشوب و کاربردهاي آن در مهندسي پزشكي دوم 2درس اختياري 
 هاي ديناميك و بايفورکاسيون سيستم

 غيرخطي و پيچيده

 دوم 3درس اختياري 
 در مهندسي پزشكيژه مباحث وي

 هاي بيومديكال()مبدل
 در مهندسي پزشكيژه مباحث وي

 (هاي حياتياصول و طراحي ساخت ايمپلنت) 
 الكتروفيزيولوژي

 تصويربرداري تشديد مغناطيسي بيوالكترومغناطيس سوم 4درس اختياري 
ردي هاي تصويربرداري کارکسيستم

 مغز

اولتراسوند و کاربردهاي آن در 

 مهندسي پزشكي

 نامهپايان يك درس از ساير دروس اصلي و اختياري باقيمانده به پيشنهاد دانشجو و تأييد استاد راهنما با توجه به زمينه پژوهشي سوم 5درس اختياري 

 شناختي-عصبي -5   
 دروس اصلي

 )ترم پيشنهادي(

 واينسترومنت(ابزار دقيق بيومديكال )بي

 )ترم اول( 

 عضالني-هاي عصبيکنترل سيستم

 )ترم دوم(

 هاي بيولوژيكيمدلسازي سيستم

 )ترم سوم(

 هاي ديجيتالپردازش سيگنال اول 1درس اختياري 

 هاي پزشكيستمسي کنترل الكتروفيزيولوژي دوم 2درس اختياري 

 کاربردي ها و سيبرنتيكاسلوب شناسي سيستم آشوب و کاربردهاي آن در مهندسي پزشكي ومد 3اختياري درس 
 هاي ديناميك و بايفورکاسيون سيستم

 غيرخطي و پيچيده

  بازشناسي گفتار شناسايي آماري الگو هاي عصبي مصنوعيشبكه ومس 4درس اختياري 

 هاي ديناميك در علوم اعصابسيستم فيزيولوژي مغز و شناخت مسو 5درس اختياري 
 


