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 دورهليست دروس و نكات مهم آموزشي 

 مهندسی پزشکیتخصصی  دکتری
 
 

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

 واحد مي باشد.  10تعداد واحدهاي انتخابي مجاز، حداکثر  -2

انتخاب واحد با توجه به راهنماي توجيهي، به پايگاه اينترنتيي دانشيگاه آزاد اسيالمي مشيهد بيا آدر       دانشجويان جهت  -3

www.mshdiau.ac.ir .مراجعه نمايند 

بييه آدر  آزاد اسييالمي مشييهد   دانشييگاهپزشييكي کليييه اطالتييات مييورد نييياز رشييته در سييايت گييروه مهندسييي      -4

dbme.mshdiau.ac.ir باشد.موجود مي 

باشند استاد راهنماي خيود را از نيماياد دوم، بيا کايا مواكتيت کتتيي اسيتاد و تييييد کميتيه          موظف ميدانشجويان  -5

با  تحصيالت تكميلي از اتضاي هييت تلمي دانشگاه يا خارج از دانشگاه با حداقل مرتته تلمي استادياري پيشنهاد نمايند.

به ه، الزم است تعيين استاد در موتد مترر انجام پذيرد. نامدر پذيرش دانشجو براي پايانتوجه به محدوديت ستف اساتيد 

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

 2) روش تحتيي  پيشيركته  شيامل  درو  جترانيي  دانشجويان متطع دکتري تخصصي باياتي در نيم ساد اود كتط  -6

 3) ديجيتياد پردازش سيگناد و  واحد( 3) ابزار دقي  بيومديكاد، واحد( 2) زبان تخصصي پيشركته، واحد(

 واحد( را بگذرانند.

در  سيه واحيدي    5واحد است که شامل  15بدون احتااب درو  جتراني  دکتري تخصصيتعداد کل واحدهاي دوره  -7

 است.

نشجويان مي توانند درو  را از ليات درو  ارائيه شيده   در انتخاب درو  متطع دکتري تخصصي بانظر استاد راهنما دا -8

 در متطع دکتري و يا درو  متطع ارشد در صورتيكه در متطع ارشد آن را نگذرانده باشند، انتخاب کنند.

 است که نمره درو  جتراني در معدد ترمي و کل تيثيري ندارد. 14ي در درو  دوره و جتراني، حداقل نمره قتول -9

ه آموزشي درصورتيكه دانشجو از درسي نمره قتولي کاا نكند، نمره آن در  در مييانگين او لحيا    براسا  آيين نام -10

 نخواهد شد اما باياتي در نيم ساد هاي آتي مجدداً همان در  را اخذ کند و مجاز به انتخاب در  ديگري نيات.

 باشد.مي 16نامه حداقل معدد کل نمرات براي صدور مجوز دكاع از پايان -11

را مجيدداً   هيا تواننيد آن نمي ،اندگذرانده ارشد، يا کارشناسي جوياني که برخي از درو  دوره را در متطع کارشناسيدانش -12

 .نمايند انتخاب واحد 15به حدنصاب کل اخذ نمايند و بايد درو  ديگري را جهت رساندن تعداد واحد 
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 به بعد( 9315بيوالکتريك )ورودی  –مهندسی پزشکی دکتری تخصصی دروس  جدول

 مجموعه دروس جبرانی

 نيم سال اخذ درس واحد عنوان درس رديف

 يا ترم دوم اولترم  2 پيشرفته روش تحقيق 1

 يا ترم دوم اولترم  2 شرفتهيپ يزبان تخصص 2

 دوم يا ترم اولترم  3 يا کنترل سيستمهای عصبي عضالني كاليومديب قيابزار دق 3

    يا ترم دوم اولترم  3 پزشكي های يا پردازش سيگنال تاليجيد گناليپردازش س 4
 مجموعه دروس اجباری

 واحد عنوان درس رديف

 7 رساله قسمت اول  1

 7 رساله قسمت دوم 2

 7 رساله قسمت سوم 3
  

 

 (نتز ذکر شده استنياز داخل پراو شماره درس پيش ندتواحدی هس 3)تمامی دروس مجموعه دروس   

 عنوان درس رديف عنوان درس رديف

BME107 آشوب و کاربردهای آن در مهندسي پزشكي BME125 (121و  121) های کنترل تطبيقيسيستم 

BME108 ها و سيبرنتيك کاربردیاسلوب شناسي سيستم BME126 های کنترل غيرخطيسيستم 

BME109 زشكياولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسي پ BME127 های عصبي مصنوعيشبكه 

BME110 بازشناسي گفتار BME128 شناسائي آماری الگو 

BME111 بينايي ماشين BME129 هاشناسائي سيستم 

BME112 بيوالكترومغناطيس BME130 فرآيندهای اتفاقي 

BME113 پردازش تصاوير پزشكي BME131 فيزيولوژی مغز و شناخت 

BME114 ای ديجيتالهپردازش سيگنال BME132 کنترل بهينه 

BME115 (114) های ديجيتال پيشرفتهپردازش سيگنال BME133 بينکنترل پيش 

BME116 پردازش گفتار BME134 های بيولوژيكيکنترل سيستم 

BME117 تصويربرداری تشديد مغناطيسي BME135 کنترل فازی 

BME118 پيچيدههای غيرخطي و ديناميك و بايفورکاسيون سيستم BME136 کنترل هوشمند 

BME119 رباتيك پزشكي BME137 (121) های عصبيمباحث پيشرفته در شبكه 

BME120 های پزشكيهای غيرخطي پردازش سيگنالروش BME138 مباحث پيشرفته در کنترل و يادگيری حرکات 

BME121 سيبرنتيك درجة دوم و ارتباط انسان و ماشين BME139 (101) سازی سيستم های بيولوژيكير مدلمباحث پيشرفته د 

BME122 سيستمهای تصويربرداری کارکردی مغز BME140 1بيوالكتريك  -مباحث ويژه در مهندسي پزشكي 

BME123 های فازیسيستم BME141 2بيوالكتريك  -مباحث ويژه در مهندسي پزشكي 

BME124 های ديناميك در علوم اعصابسيستم BME142 ردهای آن در پردازش سيگنال و تصويرويولت و کارب 

BME104 های تصويرگر پزشكيسيستم BME102 الكتروفيزيولوژی 

BME105 عضالني-های عصبيکنترل سيستم BME103 های پزشكيپردازش سيگنال 

 درس از مجموعه فوق الزامي است. 5اخذ حداقل 


