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تغییرات ایجاد شده در نسخه بازنگری شده در یک نگاهجدول   

 عنوان درس گرایش

 تغییرات ایجاد شده

درس 

 جدید

حذف 

 درس

بروز 

 رسانی

 تغییر

 عنوان

 انتقال بین

جدول 

اختیاری 

 و اجباری

 عنوان جدید

-مهندسی

عصبی 

 شناختی

 درس در جدول دروس اصلی 9

 ختیاریدرس در جدول دروس ا 82
 جدید است. کاملا این گرایش

 کبیوالکتری

      * یقابل کاشت عصب یها زسامانهیر

      * یپزشک یکاربردها یمدار مجتمع برا یطراح

      * یزیب آمار

      * یپزشک ستیز کیاپت

      * کور منابع یساز جدا

      * یپزشک یداده ها یآمار لیتحل

      * یپزشک ستیز در ینیماش یریادگی

مسائل معکوس در  یبرا یمحاسبات یها روش

 یپزشک یربرداریتصو
*      

      * اخلاق در مهندسی پزشکی

    *   یعصب یهادر شبکه شرفتهیمباحث پ

    *   عضلانی – یعصب یها ستمیکنترل س

 ی زیستیهاستمیس یمدل ساز  *    یکیولوژیب یهاستمیس یمدل ساز

 یهاستمیس یدر مدل ساز شرفتهیمباحث پ

 یکیولوژیب
 تیزیس یهاستمیس یدر مدل ساز شرفتهیمباحث پ  *   

 های زیستیستمیکنترل س  *    یکیولوژیب یهاستمیکنترل س

 بیومکانیک

   یدر پزشک رویحس لامسه و بازخورد ن
تغییر 

 پیشنیاز
*   

      * مکانیک بافت

ه های انتقال در سیستم های مباحث ویژه در پدید

 بیولوژیکی
*      

مجازی و از  تیهای واقع ستمیحس لامسه در س

 یپزشک کیراه دور ربات
*      

      * اخلاق در مهندسی پزشکی

  به اجباری      یستیز یهاستمیدر س قیابزار دق

  به اجباری     شرفتهیپ کینامید

    *   مکانیک سلول

 زیستی یهاستمیس یساز هیو شب یمدل ساز  *    یکیولوژیب یهاستمیس یساز هیو شب یمدل ساز

 بیومتریال

 

 

 

 

 

 

      * رنگ، تشخیص زودهنگام و درمان

      * بعدی در مهندسی پزشکیهای چاپ سهروش

      * اخلاق مهندسی در پزشکی

 ها در مهندسی پزشکیهیدروژل  *    ندسی پزشکیها و کاربرد آنها در مهژل

 چسبندگیزیست  *    های بیولوژیکیچسبندگی در محیط

 های رهایش دارومهندسی سامانه  *    های نوین رهایش مواد بیولوژیکی در بدنسیستم

 مهندسی سطح زیستمواد  *    طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی
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 عنوان درس گرایش

 تغییرات ایجاد شده

درس 

 جدید

حذف 

 درس

بروز 

 رسانی

 تغییر

 عنوان

 انتقال بین

جدول 

اختیاری 

 و اجباری

 عنوان جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیومتریال

نالیز سطوح مواد های نوین برای آروش

 سازگارزیست
   * 

 سازگارهای آنالیز سطح مواد زیستروش به اجباری

 پلیمرها در مهندسی پزشکی  *    پلیمرها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی

 ها در مهندسی پزشکیسرامیک  *    ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکیسرامیک

 فلزات در مهندسی پزشکی  *    زشکیفلزات و کاربرد آنها در مهندسی پ

 ها در مهندسی پزشکیکامپوزیت  *    ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکیکامپوزیت

 های زیستیهای نفوذ در سامانهپدیده  *    های بیولوژیکیهای نفوذ در سیستمپدیده

 کردنهای بیولوژیکی بیومواد و سترونآزمون

 مواد
   * 

 زیستی و سترون کردن زیستموادهای آزمون 

 زیستیهای پذیری زیستمواد در محیطتخریب  *    یهای بیولوژیکپذیری بیومواد در محیطتخریب

 نانوزیستمواد  *    ها و کاربردهای زیستینانوبیومتریال

دهی های پوششبررسی خواص و روش

 هابیومتریال
   * 

 دهی زیستموادهای پوششروش 

 ۱مباحث ویژه   *    ۱زیستمواد  -احث ویژه در مهندسی پزشکیمب

 8مباحث ویژه   *    8زیستمواد  -مباحث ویژه در مهندسی پزشکی 

     *  ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکییورتانپلی

     *  عروق مصنوعی

     *  پوست مصنوعی

     *  کاشت در بدنمواد قابل 

     *  تمهندسی باف

     *  مواد در پزشکی

     *  بیوسرامیک پیشرفته

     *  سازگاری پیشرفته زیست

نانوبیوسنسورها بر پایه تکنولوژی 

 های اپتیکی و شیمیایی  میکرونانوآرایه
 *     

     *  یو انتخاب مواد پزشک ییشناسا یهاروش

     *  لیزرها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی 

مهندسی 

 بافت

      * فصل مشترک زیستی

      * اخلاق در مهندسی پزشکی

      * 8مباحث ویژه 

    *   سازگارستیسطح مواد ز زیآنال یهاروش

    *   مکانیک سلولی

 زیستیهای پذیری زیستمواد در محیطتخریب به اختیاری *    ها در محیط بیولوژیکتخریب داربست

 های رهایش دارومهندسی سامانه  *    های کنترل انتقال داروانهسام

 های بنیادیمهندسی سلول  *    های بنیادینمهندسی سلول

 های میکرو/نانو الکترومکانیکی زیستیسامانه  *    های میکرو/نانو الکترومکانیکیسامانه

 سازگاریزیست  *    سازگاری در مهندسی بافتزیست

 سازگارهای آنالیز سطح مواد زیستروش  *    های آنالیز و اصلاح سطح در مهندسی بافتروش

  به اجباری     رفتار سلولی

 مهندسی پروتئین
 

 
  به اجباری   



 4/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 عنوان درس گرایش

 تغییرات ایجاد شده

درس 

 جدید

حذف 

 درس

بروز 

 رسانی

 تغییر

 عنوان

 انتقال بین

جدول 

اختیاری 

 و اجباری

 عنوان جدید

مهندسی 

اطلاعات 

 پزشکی

  به اجباری     یپزشک یداده ها یآمار لیتحل

      * و سلامت یاطلاعات پزشک یپروژه ها رتیمد

      * یبهداشت یمراقبت ها یها ستمیها در س شبکه

      * اطلاعات سلامت ستمیس یو محرمانگ تیامن

      * بر داده یمبتن یپزشک

      * اخلاق در مهندسی پزشکی
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 فصل اول

 مشخصات کلی برنامه درسی
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 الف( مقدمه 

 (Biomedical Engineeringمهندسی پزشکی ) عنوان رشته:

 ناسی ارشد و دکتریدوره های کارش عنوان دوره تحصیلی:

 : معرفی کلی

ی ای در زندگ زمینه های تکنولوژی با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که تقریبـاً در هـر نوآوری حاضردر قرن 

ن پیوند بوده است که از جمله علل اصلی آ های پزشکی نیز بسیار چشمگیـر انسان نفوذ کرده است. پیشرفت در مراقبت

زشکی ای به نام مهندسی پ این ترکیب موجب ایجاد رشته برشمرد. تـوان سی و پزشکی را میبین دو فضای علمی مهند

نترل اند: بکارگیری علوم مهندسی برای درک، تغییر، ک را به طور دقیق چنین تعریف کرده گشته است. مهندسی پزشکی

ی علوم مهندسی، زیست در زمینهاست که در آن  ای های زنده. در کل مهندسی پزشکی رشـته و مشاهده عملکرد سیستم

طریق روشهای تحلیلی و تجربی مبتنی بر علوم مهندسی سلامت جامعه انسانی  و پزشکی تحقیـق و فعالیـت مـیشـود تـا از

 .بهبود یابد

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

 دوره کارشناسی ارشد: 

و  یظراطلاعات ن شیجهت افزا یقاتیبرنامه تحق و یهای نظردرس یشامل تعداد یپزشک یارشد مهندس یدوره کارشناس

مان حال آوری در زفن یجهت درک و توسعه آنچه در مرزها یکاف نهیباشد که زممی یپزشک یمهندس متخصصانی تجرب

 یو نظارت بر اجرا یلازم جهت طراح ییاست که توانا یافراد تیآورد. هدف آن تربرا فراهم می گذردمی هارشته نیدر ا

جهت  یکاف قاتیدوره توان تحق نیآموختگان ادانش نیمربوط را داشته باشند. همچن شیگرا نهیزم در یهای تخصصپروژه

تشکل م یپزشک یارشد مهندس یشوند را دارا هستند. دوره کارشناسخود با آن مواجه می حرفه نهیحل مسائل را که در زم

 :باشدمی ریهای زاز گرایش

 کیوالکتریب .۱

 کیومکانیب .8

 الیمترویب .3

 بافتمهندسی  .4

 ورزشمهندسی  .5

 بخشیتوانمهندسی  .6

 مهندسی اطلاعات پزشکی .7

 شناختی-مهندسی عصبی .2

تابع  گرید شیرابه گ شیگرا کیباشد و انتقال از می گریکدیبرنامه کاملاً مستقل از  یفوق دارا شیگرا هشت

 .باشدآوری میو فن قاتیوزارت علوم تحق گریرشته به رشته د کیاز  انتقال نیقوان
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 :دوره دکتری

انجامد و مدرک می یاست که به اعطا نهیزم نیدر ا یدانشگاه یلیمقطع تحص نیبالاتر یپزشک یمهندس یدوره دکترا

ع دانش و رف یآوری در گسترش مرزهاهای مختلف علوم و فندر زمینه یاست که با نوآور یافراد تیترب رسالت آن

های زمینه هیاست که کل یو پژوهش یهای آموزشای هماهنگ از فعالیت وعهدوره مجم نی. اباشند کشور مؤثر یازهاین

 یپزشک یمهندس یدکترا یمدرک خروجگیرد. ای را در بر میرشتهبین هایزمینه و یپزشک یمرتبط با مهندس

فته رهای پژوهشی موجود در دانشگاه پذیذیل بسته به حوزه های تخصصیزمینهتوانند در دانشجویان می یول است

 های آموزشی و پژوهشی خود را انجام دهند.شده، فعالیت

 کیوالکتریب .۱

 کیومکانیب .8

 الیومتریب .3

 بافتمهندسی  .4

 ورزشمهندسی  .5

 بخشیتوانمهندسی  .6

 مهندسی اطلاعات پزشکی .7

 شناختی-مهندسی عصبی .2

دو است و  نیاز ا یقیتلف ایو  یتجرب قیتحق ،ینظر قیتناسب موضوع، تحقبه ،یدوره دکتر یهای علمفعالیت یمحور اصل

د. هدف باشمی قیداوطلب و هموار ساختن راه حصول به اهداف تحق یهای اطلاعاتبرطرف ساختن کاستی لهیوس آموزش

به  دنیسر یپزشک یخاص از مهندس نهیزم کیمهم در  یبر آثار علم افتنیضمن احاطه  یپزشک یمهندسی از دوره دکتر

 :است ریز موارد چند مورد از ای کی

 نهیزم نیدر ا ینوآور یو کوشش برا قیتحق شرفتهیهای پا شدن با روشنآش 

 آوریو فن یقاتیتحق ،یمنابع علم نیدتریبه جد یابیدست 

 دانش یو گسترش مرزها شرفتیو کمک به پ یقیتحق ،یهای علمدر زمینه ینوآور 

 -3. یابینظارت و ارز ت،یاجرا، هدا ،یطراح-8.  ریزیو برنامه  قیتحق م،یتعل-۱چند امر، همچون   ای کیبر  افتنیتسلط 

 هایاز زمینه یکیجامعه و جهان در  دهیچیپ یحل مشکلات علم -4 دانش یدر مرزها یو حل مسائل علم وتحلیلتجزیه

 یپزشک یمهندس
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  تیپ( ضرورت و اهم

ب و تلاش مضاعف جهت ریزی مناسلزوم برنامه ریویژه در چند دهه اخو روزافزون علوم مختلف در جهان به عیرشد سر

 و استفاده مطلوب از یسازد. بدون شک خودباورمی یرا ضرور یو صنعت یهای گسترده علمپیشرفت بای هماهنگ

 قتیتوانند مثمر ثمر واقع شوند و در حقراستا می نیاست که در ا یترین عواملاز مهم یمل هایثروت و یهای انسانخلاقیت

 .کشور گام نهاد شرفتیو پ یترق ریتوان در مساز ابزار و امکانات موجود می هاستفاد ریزی مناسب وبا برنامه

 گذاریسرمایه یساله اول تا پنجم توسعه اقتصادویژه در برنامه پنجو به یانقلاب اسلام یروزیکشور ما خوشبختانه بعد از پ در

ر به روح حاکم شده و نظ انیتدریج نمامثبت آن به جیهای مختلف صنعت صورت گرفته است که نتادر بخش توجهیقابل

صرف  دیبا هاگذاریاست سرمایه یهیبه ثمر برسند. بد شتریب ندهیهای آرود که در سالمی دیام ،و ششم پنجم در برنامه

 ،ساز باشدمدت کارآوری ممکن است در کوتاهآوری نه انتقال آن گردد. گرچه انتقال فنفن دیمنظور تولبستر به جادیا

 .را حل نخواهد کرد مشکلات در درازمدت یول

ست. بدون توجه ا یانقلاب اسلام یکه از اهداف والا ییاستقلال و خودکفا هیو حرکت به سو یصنعت شرفتیپ دیترد بدون

ده از دانش و استفا یسطح و پژوهش در مرزها نینبوده و تحقق مراتب آموزش در بالاتر سریم قاتیامر تحق بهی کاف

 .دهدمی نشان را فتهشریآوری پفن

ارتقاء  یاهای لازم بربه فراهم شدن زمینه دیریزی با اتکا به خداوند متعال و با امبرنامه یعال یشورا یو مهندس یفن گروه

مجموعه  یاساس و یکل ی. اقدام به بازنگریهای درسبرنامه هیدر ته نیشیپ اتیبا تجرب یو مهندس یفن یها آموزش نهیدر زم

 تیمارا مشارکت و ح تی( نموده است و شرط موفقیارشد و دکتر ی)کارشناس یپزشک یمهندس یلیتکم لاتیتحص

توسعه در صنعت  قیمراکز تحق سی. تأسیقاتیو گسترش مراکز تحق تیتقو ،هادوره نیدر ارائه ا هادانشگاه از جانب ستهیشا

کن ید. لباشآوری گرچه دشوار میسطح از علم و فن نیبه بالاتر یابیداند. دستها میدانشگاه با هاو ارتباط منسجم آن

وده آن در مقاطع مختلف ب ییشاهد بروز شکوفا خیدرخشان جوان کشور که تار یاستعدادها هیاست که در سا یضرورت

 سریسادگی مبه گریخود از طرف د داتیتول تیفیبه ارتقاء ک ازیبه ن یصنعت مراکز قیطرف و اعتقاد عم کیاست. از 

 .دنمایمی

 نیهای نوریفناو شتریهرچه ب یرگذاریو تأث ایدر دن یپزشک یویژه مهندسبه یبه رشد روزافزون علوم مهندس تیبا عنا

 نیوری کشور از آخرافراد جامعه و لزوم بهره یو اجتماع یفرد یهای مرتبط در همه شئونات زندگو حوزه یپزشک

شد با توجه به ظهور و ر هادوره نیا ی. بازنگریپذیری اقتصاد ملرقابت شیآوری در جهت افزاو فن یدانشی دستاوردها

 نیتدو بانیصورت مدارک پشتمطالعات به جینتا آنکه ضمنبرای انجام این امر . دیبه نظر رس یضرور های جدیدحوزه

 یهای قبلفضعشده است تا نقطه یسع باشندمی تیحوزه مشغول به فعال نیکه در ا نیاز متخصص ی. با نظرخواهدیگرد

 یهادانشگاه ریسا با سهیدر مقا حالدرعین و عمران کشور باشد و شرفتیپ یازهاین یپاسخگو شتریب دیبرطرف و برنامه جد

 یخود دارا یهای قبلبا دوره سهیحاضر در مقا ارشدی های کارشناسداشته باشد و دوره یشتریهای قوت بنقطه ایمعتبر دن

 یازهایو ن نیخاطبم قهیای از سلگسترده دامنه با ارضاء نیو همچن ندهیهای آاند با پیشرفتباشد تا بتومی یشتریانعطاف ب

 در این راستا در برنامه بازنگری شده نسبت به نسخه قبل تغییرات ذیل ایجاد شده است: راستا گردند.جامعه هم

  ت. گرایش مهندسیهای قبل اضافه شده اس، به گرایش"شناختی-مهندسی عصبی"گرایش جدیدی با نام 

شود. در این گرایش با ترکیب دانش مهندسی عنوان گرایش جدیدی در کشور ارائه میشناختی به-عصبی

های پزشکی با تجربیات و مشاهدات موجود در علوم اعصابِ شناختی، به آنالیز، طراحی، ارتقا و ارزیابی سیستم



 9/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

های محدودیت یرینظرگتواند با در ها مین فعالیتشود. نتایج حاصل از ایشناختی پرداخته می-پیچیده عصبی

ه طور های کاربردی و بشناختی انسان، به کاهش خطا و افزایش بازدهی در طراحی سیستم-های عصبیسیستم

شناختی بیانجامد. -عصبی هایسیستم خصوصیات از برداریبهره کلی به شناسایی، بازسازی، جابجایی، تقویت و

ان گفت تومی یشناخت یندهایساختار مغز و فرا ییشناسا نهیموجود در زم یو دستاوردها آوریبر فن یبا نگاه

نظر است. قابل صرف ریو غ یضرور یامر ،یحوزه علوم اعصابِ شناخت قاتیو تحق یعلوم مهندس نیکه ارتباط ب

راهکارها  یتشناخ علوم اعصابِ  قاتیحقو اطلاعات استخراج شده از ت یدانش مهندس بیکه با ترک بیترت نیبه ا

 هایتوانند گامها میآن یرکارگیبا به یشناخت-یشود که دانشمندان علوم عصبارائه می یدیجد یو ابزارها

 ایتازه جاینت به منجر هاگام نیبردارند. ا یشناخت یندهایو فرا یعصب ستمیس شتریرا در جهت درک ب یدیجد

 تیو در نها یپزشک یرشته مهندس نیدر ذهن محقق دیجد های¬هدیا جادیو ا زهیانگ ختنیشود که باعث برانگمی

هبود و توان ادعا نمود که اگر هدف بمی بیترت نیشود. به امی شتریب هایتیبا قابل ییراهبردها جادیتوسعه و ا

 یرشته مهندس نیب تریافتهیو سازمان  یارتباط قو کی یستیباشد، با یو شناخت درمان صیهای تشختوسعه روش

 یکیعنوان به یشناخت-یعصب یمهندس شیگرا جادیا نهیزم نیبرقرار گردد. در ا یو علوم اعصابِ شناخت یشکپز

 کی یاختشن-یعصب یمهندس سازد. سریهدف را م نیبه ا دنیتواند رسمی یپزشک یرشته مهندس یهاشیاز گرا

 ،یروانشناس ،یپزشکاعصاب، روانعلوم  ،یپزشک یمهندس هاینهیدر زم یاست که ابعاد مختلف یارشته نیعلم ب

 .ردیگیبرق را در بر م یو مهندس وتریکامپ یمهندس ،بخشیتوان

 بیوالکتریک"های گرایش های های مختلف، منابع و سرفصلهمچنین با توجه به رشد روز افزون حوزه" ،

در این  "یپزشکمهندسی اطلاعات "و  "مهندسی توانبخشی"،  "مهندسی بافت"، "بیومتریال"، "بیومکانیک"

 شده است.  روزبهنسخه 

 هایدوره اب سهیدوره در مقا نیا نیروش تدو هایتفاوت گریاز دها در مقطع دکتری، با توجه به تجمیع گرایش 

 کین تفکبدو یلیتکم لاتیها در مقطع تحصدرس نییو تع فیتعر ها در مقطع دکتری وی، حذف گرایشقبل

در مقطع  انیودانشج یتوانمند ییشکوفا یرا در راستا یشتریب حق انتخابارشد است که  یاز کارشناس یدکتر

 .آوردیفراهم م دکتری

 یعال یوب شوراهای مصنامه دورهبا در نظر گرفتن آیین یپزشک یرشته مهندس یلیتکم لاتیبرنامه تحص نکهینظر بر ا

امه شده است. در برن ینامه خودداردر آن آیین های مندرجشده است. از ذکر مواد و تبصره یو بازنگر نیتدو ریزیبرنامه

 .است شده ائهار ارشد در هر بخش یبرنامه است. که الزامات مربوط به برنامه کارشناس نیبه ا مرتبط دروس هیکل وستیپ
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 ت( تعداد و نوع واحدهای درسی 

 مقطع کارشناسی ارشد توزیع واحدها -(1جدول )

 تعداد واحد نوع دروس

 )*( 9-6 صصیدروس تخ

 )**( ۱2-۱5  دروس اختیاری

 8 و روش تحقیق سمینار

 9-6 نامهرساله / پایان

 38 جمع

تخصصی گروه  شورایبنابر تایید و تصویب  دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی موظف است)*(  

بگذراند.  را با موفقیتدروس تخصصی مرتبط با گرایش خود ول واحد تخصصی اجباری با نظر گروه تخصصی از جد 9تا  6مربوطه 

 .عنوان درس اختیاری قابل قبول است درس( مابقی به 3یا  8در صورت گرفتن دروس تخصصی اجباری بیش از سقف تعیین شده )

واحد  9واحد )در صورت اخذ  ۱5 موظف استدانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی )**(

تخصصی اختیاری مطابق جداول  واحد از جدول دروس اجباری( 6)در صورت اخذ  احدو ۱2از جدول دروس اجباری( تا 

  را با موفقیت بگذراند. 6

خود یاری وس اختدر ی ازکیتواند دانشجو می ،در صورت تأیید استاد راهنما و دانشکده ارشد یدوره کارشناسدر  تبصره:

 .ها اخذ کندرشته ریسایا  یپزشک یمهندس هایگرایش ریرا از سا

 مقطع  دکتری توزیع واحدها -(2جدول )

 تعداد واحد نوع دروس

 ۱2-۱8 دروس تخصصی

 84 نامهرساله / پایان

 36 جمع

 

 دوره کارشناسی ارشد:

 طول دوره و شکل نظام 

سال 8ل مدت لازم برای تمام کل این دوره ( است. طونامهانیپانظام کارشناسی ارشد شامل دو بخش آموزشی )سمینار و 

نامه دوره کارشناسی ارشد است. نظام آموزشی آن واحدی است است. حداقل و حداکثر مدت مجاز این دوره مطابق آیین

هفته است و مدت تدریس یک  ۱6شود. زمان هر نیمسال در چهار نیمسال ارائه می نامهانیپاها و سمینار و و کلیه درس

 ساعت است. ۱6ی واحد نظر



 11/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 تعداد واحدهای درسی و پژوهشی

 :است ریواحد به شرح ز 38دوره  نیا یو پژوهش یدرس یتعداد واحدها

 شیبنا بر جداول مربوط به هر گرا یپزشک یهای مهندسهای گروهدرس -

 نیدر ا ایدر دن یپزشک یآوری در رشته مهندستحولات علم و فن یاست که با توجه به وسعت و گستردگ حیبه توض لازم

و  ردیو الزام ملاک کار قرار گ اریاز اخت یبیشده است که ترک یسع ایمعتبر دن یهاهای همه دانشگاهبرنامه مانند برنامه

و در فهم و دانشج رتیو بص نشیدهی بها در شکلبودن آن یو محور تیبا توجه به اهم زیدسته ن سه ها بهدرس کیتفک

 یرانظر. ببا توجه به نظر استادان صاحب ایآموزش داده شوند صورت گرفته است و  ایهمهارت کارگیری دانش وبه

 بینیپیش شیقبول گرا های قابلو انتخاب در چهارچوب اریاز اخت ینیمقدار مع انیدانشجوی و در موارد یدانشکده مجر

اه استادان دانشگ ژهیهای وو تجربه یهای پژوهشزمینه ایدر کشور و  ایمنطقه خاص یازهایاست که با توجه به ن شده

 .آیدبه اجرا در می یمجر

 واحد 8 ناریسم -

 واحد 9تا  6نامه پایان -

 نحوه اخذ واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد

 یامطابق بنده نیو همچن های ارائههای درسطبق جدول دیبا این گرایش ارشد یدوره کارشناس یبرا یدرس یخذ واحدهاا

 .باشد ریز

 ریدرس خود را از سا کیتواند ارشد در صورت تأیید استاد راهنما و دانشکده. دانشجو می یدر دوره کارشناس -۱

 هایگرایش

 .ها اخذ کندرشته ریسا یا یپزشک یمهندس

 سیاستاد درس تدر قیسرفصل است و اصول و روش انجام تحق یها دارادرس ریواحد( همانند سا 8) ناریدرس سم -3

با روش  ییو آشنا قیتحق کی جینتا یو شفاه یارائه کتب یدر دانشجو برا یتوانمند جادیدرس ا نیاز ا دفه .خواهد شد

 .باشدمی قیتحق

ه است ک شده نییتع ژهیدرس تحت عنوان مباحث و گرایش دو نیآوری در اعلم و فن عیبا توجه به تحولات سر -4

موقت  صورتهب شده بینیعنوان پیش نیتحت ا یپزشک یهندسمحتوا در دانشکده م بیبا تصو دیو جد ژهیهای وسرفصل

 .همگام گردد یقابل ارائه است که بتواند با تحولات علم

سط شده تو های ارائهدرس ستیصورت دائمی باشد که در لچند درس خاص به ای کیبه ارائه  لیما یااگر دانشکده -5

و  ژهیو در قالب مباحث یشیآزما یرا پس از اجرا یشنهادیدرس پ لابسیبا س ستیبایوزارت نباشد م تأیید برنامه مورد

 .دیوزارت ارسال نما یریزی درسبه دفتر برنامه یینها بیو تصو یسرجهت بر دانشگاه صلاحیتأیید مراجع ذ
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 دوره دکتری:

 طول دوره و شکل نظام 

باشد. نحوه ورود و خاتمه هر مرحله میدوره دکتری مهندسی پزشکی دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی )تدوین رساله( 

-نامه دوره دکتری است. در پایان دوره دکترا، مدرک دکترای مهندسی پزشکیو حداقل و حداکثر طول دوره مطابق آیین

 گردد.شناختی اعطا می-گرایش مهندسی عصبی

 دکتری در دوره  یدرس ینحوه اخذ واحدهامرحله آموزشی و 

از  ینامه دوره دکترمطابق آیین یواحد درس ۱2 -۱8گذراندن  ،یپزشک یمهندس یدوره دکتر یدر مرحله آموزش

است و  یارشد( اجبار یگذرانده شده در مقطع کارشناس یقبل ی)علاوه بر واحدها یلیتکم لاتیتحص هایهای دورهدرس

، ارشد گذرانده است یناسکه طبق مقررات در دوره کارش ییعلاوه بر واحدها ،یآموزش مرحله انیباید در پادانشجو می

ج از آن خارحوزه تخصصی اصلی و یا از  یی( واحدهایارشد و دکتر ی)کارشناس یلیتکم لاتیهای تحصدر سطح درس

عداد های دکترا در مورد تنامه دورهدارند که بنا بر آیین اریاختی مجر یداشته باشد. مؤسسات آموزش ذکرشده زانیبه م

 هیلبایست در مورد کتعداد دروس دکترا می خصوص در یموسسه آموزش می. تصمندیاگیری نمتصمیم یدرس یواحدها

 .اجرا شود کسانیآن دانشکده به طور  یدکترا انیدانشجو

 نهیزم اتیزمان کل نی. در همدیخود را انتخاب نما یموظف است در بدو ورود به دوره، استاد راهنما دانشجو :تبصره

 لاتیتحص یراشو بیو به تصو هینظر استاد راهنما ته ریتوسط دانشجو و ز دیمربوطه با هایدرس زیر دانشجو و یقاتیتحق

 .دانشکده برسد یلیتکم

 یو پژوهش یجامع آموزش یابیارز

های مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند لازم است در ارزیابی جامع واحد درس ۱8دانشجویانی که حداقل 

فاهی صورت کتبی یا شگردد شرکت نماید. این آزمون بهنامه موسسه برگزار میساس آئینآموزشی و پژوهشی که بر ا

 تواند در آن شرکت نماید.شود و دانشجو حداکثر دو بار میبرگزار می

 مرحله تدوین رساله 

نشجویانی که داهای پژوهشی خود را آغاز نمایند. توانند فعالیتدانشجویان بعد از تصویب زمینه کلی تحقیقاتی خود می

و  یرسد یمجموع واحدهاکنند. نام میدر ارزیابی جامع آموزشی و پژوهشی پذیرفته شوند، در مرحله تدوین رساله ثبت

نامه دکتری تمدید مراحل آموزشی و پژوهشی با توجه به سنوات دانشجو و مطابق آئیناست.  واحد 36رساله دانشجو 

نامه اله لزوماً به معنی تصویب و قبول رساله نیست و ارزیابی رساله مطابق با آییننام و اخذ واحدهای رسخواهد بود. ثبت

 شود.دوره دکتری انجام می

دانشجو موظف است پس از قبولی در ارزیابی جامع آموزشی و پژوهشی تا پایان نیمسال چهارم پیشنهاد نهایی  : 1تبصره 

و مشاور تهیه نماید تا با تأیید استاد راهنما و شورای گروه، در کمیته  رساله خود را با راهنمایی و همکاری اساتید راهنما

 تخصصی بررسی پیشنهاد رساله مطرح و از چارچوب کلی آن دفاع شود.
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( پس از تأیید پیشنهاد رساله در کمیته مربوطه، دانشجو موظف است به شکل منظم گزارش پیشرفت تحقیق ۱: 2تبصره 

( در راستای ارزیابی کارهای انجام شده، دانشجو گزارش پیشرفت کار 8مشاور ارائه نماید.  خود را به استادان راهنما و

رساله را در انتهای هر سال )از آغاز مرحله پژوهش( به کمیته بررسی و هدایت رساله متشکل از استادان راهنما و مشاور 

ی و تصویب شورای عالی تحصیلات تکمیل رساله و تعدادی از اساتید داخل و خارج از موسسه که توسط گروه تخصصی

شود اعضاء حاضر در کمیته تخصصی بررسی و هدایت هر رساله ( توصیه می3نماید. دانشکده تعیین شده است، ارائه می

 .آن رساله باشند داورانئتیهاز 

 ریپذامکانکده یلی دانشی تحصیلات تکمشوراتغییر استاد راهنما و یا موضوع رساله، تنها یک بار و با تصویب : 3تبصره 

 .باشد و بدیهی است سنوات تحصیلی دانشجو نباید از حداکثر مجاز تجاوز نمایدمی

پس از تکمیل و تدوین رساله در موعد تعیین شده و تأیید کیفیت علمی و صحت مطالب آن از طرف استاد  :4تبصره 

 ری دفاع نماید.راهنما، دانشجو موظف است از رساله دکتری خود در حضور هیئت داو

 های مرحله آموزشی دوره دکتریدرس

 یشناسدوره کار یهای ارائه شده برادرس نیهمان عناو یقابل ارائه در دوره دکتر یلیتکم لاتیتحص یهای تخصصدرس

 انیجودانش .ردیو خارج از آن مورد استفاده قرار گ یاصل حوزه تخصصیهای درس نییتواند در تعکه می باشدمی ارشد

حت درس ت یتوانند با نظر استاد راهنما تعدادمی یو پژوهش یجامع آموزش یابیو قبل از ارز خود لیر طول دوره تحصد

های در زمینه دیترین مطالب و مباحث جدپیشرفته یها، ارائه و بررسدرس نیهدف از ا. بگذرانند ژهیعنوان مباحث و

ورای ش بیهنوز برنامه درس به تصو ایفراهم نشود و  کیسدرس کلا کی است که امکان ارائه آن در قالب یقیتحق

دانشکده  یلیکمت لاتیتحص یشورا بینام دانشجو به تصوثبت از قبل دیباشد. عنوان و برنامه درس با دهیریزی نرسبرنامه

ها را نخود آارشد  یکه در دوره کارشناس ندیرا اخذ نما یهایدرس دینبا یدر مقطع دکتر انیباشد. ضمنًا دانشجو دهیرس

 .انداخذ نموده

 :ردیانجام گ ریصورت زبه دیبا یهای دوره دکتردرس اخذ

های درس نیاز ب دیبا ،یبا احتساب تعداد واحد دروس مصوب توسط موسسه آموزش یهای دوره دکتردرس .۱

 یهنماا( با نظر استاد ریارشد و دکتر ی)کارشناسی پزشک یمهندس یلیتکم لاتیدوره تحص یبرا ارائه شده

وزه حتواند دروس خارج از در صورت تأیید استاد راهنما و گروه مربوطه، دانشجو می نیهمچن .شودذ دانشجو اخ

 .دیاخذ نما هارشته ریاز ساو نیز  یاصل تخصصی

 نییتع ژهیتحت عنوان مباحث و یهایدرس یپزشک یآوری در رشته مهندسعلم و فن عیتوجه به تحولات سربا  .8

قابل  صورت موقتعنوان به نیا تحت در دانشکده ،یمحتو بیبا تصو دیو جد ژهیهای وفصلشده است که سر

 .همگام گردند یها بتوانند با تحولات علمارائه است تا دانشکده

 ای ارائههدرس ستیدروس در ل نیصورت دائمی باشد که ابه یچند درس تخصص ای کیبه ارائه  لیای ماگر دانشکدها

 ید مراجعتأی ژهیدر قالب مباحث و یشیآزما یرا پس از اجرا یشنهادیدرس پ لابسیباید سنباشد، میتوسط وزارت  شده

 یدوزارت ارسال نما یریزی درسبه دفتر برنامه یینها بیو تصو یدانشگاه، جهت بررس صلاحیذ
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 آموختگانث( مهارت، توانمندی و شایستگی دانش

سازی. . بهینهروزرسانی. بهقی. تحقیرود در طراحانتظار می یپزشک یمهندس ارشد یدوره کارشناسالتحصیلان از فارغ

را و و اج یطراح یجهان تیفیک نیدر تمام سطوح موردنیاز جامعه در بهتر یپزشک یحوزه مهندس هایآوریفن دانش و

 .ندینما تیریمد

ربوط به تخصص م ییو اجرا یعلم هاییافته نیرود که ضمن اشراف به آخرانتظار می یدوره دکترالتحصیلان از فارغ

وجود ندارد قادر باشند  یحل مشخص و مدونراه یپزشک یپروژه مهندس کی یطرح و اجرا نیکه در ح یموارد خود، در

جامعه  قبول در سطح و قابل نهیحل مناسب، به(، راهیو پژوهش یخود )بخش آموزش لیدوران تحص هایآموزه با استفاده از

 یپزشک نیمهندس تیها و تربدر دانشگاه سیدوره تدر نیالتحصیلان افارغ تیاز فعال یگرید بخش .دینماای ارائه حرفه

و ثروت  دهیبه ا علم لیعلم و تبد دیرود در تولباشد که انتظار میمی یلیتکم لاتیتحص وی های کارشناستوانمند در دوره

 یصنعت و یپژوهش یندهایرود که در فراهای دکترا انتظار میدوره آموختگاندانش از نینقش مؤثری داشته باشند. همچن

و  تیامن ،سازیبهینه ،روزرسانیتحقق، به ،یطراح یو راهبر تیهدا در فعال باشند و یموردنیاز جامعه در سطح جهان

امت نقش های مرتبط با سلو حوزه یپزشک هایآوریفن المللی درپذیری بینرقابت تیقابل نیبا تأم وستهیپ ینوآور

 نیوانند بهترها، بتدر پروژه یو اجرا و نگهدار طرحی و فن یهای علمروش هیکننده داشته باشند و ضمن اشراف بر کلتعیین

 اینهای روز دآوریاستفاده از علوم و فنبا  در جامعه و کشور داریسلامت پا جادیو ساخت و اجرا و ا یموجود طراح نهیگز

 .ندینما یراهبر و یطراح یجهان تیفیک نیرا در بهتر رانیهای موردنیاز اپروژهها و را انتخاب و زیرساخت

 ج( شرایط و ضوابط ورود به دوره

 کارشناسی ارشد:دوره 

 یهارشته ،یسمهند یهارشته هیکلهای گردد دانشجویانی که دارای تحصیلات کارشناسی )یا بالاتر( در زمینهپیشنهاد می

 وی هستند، جهت ادامه تحصیل در این گرایش اقدام نمایند پزشک کیزیو ف وتریعلوم کامپ و یاضیر ک،یزیف ،یاضیر

 شوند. آوری انتخاب میو فن قاتیوزارت علوم تحق ضوابط مطابق با

 .شودمی گرفته در نظر شیهر گرا یبرا یواحد جبران۱4حداکثر   تیبا توجه به محدود

ع مقط یتواند از دروس اصلمی ،یرحسب ضرورت تا سقف دروس جبرانتواند بمی یدانشکده مجر ایگروه : ۱تبصره

 .دیانتخاب نما شده رفتهیاز داوطلبان پذ کیهر  یبرا یپزشک یمهندس رشتهی کارشناس

 آوری )سازمان سنجش آموزشنحوه پذیرش دانشجو از طریق آزمون کتبی بوده که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن

 است. 6تا  3د شد و مواد و ضرایب امتحانی برای هر گرایش به شرح ارائه شده در جداول عالی کشور(، برگزار خواه
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-گرایش بیوالکتریک و مهندسی اطلاعات پزشکی و مهندسی عصبی دانشجو رشیپذ بیمواد و ضرا -(3جدول )

 و مهندسی ورزش  شناختی

 ضریب عنوان درس 

 2 )انگلیسی(زبان عمومی و تخصصی  ۱

 3 (، آمار حیاتی و احتمالمعـادلات دیفرانسـیل، ریاضـیات مهندسـی)ریاضیات  8

 3 (8و ۱) مـدارهای الکتریکـی 3

 3 مدارهای منطقی( و 8و۱) الکترونیـک 4

 2 فیزیک بدن انسان یا  ( ۱های الکتریکیماشینهمان ) ماشین های الکتریکی مستقیم 5

 4 های کنترل خطیسیستم 6

 4 هاها و سیستمسیگنال 7

 2 پزشکی زیست ای بر مهندسیمقدمه یا  الکترومغناطیس 2

 بخشی و مهندسی ورزشگرایش بیومکانیک و مهندسی توان دانشجو رشیپذ بیمواد و ضرا -(4جدول )

 ضریب عنوان درس 

)انگلیسی(زبان عمومی و تخصصی  ۱  1 

(مهندسـی معـادلات دیفرانسـیل، ریاضـیات، 8و  ۱)ریاضیات عمومی ریاضیات  8  2 

مبانی انتقال حرارت و جرم در ، مکانیـک سـیالات، ترمودینامیک در سیستم های حیاتی)حـرارت و سـیالات  3

(سیستم های حیاتی  
 

3 

(، طراحی اجزا در مهندسی پزشکیمقاومت مصالحو  استاتیک)جامدات  4  

 

3 

(کنترل اتوماتیکنامیک ماشین، ، ارتعاشات، دیدینامیک در مهندسی پزشکی)دینامیک و ارتعاشات  5  3 

 5  های اسکلتی عضلانیمکانیک سیالات زیستی، بیومکانیک سیستمو  بدن انسانفیزیک  6

 بیومتریال و مهندسی بافتگرایش  دانشجو رشیپذ بیمواد و ضرا -(5جدول )

 ضریب عنوان درس 

)انگلیسی(زبان عمومی و تخصصی  ۱  1 

(معـادلات دیفرانسـیل، ریاضـیات مهندسـی، 8 و ۱)ریاضیات عمومی ریاضیات  8  2 

: ساختار و خواص۱مواد مهندسی   3  2 

: آلی و بیوشیمی8شیمی کاربردی زیست مواد   4  2 

 1 فیزیولوژی و آناتومی 5
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 دوره دکتری:
تا موارد این راسریزی است و در نامه مصوب شورای عالی برنامهشرایط ورود به دکتری مهندسی پزشکی مطابق با آیین

 باشد.زیر نیز مدنظر می

و علوم  یاضیر ک،یزیف ،یاضیر یهارشته ،یمهندس یهارشته هیکلداشتن مدارک کارشناسی ارشد )یا بالاتر( در  -الف

 ی پزشک کیزیو ف وتریکامپ

ع مقط یصلتواند از دروس امی ،یتواند برحسب ضرورت تا سقف دروس جبرانمی یدانشکده مجر ایگروه : ۱تبصره 

 .دیانتخاب نما شده رفتهیاز داوطلبان پذ کیهر  یبرا یپزشک یرشته مهندس ارشدی کارشناس ای یکارشناس

برگزاری امتحانات کتبی و شفاهی اختصاصی جهت ورود به دوره دکتری، تابع قوانین وزارت علوم، تحقیقات و  -ب

 است. 4رشته مهندسی پزشکی به شرح ارائه شده در جدول مواد و ضرایب امتحان کتبی برای ورود به  .باشدآوری میفن

 ریو ز رندهیبه عهده دانشکده پذ تاً ینها یداوطلب در ورود به دوره دکتر یعلم تیو تأیید صلاح صیتشخ رش،یپذ -ج

 .شودآوری انجام میو فن قاتیو مطابق مقررات وزارت علوم، تحق دانشگاه تیریظر مدن

 

 در مقطع دکتری رشته مهندسی پزشکی دانشجو رشیپذ بیمواد و ضرا  -(6جدول )

 ضریب عنوان درس 

)انگلیسی(زبان عمومی و تخصصی  ۱  3 

 3 )معـادلات دیفرانسـیل، ریاضـیات مهندسـی، 8و  ۱)ریاضیات عمومی ریاضیات  8

 2 فیزیک بدن انسان 3

پزشکی زیست ای بر مهندسیمقدمه 4  3 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 ول عناوین و مشخصات دروسجد
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واحد تخصصی اجباری با نظر گروه تخصصی از  9تا  6تخصصی گروه مربوطه  شورایبنابر تایید و تصویب  گرایش بیوالکتریک موظف است -اندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی دانشجو برای گذر

 عنوان درس اختیاری قابل قبول است. مابقی به درس( 3یا  8در صورت گرفتن دروس تخصصی اجباری بیش از سقف تعیین شده )را با موفقیت بگذراند.  جدول زیر

 گرایش بیوالکتریک تخصصیکلی دروس  عنوان و مشخصات -(7جدول )

 عنوان درس ردیف
  تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز ش نیازپی

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 زیست پزشکیابزار دقیق   .1

  42   * 3 روفیزیولوژیالکت  .2

 -دیفرانسیل  اتو معادل 8 عمومی ریاضی

های الکترومغناطیس( مدار یا) 8عمومی فیزیک 

 فیزیولوژی،  8 الکتریکی

 

  ها ستمیها و س گنالیس  42   * 3 پزشکی یهاگنالیپردازش س  .3

  42   * 3 تصویرگر پزشکی یهاستمیس  .4
 یندهایو فرآ تالیجیدهای  گنالیپردازش س

 یتفاقا
 

    42   * 3 عصبی عضلانی یهاستمیکنترل س  .5

    42   * 3 ۱زیستی یهاستمیمدل سازی س  .6

    38 *   8 سمینار و روش تحقیق  .7

    96   * 6  پروژه  .8

    323   * 84 رساله  .9

                                                           
 مدل سازی سیستم های بیولوژیکی سابق 1
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)در صورت اخذ  احدو ۱2واحد از جدول دروس اجباری( تا  9احد )در صورت اخذ و ۱5 گرایش بیوالکتریک موظف است  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

  را با موفقیت بگذراند. جدول زیرتخصصی اختیاری مطابق  واحد از جدول دروس اجباری( 6

 .ها اخذ کندرشته ریسایا  یپزشک یمهندس هایگرایش ریاخود را از سوس اختیاری در ی ازکیتواند دانشجو می ،در صورت تأیید استاد راهنما و دانشکده ارشد یدوره کارشناسدر 

 گرایش بیوالکتریک اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(8جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 پزشکیآشوب و کاربردهای آن در مهندسی   .1

    42   * 3 و سیبرنتیک کاربردی هاستمیاسلوب شناسی س  .2

    42   * 3 یپزشک مهندسی در آن کاربردهای و اولتراسوند  .3

    42   * 3 رگفتا بازشناسی  .4

  سیگنال ها و سیستم ها  42   * 3 ماشین بینایی  .5

  سیگنال ها و سیستم ها  42   * 3 بیوالکترومغناطیس  .6

  سیگنال ها و سیستم ها  42   * 3 یپزشک تصاویر پردازش  .7

  سیگنال ها و سیستم ها  42   * 3 لدیجیتا یهاگنالیس پردازش  .8

  دیجیتال یهاگنالیس پردازش  42   * 3 پیشرفته دیجیتال یهاگنالیس پردازش  .9

  دیجیتال یهاگنالیس پردازش  42   * 3 پردازش گفتار  .11

  دیجیتال یهاگنالیس پردازش  3 *   42 (MRI) د مغناطیسیتصویربرداری تشدی  .11
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 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

12.  
ی و غیر خط یهاستمیکاسیون سبایفوردینامیک و 

 پیچیده
3 *   42    

  بسته به نظر استاد  42   * 3 یپزشک رباتیک  .13

  دیجیتال یهاگنالیس پردازش  42   * 3 یپزشک یهاگنالیس پردازش خطی غیر یهاروش  .14

    42   * 3 نماشی و انسان ارتباط و دوم درجه سیبرنتیک  .15

  دیجیتال یهاگنالیس پردازش  42   * 3 مغز کارکردی تصویربرداری یهاستمیس  .16

    42   * 3 فازی یهاستمیس  .17

    42   * 3 دینامیک در علوم اعصاب یهاستمیس  .18

  42   * 3 کنترل تطبیقی یهاستمیس  .19
 شناسایی سیستم هاء کنترل دیجیتال و

 غیرخطیسیستم های کنترل 
 

  دیجیتال یهاگنالیس پردازش  42   * 3 کنترل غیرخطی یهاستمیس  .21

    42   * 3 یمصنوع عصبی یهاشبکه  .21

  دیجیتال یهاگنالیس پردازش  42   * 3 الگو آماری شناسایی  .22

  کنترل خطیسیستم های   42   * 3 هاستمیشناسایی س  .23

  دیجیتال یهاگنالیس پردازش  42   * 3 یاتفاق فرآیندهای  .24

    42   * 3 تشناخ و مغز فیزیولوژی  .25

  دیجیتال یهاگنالیس پردازش  42   * 3 بهینه کنترل  .26

    42   * 3 کنترل پیش بین  .27
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 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 8 زیستی یهاستمیس کنترل  .28

    42   * 3 کنترل فازی  .29

  الدیجیت یهاگنالیس پردازش  42   * 3 کنترل هوشمند  .31

  عصبی مصنوعی های شبکه  42   * 3 عصبی یهامباحث پیشرفته در شبکه  .31

    42   * 3 مباحث پیشرفته در کنترل و یادگیری حرکات انسان  .32

  زیستی یهاستمیمدل سازی س  42   * 3 3 تیزیس یهاستمیمباحث پیشرفته در مدل سازی س  .33

  دیجیتال یهاگنالیس پردازش  42   * 3 ویولت و کاربرد آن در پردازش سیگنال و تصویر  .34

  8الکترونیک   42   * 3 ریزسامانه های قابل کاشت عصبی  .35

  8الکترونیک   42   * 3 یپزشک یکاربردها یمدار مجتمع برا یطراح  .36

    42   * 3 یپزشک ستیز کیاپت  .37

  42   * 3 یزیب آمار  .38
)یا آمار و احتمال  و احتمال آمار حیاتی

 مهندسی(
 

    42   * 3 کور منابع یساز داج  .39

  42   * 3 یپزشک یداده ها یآمار لیتحل  .41
)یا آمار و احتمال  و احتمال آمار حیاتی

 مهندسی(
 

    42   * 3 یپزشک ستیدر ز ینیماش یریادگی  .41

                                                           
 کنترل سیستم های بیولوژیکی سابق 2
 بیولوژیکی سابق یهاستمیمباحث پیشرفته در مدل سازی س 3



 22/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

42.  
مسائل معکوس در  یبرا یمحاسبات یروش ها

 یپزشک یربرداریتصو
  مهندسی اتریاضی-محاسبات عددی  42   * 3

    42   * 3 اخلاق در مهندسی پزشکی  .43

  بسته به محتوی  42   * 3 ۱ ویژهمباحث   .44

  بسته به محتوی  42   * 3 8مباحث ویژه   .45

  



 23/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

د تخصصی اجباری با نظر گروه تخصصی از واح 9تا  6تخصصی گروه مربوطه  شورایبنابر تایید و تصویب  موظف است مکانیکگرایش بیو -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

 عنوان درس اختیاری قابل قبول است. درس( مابقی به 3یا  8در صورت گرفتن دروس تخصصی اجباری بیش از سقف تعیین شده )را با موفقیت بگذراند.  جدول زیر

 بیومکانیکگرایش  تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(9جدول )

 عنوان درس ردیف
  تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز ش نیازپی

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 مبانی بیومکانیک  .1

    42   * 3 هپیوست محیط مکانیک   .2

    42   * 3 هپیشرفت مهندسی ریاضیات   .3

    42   * 3 زیست پزشکی دقیق ابزار   .4

    42   * 3 دینامیک پیشرفته  .5

    38 *   8 سمینار و روش تحقیق  .6

    96   * 6 پروژه   .7

    323   * 84 رساله  .8

  



 24/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

)در صورت اخذ  احدو ۱2واحد از جدول دروس اجباری( تا  9واحد )در صورت اخذ  ۱5 موظف است  بیومکانیکگرایش  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

  را با موفقیت بگذراند. جدول زیرتخصصی اختیاری مطابق  وس اجباری(واحد از جدول در 6

 .ها اخذ کندرشته ریسایا  یپزشک یمهندس هایگرایش ریخود را از ساوس اختیاری در ی ازکیتواند دانشجو می ،در صورت تأیید استاد راهنما و دانشکده ارشد یدوره کارشناسدر 

 گرایش بیومکانیک اختیاریس عنوان و مشخصات کلی درو  -(11جدول )

                                                           
 ی سابقکبیولوژی یهاستمیسمدل سازی و شبیه سازی  4

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  مکانیک سیالات  42   * 3  مکانیک سیالات زیستی  .1

    CFD  3 *   42دینامیک سیالات محاسباتی   .2

    42   * 3 عضلانی-بیومکانیک اسکلتی  .3

    FEM  3 *   42محدود اجزاء روش   .4

    42   * 3 رباتیک  .5

    42   * 3 مدل سازی و تحلیل حرکات بدن  .6

    42   * 3  4زیستی یهاستمیمدل سازی و شبیه سازی س  .7

    42   * 3  مصنوعی یهاارگان  .8

    42   * 3 انتقال حرارت و جرم زیستی  .9

11.  
 یهاستمیدر س) FSIبرهمکنش سیال و جامد 

 ( زیستی
3 *   42    



 25/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

    42   * 3  شبیه سازی دینامیک مولکولی  .11

    42   * 3 مکانیک سیستم قلب و عروق  .12

    42   * 3  سیالات میکرو   .13

    42   * 3 مکانیک سلولی  .14

    42   * 3 یزیست مواد رئولوژی و ویسکوالاستیسیته  .15

    42   * 3  هامهره ستون بیومکانیک  .16

    42   * 3 بیومکانیک شغلی  .17

    42   * 3  ارتوپدی بیومکانیک  .18

    42   * 3  بیومکانیک فک و دندان  .19

    42   * 3  آسیببیومکانیک برخورد و   .21

  فیزیولوژی و اناتومی  42   * 3 مبانی عصبی عضلانی حرکت  .21

    42   * 3 الاستیسیته  .22

    42   * 3  خزش، خستگی و شکست  .23

  فیزیولوژی و آناتومی   42   * 3  جراحی رباتیک  .24

  فیزیولوژی و آناتومی   42   * 3  توانبخشی رباتیک  .25

  فیزیولوژی و آناتومی   42   * 3  مهندسی توانبخشی حرکتی  .26

27.  
 یهاعضلانی و روش -ضایعات عصبی

 حرکتی توانبخشی
  فیزیولوژی و آناتومی   42   * 3

    42   * 3 نیرو در پزشکی حس لامسه و بازخورد   .28



 26/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

  

    42   * 3 مکانیک بافت  .29

31.  
سیستم های  باحث ویژه در پدیده های انتقالم

 زیستی
3 *   42    

31.  
حس لامسه در سیستم های واقعیت مجازی و از راه 

 دور رباتیک پزشکی
3 *   42    

  مکانیک سیالات  42   * 3 مکانیک سیالات زیستی پیشرفته  .32

    42   * 3 هندسی پزشکیاخلاق در م  .33

  بسته به محتوی  42   * 3 ۱ویژه  مباحت  .34

  بسته به محتوی  42   * 3 8ویژه مباحت   .35



 27/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

باری با نظر گروه تخصصی از واحد تخصصی اج 9تا  6تخصصی گروه مربوطه  شورایبنابر تایید و تصویب  موظف است بیومتریالگرایش  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

 عنوان درس اختیاری قابل قبول است. درس( مابقی به 3یا  8در صورت گرفتن دروس تخصصی اجباری بیش از سقف تعیین شده )را با موفقیت بگذراند.  جدول زیر

 بیومتریالگرایش  تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(11جدول )

 عنوان درس ردیف
  تعداد واحد

 (حدوا 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز ش نیازپی

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 سازگاریزیست  .1

2.  
 5پلیمرها در مهندسی پزشکی

3 *   42 
شیمی فیزیک  

 پلیمرها

 

    42   * 3 6ها در مهندسی پزشکیسرامیک  .3

    42   * 3 7فلزات در مهندسی پزشکی  .4

    42   * 3 2سازگاریز سطح مواد زیستهای آنالروش  .5

    38 *   8 سمینار و روش تحقیق  .6

    96   * 6 پروژه   .7

    323   * 84 رساله  .8

  

                                                           
5
  پلیمرها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی سابق

 سابق یپزشک یو کاربرد آنها در مهندس هاکیسرام 6
 سابق یپزشک یفلزات و کاربرد آنها در مهندس 7

8
  روشهای نوین برای آنالیز سطوح مواد زیستسازگار سابق



 28/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 6)در صورت اخذ  احدو ۱2واحد از جدول دروس اجباری( تا  9واحد )در صورت اخذ  ۱5 موظف است  بیومتریالگرایش  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

  را با موفقیت بگذراند. جدول زیرتخصصی اختیاری مطابق  واحد از جدول دروس اجباری(

 .ها اخذ کندرشته ریسایا  یپزشک یمهندس هایگرایش ریخود را از ساوس اختیاری در ی ازکیتواند دانشجو می ،در صورت تأیید استاد راهنما و دانشکده ارشد یدوره کارشناسدر 

 گرایش بیومتریال اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(12جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 9ها در مهندسی پزشکی کامپوزیت  .1

    42   * 3 ترمیم زخم   .2

    42   * 3 های بنیادیمهندسی سلول  .3

    42   * 3  ۱3زیستمواد نانو  .4

    42   * 3 ۱۱ زیستمواددهی های پوششروش  .5

    42   * 3  زیستموادپرتودهی   .6

  شیمی فیزیک پلیمرها  42   * 3  ۱8ها در مهندسی پزشکیژلهیدرو  .7

                                                           
 سابق یپزشک یو کاربرد آنها در مهندس هاتیکامپوز 9

 سابق یستیز یو کاربردها هاالیرومتینانوب 10
 سابق دهی بیومتریالهای پوششبررسی خواص و روش 11
 سابق ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکیژل 12



 29/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

8.  
 ۱3های زیستیسامانهدر  انتقالهای پدیده

3 *   42  
ت و جرم در انتقال حرار یمبان

 یاتیح یهاستمیس
 

  مکانیک سیالات  42   * 3 بیورئولوژی و همورئولوژی  .9

    42   * 3 ۱4و سترون کردن زیستمواد زیستیهای آزمون  .11

  یسازگار ستیز  42   * 3 ۱5چسبندگیزیست  .11

    42   * 3 ۱6های رهایش دارومهندسی سامانه  .12

    42   * 3 ۱7 زیستیهای در محیط زیستموادپذیری تخریب  .13

    42   * 3 های مهندسی پزشکی بررسی فنی و اقتصادی طرح  .14

    42   * 3 حسگرهای زیستی   .15

    42   * 3 رنگ، تشخیص زودهنگام و درمان  .16

    42   * 3 بعدی در مهندسی پزشکیهای چاپ سهروش  .17

    42   * 3 مهندسی پروتئین  .18

  مرهایپل کیزیف یمیش ،یسازگار ستیز  42   * 3 ۱2مهندسی سطح زیستمواد  .19

                                                           
 سابق یکیولوژیب یهاستمینفوذ در س یهادهیپد 13
 د سابقکردن مواو سترون وموادیب یکیولوژیب یهاآزمون 14
 قساب یکیولوژیب یهاطیدر مح یچسبندگ 15
 سابق در بدن یکیولوژیمواد ب شیرها نینو یهاستمیس 16
 سابق یکیولوژیب یهاطیدر مح وموادیب یریپذبیتخر 17
 سابق طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 18



 31/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 اخلاق مهندسی در پزشکی  .21

  بسته به محتوی  42   * 3 ۱مباحث ویژه   .21

  بسته به محتوی  42   * 3 8 مباحث ویژه  .22

  



 31/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

واحد تخصصی اجباری با نظر گروه تخصصی  9تا  6تخصصی گروه مربوطه  شورای بنابر تایید و تصویب موظف است مهندسی بافتگرایش  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

 عنوان درس اختیاری قابل قبول است. درس( مابقی به 3یا  8در صورت گرفتن دروس تخصصی اجباری بیش از سقف تعیین شده )را با موفقیت بگذراند.  جدول زیراز 

 مهندسی بافت گرایش تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(13جدول )

 عنوان درس ردیف
  تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز ش نیازپی

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 ها در مهندسی بافت داربست  .1

    42 *   3 های کشت سلولی و آزمایشگاه مهندسی سامانه  .2

    42   * 3 بیورآکتورها در مهندسی بافت   .3

    42   * 3 رفتار سلولی  .4

    42   * 3 مهندسی پروتئین   .5

    38 *   8 سمینار و روش تحقیق  .6

    96   * 6 پروژه   .7

    323   * 84 رساله  .8

  



 32/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

)در صورت  احدو ۱2د از جدول دروس اجباری( تا واح 9واحد )در صورت اخذ  ۱5 موظف است  مهندسی بافتگرایش  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

  را با موفقیت بگذراند. جدول زیرتخصصی اختیاری مطابق  واحد از جدول دروس اجباری( 6اخذ 

 .ها اخذ کندرشته ریسایا  یزشکپ یمهندس هایگرایش ریخود را از ساوس اختیاری در ی ازکیتواند دانشجو می ،در صورت تأیید استاد راهنما و دانشکده ارشد یدوره کارشناسدر 

 گرایش مهندسی بافت اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(14جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 ۱9های رهایش دارومهندسی سامانه  .1

    42   * 3 های بنیادی سلول مهندسی  .2

    38  *  ۱ جراحی حیوانی در مهندسی بافت ز آ  .3

    42   * 3 مکانیک سلولی  .4

    42   * 3 مکانیک بافت   .5

    42   * 3 ترمیم زخم  .6

    42   * 3 ژن درمانی  .7

    42   * 3 های محاسباتی در مهندسی بافت روش  .8

    42   * 3 سازی دینامیک مولکولی شبیه  .9

    42   * 3 83 زیستی های میکرو/نانو الکترومکانیکیسامانه  .11

                                                           
 سابق های کنترل انتقال داروسامانه 19
 سابق یکی/نانو الکترومکانکرویم یهاسامانه 20



 33/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 8۱سازگاریزیست  .11

    42   * 3 های آزمایشگاهی مبانی مهندسی بیومولکولی و روش  .12

    42   * 3 در مهندسی بافت  فناورینانوزیست  .13

    42   * 3 88زیستیهای در محیط زیستموادپذیری تخریب  .14

    42   * 3 هیستوپاتولوژی در مهندسی بافت  .15

    42   * 3 های ایجاد، رشد و بازسازی بافتمدل  .16

    42   * 3 مهندسی پیشرفته  اتریاضی  .17

   38   *  ۱ هیستوپاتولوژی در مهندسی بافت آز  .18

    42   * 3 83سازگارستیسطح مواد ز زیآنال یهاروش  .19

    42   * 3 ت کاربردهای کلینیکی مهندسی باف  .21

    42   * 3 شناسی کاربردی در مهندسی بافت جنین  .21

    42   * 3 حسگرهای زیستی  .22

    42   * 3 بعدی در مهندسی پزشکیهای چاپ سهروش  .23

    42   * 3 فصل مشترک زیستی  .24

                                                           
 سابق سازگاری در مهندسی بافتزیست 21
 سابق کیولوژیب طیها در محداربست بیخرت 22

 سابق های آنالیز و اصلاح سطح در مهندسی بافتروش 23



 34/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

25.  
 های زیستی های انتقال در سامانهپدیده

3 *   42  
انتقال حرارت و جرم در  یمبان

 یاتیح یهاستمیس
 

    42   * 3 اخلاق در مهندسی پزشکی  .26

  بسته به محتوی  42   * 3 ۱مباحث ویژه   .27

  بسته به محتوی  42   * 3 8مباحث ویژه   .28

  



 35/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

واحد تخصصی اجباری با نظر گروه  9تا  6مربوطه  تخصصی گروه شورایبنابر تایید و تصویب  موظف است مهندسی توانبخشیگرایش  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

 عنوان درس اختیاری قابل قبول است. درس( مابقی به 3یا  8در صورت گرفتن دروس تخصصی اجباری بیش از سقف تعیین شده )را با موفقیت بگذراند.  جدول زیرتخصصی از 

 گرایش مهندسی توانبخشی تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(15جدول )

 عنوان درس ردیف
  تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز ش نیازپی

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 یتوانبخش یمهندس یمبان  .1

    42   * 3  یعضلان-یعصب یهاستمیس کنترل  .2

3.  
 یکم - یفیک یهاو روش یحرکت عاتیضا

 حرکت یتوانبخش
3 *   42 

 
 

 

    38 *   8 سمینار و روش تحقیق  .4

    96   * 6 پروژه   .5

    323   * 84 رساله  .6

  



 36/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

)در  احدو ۱2واحد از جدول دروس اجباری( تا  9واحد )در صورت اخذ  ۱5 موظف است  مهندسی توانبخشیگرایش  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

  را با موفقیت بگذراند. جدول زیرتخصصی اختیاری مطابق  دروس اجباری( واحد از جدول 6صورت اخذ 

 .ها اخذ کندرشته ریسایا  یپزشک یمهندس هایگرایش ریخود را از ساوس اختیاری در ی ازکیتواند دانشجو می ،در صورت تأیید استاد راهنما و دانشکده ارشد یدوره کارشناسدر 

 گرایش مهندسی توانبخشی اختیاریروس عنوان و مشخصات کلی د -(16جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3  زیستی یهاستمیمدل سازی س  .1

    42   * 3  زیست پزشکیابزار دقیق   .2

    42   * 3 تحریک الکتریکی در توانبخشی   .3

    42   * 3 پزشکی و بازخود نیرو درحس لامسه   .4

    42   * 3 فیزیوتراپی و حرکت درمانی   .5

    42   * 3 و سیبرنتیک کاربردی  هاستمیاسلوب شناسی س   .6

    42   * 3 مصنوعی  یهاتوانبخشی و اندام  .7

    42   * 3 توانبخشی ضایعات عصبی عضلانی  .8

    42   * 3 یجیتالکنترل د یهاستمیس  .9

    42   * 3 عضله  -فیزیولوژی عصب    .11

    42   * 3 کنترل هوشمند در فضای سیبرنتیک  .11

  یو کنترل خط یولوژیزیف ،یآناتوم  42   * 3 کنترل حرکات منظم، نامنظم و تکراری در انسان   .12



 37/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  42   * 3 ارادی، غیر ارادی و رفلکسی یهاموتور کنترل حرکت  .13
و یا  عضلانی-های عصبیتمکنترل سیس

 کنترل راه رفتن
 

    42   * 3 نیدرجه دوم و ارتباط انسان و ماش کیبرنتیس  .14

    42   * 3 نگرش سیستمی و مهندسی سیستم  .15

    42   * 3 طراحی ارتز و پروتز  .16

    42   * 3 توانبخشی ضایعات نخاعی  .17

    42   * 3 )خبره( کارشناس یهاستمیهوش مصنوعی و س   .18

  پردازش سیگنال های دیجیتال  42   * 3 پردازش گفتار    .19

  سیگنال ها و سیستم ها  42   * 3 پردازش تصاویر پزشکی  .21

21.  
 تصویرگر پزشکی  یهاستمیس

3 *   42  
 -تالیجید یهاگنالیپردازش س

 یاتفاق یندهایفرآ
 

    42   * 3 84پزشکی یهاگنالیپردازش س  .22

    42   * 3 بیومکانیک توانبخشی    .23

    42   * 3 بیومکانیک راه رفتن  .24

    42   * 3 در مهندسی پزشکی زیست سازگاری و مواد پیشرفته   .25

    42   * 3 مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی   .26

    42   * 3 آزمایشگاهی در بیومکانیک حرکت  یهاکیتکن   .27

                                                           
 پردازش سیگنال های بیولوژیکی سابق 24



 38/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 بدنی  یهاتیفیزیولوژی کار و ظرف  .28

    42   * 3 یومکانیک استخوان و صدمات استخوانیب  .29

    42   * 3 تجهیزات خانگی توانبخشی  .31

    42   * 3 تجهیزات درمانگاهی توانبخشی   .31

    42   * 3 اصول مدیریت و برنامه ریزی توانبخشی   .32

  فیزیولوژی و آناتومی  42   * 3 توانبخشی رباتیک  .33

    42   * 3 کنترل مدرن  .34

    42   * 3 سی پزشکیاخلاق در مهند  .35

  بسته به محتوی  42   * 3 ۱مباحث ویژه   .36

  بسته به محتوی  42   * 3 8مباحث ویژه   .37

  



 39/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

ری با نظر گروه تخصصی واحد تخصصی اجبا 9تا  6تخصصی گروه مربوطه  شورایبنابر تایید و تصویب  موظف است مهندسی ورزشگرایش  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

 عنوان درس اختیاری قابل قبول است. درس( مابقی به 3یا  8در صورت گرفتن دروس تخصصی اجباری بیش از سقف تعیین شده )را با موفقیت بگذراند.  جدول زیراز 

 گرایش مهندسی ورزش تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(17جدول )

 عنوان درس ردیف
  تعداد واحد

 (حدوا 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز ش نیازپی

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 مبانی مهندسی ورزش  .1

    42   * 3 تولید در مهندسی ورزش یهامواد پیشرفته و روش   .2

    42   * 3 اصول طراحی تجهیزات ورزشی   .3

    38 *   8 سمینار و روش تحقیق  .4

    96   * 6 پروژه   .5

    323   * 84 رساله  .6

  



 41/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

)در صورت  احدو ۱2واحد از جدول دروس اجباری( تا  9واحد )در صورت اخذ  ۱5 موظف است  مهندسی ورزشگرایش  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

  موفقیت بگذراند. را با جدول زیرتخصصی اختیاری مطابق  واحد از جدول دروس اجباری( 6اخذ 

 .ها اخذ کندرشته ریسایا  یپزشک یمهندس هایگرایش ریخود را از ساوس اختیاری در ی ازکیتواند دانشجو می ،در صورت تأیید استاد راهنما و دانشکده ارشد یدوره کارشناسدر 

 گرایش مهندسی ورزش اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(18جدول )

 عنوان درس ردیف
 اد واحدتعد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3  حرکتی -حسی  یهاستمیفیزیولوژی و مدل سازی س  .1

    42   * 3 تحلیل دینامیکی حرکات ورزشی   .2

    42   * 3 و کاربرد آنها در مهندسی ورزش هاتیکامپوز  .3

    42   * 3 ایی ماشین در مهندسی ورزش بین   .4

5.  
مدیریت و برنامه (مدیریت و کنترل پروژه در ورزش 

 ریزی در ورزش(
3 *   42    

    42   * 3 روش تحقیق و خلاقیت    .6

    42   * 3 حس لامسه مصنوعی در مهندسی پزشکی   .7

    42   * 3 طراحی خدمات و اماکن ورزشی  .8

    42   * 3 تغذیه ورزشی  .9

    42   * 3 کینزیولوژی ورزشی    .11

    42   * 3 روانشناسی ورزشی   .11



 41/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 عنوان درس ردیف
 اد واحدتعد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 ارتزها و پروتزهای ورزشی  .12

    42   * 3 بیومکانیک راه رفتن   .13

    42   * 3 بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی   .14

    42   * 3 بدن انسان یهاتحلیل سینماتیکی اعضاء و اندام   .15

    42   * 3 بدنی یهاتیولوژی کار و ظرففیزی   .16

    42   * 3 عضلانی-عصبی یهاستمیکنترل س   .17

    42   * 3 نگرش سیستمی و مهندسی سیستم    .18

    42   * 3 دیو مهندسی سیبرنتیک کاربر هاستمیاسلوب شناسی س  .19

    42   * 3 کنترل حرکات منظم، نامنظم و تکراری در انسان    .21

    42   * 3 ارادی، غیر ارادی و رفلکسی یهارل حرکتموتور کنت  .21

    42   * 3 مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی   .22

    42   * 3 مصنوعی  یهااعضاء و اندام   .23

    42   * 3 و مواد پیشرفته زیست سازگاری  .24

    42   * 3 روش اجزاء محدود   .25

    42   * 3 آزمایشگاهی در بیومکانیک حرکت یهاکیتکن   .26

    42   * 3 فیزیولوژی حرکت    .27

    42   * 3 اخلاق در مهندسی پزشکی  .28



 42/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 عنوان درس ردیف
 اد واحدتعد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  بسته به محتوی  42   * 3 ۱مباحث ویژه   .29

  بسته به محتوی  42   * 3 8مباحث ویژه   .31

  



 43/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

واحد تخصصی اجباری با نظر گروه  9تا  6تخصصی گروه مربوطه  شورایبنابر تایید و تصویب  موظف است مهندسی اطلاعات پزشکیگرایش  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

 عنوان درس اختیاری قابل قبول است. درس( مابقی به 3یا  8در صورت گرفتن دروس تخصصی اجباری بیش از سقف تعیین شده )را با موفقیت بگذراند.  جدول زیرتخصصی از 

 گرایش مهندسی اطلاعات پزشکی تخصصیکلی دروس عنوان و مشخصات  -(19جدول )

 عنوان درس ردیف
  تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز ش نیازپی

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 بیوانفورماتیک  .1

  بیوانفورماتیک  42   * 3 داده کاوی پزشکی  .2

    42   * 3 اعات پزشکیطراحی و مدیریت بانک های اطل  .3

 42   * 3 تحلیل آماری داده های پزشکی  .4

و  یاتیآمار ح 

آمار و  ایاحتمال )

 (یاحتمال مهندس

 

    38 *   8 سمینار و روش تحقیق  .5

    96   * 6 پروژه   .6

    323   * 84 رساله  .7

  



 44/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 احدو ۱2واحد از جدول دروس اجباری( تا  9واحد )در صورت اخذ  ۱5 موظف است  دسی اطلاعات پزشکیمهنگرایش  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

  را با موفقیت بگذراند. جدول زیرتخصصی اختیاری مطابق  واحد از جدول دروس اجباری( 6)در صورت اخذ 

 .ها اخذ کندرشته ریسایا  یپزشک یمهندس هایگرایش ریخود را از ساوس اختیاری در ی ازکی توانددانشجو می ،در صورت تأیید استاد راهنما و دانشکده ارشد یدوره کارشناسدر 

 گرایش مهندسی اطلاعات پزشکی اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(21جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی ظرین عملی -نظری  عملی نظری

1.  
 کاربرد فن آوری اطلاعات پزشکی

3 *   42  
حیاتی و  و آمار ۱ عمومی ریاضی

 احتمال
 

  سیگنال ها و سیستم ها  42   * 3 پردازش تصاویر پزشکی  .2

  سیگنال ها و سیستم ها  42   * 3 پردازش سیگنالهای پزشکی  .3

    42   * 3 ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب  .4

5.  
 -رده سازی و رمزنگاری اطلاعات پزشکیروشهای فش

 بهداشتی
3 *   42  

 
 

    42   * 3 گرافیک کامپیوتری پیشرفته  .6

    42   * 3 واقعیت مجازی و کاربرد آن در پزشکی  .7

    42   * 3 یادگیری ماشینی در زیست پزشکی  .8

    42   * 3 بیولوژی سیستمی  .9

    42   * 3 درمانی -تحلیل سیستمها برای مدیریت خدمات بهداشتی  .11

    42   * 3 سیستمهای اطلاعات بهداشتی  .11



 45/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی ظرین عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری در پزشکی  .12

    42   * 3 سامانه های هوشمند و کاربرد آنها در پزشکی  .13

    42   * 3 شبکه های چند رسانه ای  .14

    42   * 3 شبکه های کامپیوتری  .15

    42   * 3 85تیمدلسازی سیستمهای زیس  .16

    42   * 3 مدیرت پروژه های اطلاعات پزشکی و سلامت  .17

    42   * 3 یبهداشت یمراقبت ها یها ستمیشبکه ها در س  .18

    42   * 3 اطلاعات سلامت ستمیس و محرمانگی تیامن  .19

    42   * 3 پزشکی مبتنی بر داده  .21

    42   * 3 اخلاق در مهندسی پزشکی  .21

  بسته به محتوی  42   * 3 ۱ ژهیمباحث و  .22

  بسته به محتوی  42   * 3 8 ژهیمباحث و  .23

  

                                                           
 سابق مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی 25



 46/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

واحد تخصصی اجباری با نظر گروه  9تا  6تخصصی گروه مربوطه  شورایبنابر تایید و تصویب  موظف است شناختی-مهندسی عصبیگرایش  -دانشجو برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 

 عنوان درس اختیاری قابل قبول است. درس( مابقی به 3یا  8در صورت گرفتن دروس تخصصی اجباری بیش از سقف تعیین شده )را با موفقیت بگذراند.  ل زیرجدوتخصصی از 

 شناختی-گرایش مهندسی عصبی تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(21جدول )

 عنوان درس ردیف
  تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 اعاتتعداد س نوع واحد
 هم نیاز ش نیازپی

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3  ۱شناختی -عصبی یهاستمیس  .1

    42   * 3 شناختی -عصبی یهاستمیمدلسازی س  .2

    42   * 3 عصبی یهاگنالیپردازش س  .3

    42   * 3 علوم اعصاب محاسباتی   .4

    42   * 3 قابل کاشت عصبی یهاریز سامانه  .5

    42   * 3 عصبی یهایفناور  .6

    42   * 3 شناختی -عصبی یهاتحلیل آماری داده   .7

    42   * 3 تصویربرداری کارکردی مغز  یهاستمیس  .8

    42   * 3 عصبی مصنوعی یهاشبکه  .9

    38 *   8 سمینار و روش تحقیق  .11

    96   * 6 پروژه   .11

    323   * 84 رساله  .12
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)در  احدو ۱2واحد از جدول دروس اجباری( تا  9واحد )در صورت اخذ  ۱5 موظف است  شناختی-مهندسی عصبیگرایش  -ی گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی دانشجو برا

  را با موفقیت بگذراند. جدول زیرتخصصی اختیاری مطابق  واحد از جدول دروس اجباری( 6صورت اخذ 

 .ها اخذ کندرشته ریسایا  یپزشک یمهندس هایگرایش ریخود را از ساوس اختیاری در ی ازکیتواند دانشجو می ،در صورت تأیید استاد راهنما و دانشکده شدار یدوره کارشناسدر 

 شناختی-گرایش مهندسی عصبی اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(22جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 داد ساعاتتع نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 شناختی -عصبی یهاستمیکنترل س  .1

  ۱شناختی -عصبی یهاستمیس  42   * 3  8شناختی -عصبی یهاستمیس  .2

    42   * 3 هوشمند  یهایشناختی و فناور یهاستمیس  .3

    42   * 3 رباتیک شناختی   .4

    42   * 3 کامپیوتر –واسط مغز  یهاانهسام  .5

    42   * 3 شناختی -عصبی یهاستمیابزار دقیق در س   .6

    42   * 3 کدگذاری عصبی   .7

    42   * 3 سیستم بینایی در انسان و ماشین   .8

    42   * 3 آماری قطار اسپایک ها  یهامدل  .9

    42   * 3 شناختی ۔مبانی ثبت سیگنال در مطالعات عصبی  .11

    42   * 3 شناختی-ایشات عصبیآزم و تکالیف طراحی   .11

    42   * 3 کنترل هوشمند   .12
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 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 داد ساعاتتع نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

    42   * 3 بیوالکترومغناطیس   .13

  عصبی مصنوعی یهاشبکه  42   * 3 عصبی  یهامباحث پیشرفته در شبکه   .14

    42   * 3 مباحث پیشرفته در کنترل و یادگیری حرکات انسان  .15

    42   * 3 و سایبرنتیک کاربردی هاستمیاسی ساسلوب شن   .16

    42   * 3 آشوب و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی    .17

    42   * 3 عضلانی -عصبی یهاستمیکنترل س  .18

  تالیجید یها گنالیپردازش س  42   * 3 شناسایی آماری الگو  .19

    42   * 3 پیچیده یهاشبکه  .21

  عصبی یهاگنالیپردازش س  42   * 3 عصبی  یهاگنالیمباحث پیشرفته در پردازش س  .21

  ی شناخت-عصبی یهاستمیمدلسازی س  42   * 3 شناختی -عصبی یهاستمیمباحث پیشرفته در مدلسازی س  .22

  ی شناخت-عصبی یهاستمیس کنترل  42   * 3 ناختیش-عصبی یهاستمیمباحث پیشرفته کنترل س  .23

    42   * 3 ختیعصبی و شنا یهاستمیتوانبخشی س  .24

25.  
کاربرد روشهای ارتباطات مغزی در علوم اعصاب  

 محاسباتی
3 *   42  

 
 

    42   * 3 اخلاق در مهندسی پزشکی  .26

  بسته به محتوی  42   * 3  ۱مباحث ویژه    .27

  بسته به محتوی  42   * 3  8مباحث ویژه   .28
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 ای ابزار دقیق زیست پزشکیمفاهیم پایه .۱

 گیریسنسورها و اصول اندازه .8

 و پردازش سیگنالکننده ها  تیتقو .3

 های زیستیمبدأ پتانسیل .4

 های زیستیالکترودهای ثبت پتانسیل .5

 های زیستیهای پتانسیلکنندهتقویت .6

 خون یفشار و صدا یریاندازه گ .7

 و حجم خون انیجر یریاندازه گ .2

 یتنفس ستمیس یارامترهاپ یریاندازه گ .9

 وسنسورهایب .۱3

 یشگاهیو آزما یکینیکل یدستگاه ها .۱۱

 های تصویربرداری پزشکیسیستم .۱8

 یو اندام مصنوع یدرمان لیوسا .۱3

 ایمنی الکتریکی .۱4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

                                                           
 بخشی مشترک است.های بیوالکتریک، بیومکانیک و مهندسی تواناین درس بین گرایش 86 

 26زیست پزشکی قیابزار دق عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomedical Instrumentation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ........... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی واحد عملی دارد، چه  اگر
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Webster, J.G., Medical instrumentation: application and design. 2009: John Wiley & Sons. 

2. Webster, J.G., Encyclopedia of medical devices and instrumentation. 2009: Wiley-Interscience. 

3. Northrop, R.B., Non-invasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. 2017: CRC press. 

4. Baura, G.D., System theory and practical applications of biomedical signals. 2002: Wiley-

Interscience. 
5. Khandpur, R.S., Handbook of biomedical instrumentation. 1992: McGraw-Hill Education. 

6. Bretschneider, F. and J.R. De Weille, Introduction to electrophysiological methods and instrumentation. 

2018: Academic Press. 

7. Geddes, L.A. and L.E. Baker, Principles of applied biomedical instrumentation. 1989: John Wiley & 

Sons. 

8. Enderle, J.D., Bioinstrumentation. Synthesis Lectures on Biomedical Engineering, 2009. 1(1): p. 1-220. 

9. Northrop, R.B., Analysis and application of analog electronic circuits to biomedical instrumentation. 

2012: CRC press. 

10. Prutchi, D. and M. Norris, Design and development of medical electronic instrumentation: a practical 

perspective of the design, construction, and test of medical devices. 2005: John Wiley & Sons. 

11. Winters, J.M. and M.F. Story, Medical instrumentation: Accessibility and usability considerations. 2006: 

CRC Press. 

12. Ott, H.W. and H.W. Ott, Noise reduction techniques in electronic systems. 1988: Wiley New York. 

13. Eggins, B.R., Biosensors: an introduction. 2013: Springer-Verlag. 

14. Saliterman, S., Fundamentals of BioMEMS and medical microdevices. 2006: SPIE press. 

 

  



 53/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 های علمی درسنایی با اصول و پایهآش -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یسیها و منابع الکترومغناط دانیبر م یمقدمه ا .۱

 یغشائ کیزیوفیب - یسلول یها لیبر منشأ پتانس یمقدمه ا .8

رابطه  -یآب یرانش ذرات باردار در محلول ها - یآب ینفوذ ذرات بدون بار در محلول ها - یآب یر محلول هاقانون رانش ذرات د -قانون نفوذ

ها  ونیتمام  یفر براص ریغ یبا تراوندگ ییولتاژ غشا - ییبودن بار فضا یخنث -تعادل دونان  -)نرتست(  یونیتک  ستمیتعادل در س - نینشتیا

 عمل لیاستراحت و پتانس لیپتانس - یستیز یغشاها یها لیپتانس - یپون یپمپ ها لدمنگ

 یغشا یواکنش ها یبر مدل ها یمقدمه ا .3

و معادلات  یو خازن یفعال( مقاومت ری)غ ریناپذ کیتحر یرشته ها و بافت ها -ریپذ کیتحر یدر سلول ها و رشته ها یکیوالکتریب لیانتشار پتانس

 یو خازن یمقاومت ریپذ کیتحر یعصب یرشته ها - یو مکان یبه ثابت زمان لیپتانس عیتوز یستگواب - یثابت زمان - یثابت مکان -آن  لیفرانسید

اصل اندازه  -با طول محدود  یدر رشته ها لیانتشار پتانس - ریپذ کیتحردر رشته  لیانتشار پتانس - کیزمان تحر -شدت  یمعادلات منحن -

 یخارج کیدر تحر یریگ

 یحجم یدر هاد یدانیم لیپتانس عیتوز و یکیبر منابع الکتر یمقدمه ا .4

 یدو قطب ییشاغ لیدر اثر حرکت پتانس یدانیم لیپتانس - لیپتانس عیو توز یحجم یدر هاد انیجر یچگال - یحجم یدر هاد ستایمعادلات شبه ا

و مشخصات  تیفیود در کهندسه الکتر گاهیو نفس و جا یریمنطقه عصب گ - یحجم یدر هاد لیپتانس یو تک قطب یدو قطب یو...( ثبت ها

در  لیپتانس عیاسبه توزو مح لیانتشار پتانس یو شبکه ا یسه قطب ،یمدل دو قطب - یحجم یدر هاد گنالیبرداشت س یتر لقلی اثرات – لیپتانس ویب

 یحجم یهاد

 ( یقاتیتحق یها افتهی)مدل ها و  ریپذ کیتحر یبافتها یخارج یکیالکتر کیتحر .5

لازم و  یشرطها و تیتابع فعال - نیلیو بدون ما نیلیبا طول محدود و نامحدود با ما ریپذ کیتحر یبرهایف کیتحر - لیپتانس عیتوز معادلات

چند  یها کیتحر - یآند کیتحر - یکاتد کیتحر - یعصب یسلول ها کیتحر - یو چند قطب یتک قطب کیتحر - کیتحر یکاف

 یالکترود

 (یغشائ انیو جر لیپتانس زیو آنالثبت  ک،یتحر ی)روش ها یسلول یولوژیزیالکتروف .6

 و... انجری مهار –مهار ولتاژ 

 و...(  یمغز ،یقلب یها لی)پتانس یدانیم یولوژیزیالکتروف .7

 یولوژیزیالکتروف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Electrophysiology عنوان درس به انگلیسی:

 اتمعادل -2 ریاضی عمومی -1 عمومی یاضیر نیاز:دروس پیش

در صورت   -2عمومی  کیزیف - لیفرانسید

های مدار -یسامکان درس الکترومغناط

 یولوژیزیف -2 مدارهای الکتریکی -1 الکتریکی

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 یسلول داخل و خارج یثبت ها -شده  تیتقو اشتقاقهای - مرجع الکترود –استاندارد  یاشتقاق ها - یبردار قلب -قلب  یکیالکتر تیفعال

 یصیتشخ یکیالکتر کی. تحریلکتروگرافا س،یاگنوزیالکترود د .2

 یکار کرد یکیالکتر کیو تحر یالکتروتراپ .9

 یکتروشوک مغزو ال یکارکرد یکیالکتر کیو تحر یقلب یو ضربان سازها یقلب یکیالکتر کیتحر ختهیو برانگ یعضلان یها لیپتانس

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 نوین و تعاملیهای استفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 در حد امکانافزارهای مرتبط بصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Malmivuo, J. and R. Plonsey, Bioelectromagnetism: principles and applications of bioelectric and 

biomagnetic fields. 1995: Oxford University Press, USA. 

2. Bahill, T., Bioengineering--biomedical, Medical, and Clinical Engineering. 1981: Prentice Hall. 

3. Jalife, J., et al., Basic cardiac electrophysiology for the clinician. 2011: John Wiley & Sons. 

4. Plonsey, R. and R.C. Barr, Bioelectricity: a quantitative approach. 2013: Springer Science & Business 

Media. 

5. Biedermann, W., Electro-physiology. 2010: Macmillan. 

6. Huff, G., Electro-physiology. 1853: D. Appleton. 

7. Josephson, M.E., Clinical cardiac electrophysiology: techniques and interpretations. 2008: Lippincott 

Williams & Wilkins. 

8. Steinberg, J.S. and S. Mittal, Electrophysiology: A Companion Guide for the Cardiology Fellow During 

the EP Rotation. 2009: Lippincott Williams & Wilkins. 

  



 55/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .1

ت عمده در ثبت امشکل گنالهاءیس یبند میتقس ،یستیز یها گنالیپردازش س ستمیس کی یآن، بلوک کل یدرس و اهداف کل یمقدمات معرفی

 یستیز یها گنالیس

 از آنها یبرخ یو معرف یستیز یها گنالیمنشأ س .2

 نوگرامی(، الکترور تENGعمل، الکترونرو گرام، ) لیاستراحت سلول، پتانس لیپتانس ،یکیوالکتریب یها گنالیانواع س ،یستیز یها گنالسی انواع

(ERG( الکترواکولوگرام ،)EOG( الکتروانسفالوگرام ،)EEGپتانس ،)ختهیبرانگ یها لی (EP) (SEP , VEP , AEP )وگرامی، الکتروما 

(EMG ،)وگرامیالکتروکارد (ECG( الکتروگاستروگرام ،)EGG( الکترودرمال ،)GSR,SDR) 

 یتصادف یندهایبر فرآ یمقدمه ا .3

 یستیو ارگاد ییستایا ،یتصادف یرهایمتغ یممان ها ،یتصادف یندهایو فرآ یتصادف یرهایاحتمال، متغ یو چگال عیاحتمال، توابع توز تئوری

 یستیز یها گنالیس یفشرده ساز .4

 هافمن و شانن نگیکد DPCMو  LADT , FAN , TP یروش ها RLE نگیبا کد کنواختیریغ ینمونه بردار ،یو فق برداری نمونه

 نیتخم یتئور .5

 ML MAP. نیتخم LS نیرائو، تخم -رامر و حد گ نانیفاطمه اطم ،یسازگار ،یی(، کاراBiasبودن ) بی: ارفیتعار ات،کلی

 یریگ نیانگیم .6

از نظر  یپاسخ ها SNRدر  یریگ نیانگیم ریتأث ،یریگ نیانگیم یها تیسنکرون، محدود یری، متوسط گ rsy(τ), r(τ), σ, μ  یها نتخمی

 ثبت یو صف بند ریتأخ نیکاملا وابسته، تخم یمستقل، پاسخ ها یآمار

 یتصادف یها گنالیس یمدل ساز .7

 فیط نیو تخم یپزشک یها گنالیکاربرد در پردازش س ARIMA یفصل یندهایفرآARMA , MA , AR های مدل

 فیط نیتخم .8

 یپارامتر ریبه روش غ فیط نیتخم یعملکرد یمشخصه ها ،یتوک -گرام، روش بارتلت، روش ولش، روش بلمکن  ودوپری

  یو فق نریو یلترهایف .9

 یکاربردها RLS , LMS ALEروش  یها تمی(، الگورANC) یعلى، اصول نوبز به صورت وفق ثریو ترلیف ،یعل ریویثر غ لتریف تر،یو لتریف

 یپزشک

 الگو یبازشناخت آمار  .11

 یپزشک یهاگنالیپردازش س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Signal Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ها ستمیها و س نالگیس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ....موارد دیگر: .......... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 kبر اساس  یطبقه بند زیتوابع تما Neyman - Prarsonطبقه کننده ،  مم،ینیم نهیهز ای سکیکننده با ر یببز، طبقه بند یطبقه بند ات،یکل

 K-L  PCAبسط  شر،یف یخط زیتابع تما ،یآنتروپ اریفاصله کاهش بهد مع ممینیطبقه بنپب بر اساس م یخط زیابع تمماتو هیهمسا نیتر کینزد

SVD الگرتم   یبیروش ترت یها اریو مع اتیکل یابیخوشه  ورژانسیدMAX – MIN تمیاگور K-mean تمیالگور isodata 

 :ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانو نرمبصری -های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Cerutti, S. and C. Marchesi, Advanced methods of biomedical signal processing. Vol. 27. 2011: John 

Wiley & Sons. 

2. Theis, F.J. and A. Meyer-Bäse, Biomedical signal analysis: Contemporary methods and applications. 

2010: MIT Press. 

3. Naït-Ali, A., Advanced biosignal processing. 2009: Springer Science & Business Media. 

4. Reddy, D., Biomedical signal processing: principles and techniques. 2005: McGraw-Hill. 

5. Rangayyan, R.M., Biomedical signal analysis. 2015: John Wiley & Sons. 

6. Van Drongelen, W., Signal processing for neuroscientists: an introduction to the analysis of physiological 

signals. 2018: Academic press. 

7. Sörnmo, L. and P. Laguna, Bioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications. 

2005: Academic Press. 

8. Sanei, S. and J.A. Chambers, EEG signal processing. 2013: John Wiley & Sons. 

9. Shiavi, R., Introduction to applied statistical signal analysis: Guide to biomedical and electrical 

engineering applications. 2010: Elsevier. 

10. Naït-Ali, A. and C. Cavaro-Ménard, Compression of biomedical images and signals. 2008: Wiley Online 

Library. 

11. Mertins, A. and D.A. Mertins, Signal analysis: wavelets, filter banks, time-frequency transforms and 

applications. 1999: John Wiley & Sons, Inc. 

12. Stork, D.G., et al., Pattern classification. A Wiley-Interscience Publication, 2001. 

13. Physiologic databases: physionet 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هیفور لیو تبد یخط یها ستمیبر س یمرور .۱

  Xاشعه  لهیبه وس یولوژیراد کیزیف .8

 یربرداریدر تصو Xاثرات منبع اشعه  یبررس .3

  Xضبط کننده اشعه  کیقدرت تفک یبررس .4

  Xاشعه  ریدر تصو زینو یبررس .5

 ( CT) وتریبه کمک کامپ یو توموگراف یحرکت یتوموگراف .6

 ( یهسته ا یاز منابع اشعه در داخل بدن )پزشک یربرداریتصو .7

 مافوق صوت یبر رو ریاصول تصو .2

 یا هیرت به کمک مبدل آرامافوق صو یربرداریاصول تصو .9

 (MRI) یسیمغناط دیتشد یربرداریاصول تصو  .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Prince, J.L. and J.M. Links, Medical imaging signals and systems. 2006: Pearson Prentice Hall Upper Saddle River. 

2. Macovski, A., Medical imaging systems. 1983: Prentice Hall. 

3. Leondes, C., Medical imaging systems technology: methods in cardiovascular and brain. 2005 Singapore. 

4. Epstein, C.L., Introduction to the mathematics of medical imaging. 2008: SIAM. 

  

 یپزشک رگریتصو یها ستمیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Imaging Systems عنوان درس به انگلیسی:

 یندهایفرآ -تالیجید هایگنالیپردازش س نیاز:شدروس پی

 یاتفاق

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه   سمینار آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 58/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس 

 های ذیلتفهیم سرفصل 

 : هاسرفصل پ( مباحث یا

 اتیکل .۱

 آن انواع و حرکت .۱-۱

 یحرکات و مراکز حرکت یولوژیزیف .8

 عضلات .8-۱

 اعنخ .8-8

 در مغز یمراکز حرکت .8-3

 یقشر حرکت .8-4

 یازیپ های شبکه .8-5

 یحرکت یسنسورها .8-6

 عضلانی دوک .8-7

  عضلانی تاندون .8-2

 مفصل یها رندهیگ .8-9

 حرکات یها یها و استراتژ یها، تئور هیفرض .3

3-۱. Centeralism 

3-8. Prepheralism 

3-3. Motor Program 

3-4. Equilibrium Hypothesis 

3-5. Impedance Control 

 متناوب و راه رفتن  یحرکت ها .4

 راه رفتن یها یژگیو .4-۱

4-8. Central Pattern Generator 

 (یو محاسبات یمفهوم یحرکت )مدل ها یارائه شده برا یحرکت و مدل ها یریادگی .5
5-۱. Motor Learning 

 ارائه شده یمدل ها .5-8

5-3. Internal Model 

5-4. Smith Predictor 

5-5. Model Predictive Control 

 عضلانی – یعصب یها ستمیکنترل س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Neuro- Muscular Systems Control عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  ه نامرساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 (EMG) یا چهیماه یکیالکتر یها گنالیس .6

 (یابیریمس ،یزیطرح ر ،یریگ می)توجه ، حافظه، تصم یو شناخت یحرکت یها ستمیس نیارتباط ب .7

 یاطلاعات حس قیتلف .2

 حرکات چشم ستمیس .9

 گفتار و نوشتار یها ستمیس .۱3

 یمهندس یها دگاهیاز د  یحرکت یها یماریو ب تیمعلول .۱۱
۱۱-۱. Parkinson 

۱۱-8. Huntington  

۱۱-3. ALS 

 یو عضلان یعصب یکیالکتر کیتحر یها ستمیس .۱8
۱8-۱. FES 

۱8-8. tECS 

۱8-3. TMS 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     لساآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

انتشارات دانشگاه  .عضلانی-رل سیستم های عصبیمدلسازی و کنتگ.،  و بغدادی، ن. ، لحیم گر زاده،.محمد علی مرغی، ی ،ف. توحیدخواه، .۱

 ۱433 .صنعتی امیرکبیر

2. Stark, L., Neurological control systems: Studies in bioengineering. 2012: Springer Science & Business 

Media. 

3. Basmajian, J.V., Muscle alive. Muscle Interactions, 1985: p. 223-245. 

4. Brooks, V., The neural basis of motor control, New York, 1986. Oxford University Press. 

5. Winters, J.M., S.L. Woo, and I. Delp, Multiple muscle systems: Biomechanics and movement 

organization. 2012: Springer Science & Business Media. 

6. Shumway-Cook, A. and M.H. Woollacott, Theory and practical applications. Motor Control, 1995. 

7. Schmidt, R.A., et al., Motor control and learning: A behavioral emphasis. 2018: Human kinetics. 

8. Schmidt, R.A. and C.A. Wrisberg, Motor learning and performance: A situation-based learning 

approach. 2008: Human kinetics. 

9. Shadmehr, R., S.P. Wise, and S.P. Wise, The computational neurobiology of reaching and pointing: a 

foundation for motor learning. 2005: MIT press. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اول فصل .۱

 اتیکل .۱-۱

 و اصطلاحات هیاول فیتعار .۱-8

 انواع مدلها  .۱-3

 (یو تجرب یلی)تحل یمدل ساز یاروش ه .۱-4

 فصل دوم .8

 یلیتحل یمراحل مدل ساز یلیتحل یمدل ساز .8-۱

 ...(،ییایمیش ،یکیمکان ،یکیآنالوگ الکتر یها ستمیس .8-8

 فشرده و گسترده یمدل ها .8-3

 یخط ریغ یمدل ها .8-4

 فصل سوم  .3

 بر احتمالات و آمار یمرور .3-۱

 یتصادف یرهایمتغ .3-8

 یاتفاق یندهایفرآ .3-3

 ا و آزمون فرضه یآمار یمدل ها .3-4

 ( ستمیس یی)شناسا یتجرب سازی مدل –چهارم  فصل .4

 (ی)پاسخ ضربه، پاسخ پله، پاسخ فرکانس یو فرکانس یزمان میکلاس یروش ها .4-۱

 (Correlation Analysis یهمبستگ زیروش آنال .4-8

 فیط نیروش تخم .4-3

 یپارامتر یها روش .4-4

 (Parameter Estimationپارامترها ) نیتخم یروشها -فصل پنجم  .5

 ( Least Squaresعات )روش حداقل مرب .5-۱

 ( Instrumental Variable) یابزار یرهایروش متغ .5-8

 (Maximum likelihoodاحتمال ) ممیروش ماکز .5-3

 یستیز یها ستمیس یمدل ساز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Modeling of Biological Systems ی:لیسعنوان درس به انگ

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 (Prediction Error Method) ینیب شیپ یروش خطا .5-4

 حالت یدر فضا سازی مدل –فصل ششم  .6

 آن یانتقال مواد در بدن و مدل ها -فصل هفتم   .7

 الیس انیمواد توسط جر انتقال .7-۱

 تقال مواد توسط نفوذان .7-8

 ( Compartmental Models) یبخش یمدل ها .7-3

 کیولوژیزیو ف یستیز یها ستمیس یاز مدل ساز یکاربرد یینمونه ها -هشتم  فصل .2

 ( یپالس ریمدل غ ،یگردش خون )مدل پالس ستمیس یمدل ساز .2-۱

 ( یکیمدل الکتر ،یکیتنفس، مدل مکان یولوژیزی)ف یتنفس ستمیس یمدل ساز .2-8

 انتقال حرارت، مدل انتقال حرارت(  یها زمیانتقال حرارت بدن )مکان ستمیس یمدل ساز .2-3

 کنترل حرکات بدن انسان  ستمیس یمدل ساز .2-4

 ارائه گردد ییدانشجو ینارهایتواند در قالب سم یم یستیو ز یرخطیغ یها ستمیس یدر خصوص مدل ساز دیمباحث جد -نهم  فصل .9

 حتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با م

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-سمعیهای استفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

 ۱433.  ف، توحیدخواه، گ، بغدادی، مدلسازی سیستم های زیستی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱

2. Haefner, J.W., Modeling Biological Systems:: Principles and Applications. 2005: Springer Science & 

Business Media. 

3. Dokholyan, N.V., Computational modeling of biological systems: from molecules to pathways. 2012: 

Springer Science & Business Media. 

4. Bernard, A.P., Modeling biological systems from heterogeneous data. 2008: Duke University. 

5. Rao, V.S.H. and P.R.S. Rao, Dynamic models and control of biological systems. 2009: Springer Science 

& Business Media. 

6. Rideout, V.C., Mathematical and computer modeling of physiological systems. 1991: Prentice Hall 

Englewood Cliffs, NJ:. 

7. JD, S., BASIC Microcomputer Models in Biology. L. a. 0.: Addison-Wesley Publ. Co, 1982. 357. 

8. Randall, J.E., Microcomputers and physiological simulation. 1987: Raven Press. 

9. Milhorn, H.T., The Application of Control Theory to Physiological Systems. 1967: Saunders. 

10. Luing, L., System Identification. Theory for the users. Science, Мoscow, 1991. 

11. Ljung, L. and T. Glad, Modeling of dynamic systems. 1994: Prentice-Hall. 

12. Norton, J.P., An introduction to identification. 2009: Courier Corporation. 

13. Ljung, L. and T. Söderström, Theory and practice of recursive identification. 1986: MIT press. 

14. Söderström, T. and P. Stoica, System identification. 1989: Prentice-Hall International. 
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 هدف کلی:

رس دانشجو، د نی. در اباشدیم گرانید یقبل قاتیحل مسئله بر اساس تحق یو راهبردها یدانشگاه قاتیآموزش روند تحق ،یشپژوه ناریهدف درس سم

 یبرا یو روش ذهن . مفهومکندیم نیرا تمر یو کتب یو گزارش شفاه ینوشتن، مستندساز گران،ید یپژوهشها اتیمرور ادب ،یتفکر انتقاد یکهایتکن

توار اس یکه بر محور همان سؤالات و ییپژوهشها اتی. پژوهش خود را با مرور ادبکندیمطرح م یموضوع پژوهش کیر قالب مشکل مهم را د کی حل

 کیستماتیروش س کیبر اساس  یمسئله پژوهش کیحل  یدرس دانشجو را با استراتژ نیشده در اانجام یتهایفعال تی. و در نهادهدیهستند را انجام م

 .دهدیم یرا به و یدانشگاه لاتیفرد با تحص کی یلازم برا یپژوهش یهاو مهارت کندیم مادهآ

  اهداف ویژه:

صرف  یفرد یهاپروژه یرو یاز وقت کلاس به طور عمل یارائه خواهد شد. در هر جلسه قسمت یو کار گروه یدوره در قالب کارگاه آموزش نیا

 گرانیدر کلاس انجام دهد، و در کلاس با د را خود فیقسمت تکال نیشتریب د،یایاس بآماده به کل دیاست که دانشجو با یمعن نیبه ا نیخواهد شد. ا

 قیتحق یاصول و روشها یریکارگبا به نت،یو ارائه آن با استفاده از پاورپو یقاتیپروپوزال تحق کی هیدرس ته نیا ییبحث و تعامل داشته باشد. پروژه نها

جمع آنها  ت،یو در نها شدهحیو تصح لیتکم فیتکال نیترم اطول دربوده، که  ییدرس مربوط به پروژه نها نیشده در اانجام فیخواهد بود. تمام تکال

دوره  نیدر ا یمتعدد یو گروه یفرد یتهایو ارسال شوند. فعال لیدر زمان مقرر تکم دیبا فیارائه خواهد شد. لذا تکال یپروپوزال پژوهش کیبه عنوان 

خذ نمره ا یکرده و برا افتیدر قیبازخورد دق فیتکال یها سینو شی. تمام پشوند توسط دانشجو دنبال یطور جد به دیوجود خواهد داشت،که با

 .باشندیدر دوره لازم م یقبول

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 مقدمه: انواع تحقیق .۱

 قیزمان در تحق تیریمد - قیافراد در تحق نیروابط ب - قیدر تحق یمراحل روش علم .8

 قیتحق یمستندساز - دهیو ارائه ا قیتحق موضوع انتخاب .3

 قیدر تحق هاتیو مسئول یعلم اخلاق .4

 منابع یجستجو - یها و منابع علمبا بانک ییآشنا .5

 منابع یجستجو - قیدر تحق نترنتیاطلاعات و ا یاز فنآور استفاده .6

 اندنوت. . .منابع مثل  تیریمد یافزارهابا استفاده از نرم یکیکتابخانه الکترون لیو تشک تیریمد .7

 . . .ینوشتار ر،یتصاو زیآنال ،یهای آمارداده زیآنال یاستفاده از ترم افزارها -قیاطلاعات تحق لیو تحل هیتجز .2

 نامهو پایان ناریمقاله، سم ،یگزارش علم ساختار .9

 یمقاله علم نوشتن .۱3

 یمقاله در مجله تخصص چاپ .۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیستفاده از روشا

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 قیو روش تحق ناریسم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Seminar and research method عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ........... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانرمبصری و ن-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 ۱398انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ی،پژوهش و ارائه در مهندسصفا بخش، رضا،  .۱

 ۱39۱روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی، انتشارات قائم،لسانی، حمید،  .8

 ۱39۱، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(،ر علوم مهندسیل و مبانی تحقیق داصوکتابداری، محمدجواد، ساقی، حسن،  .3

4. Paul D.. Leedy, Ormrod, J.E. and Johnson, L.R., 2014. Practical research: Planning and design (p. 360). Pearson 

Education. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آشوب در معادلات نگاشت: .۱

 یعادل، معرفنقاط ت یداریپا زینقاط تعادل، آنال افتنینقاط تعادل در نگاشت،  فیتعر فرنس،یآشوب، نگاشت و معادلات د عتیو طب یستیچ

ذار، زمان گ ،ینحوه رسم نمودار دوشاخگ ،ینمودار دوشاخگ یآشوب، معرف ینگاشت، معرف کیممکن  های¬تیغا یبررس ک،یمعادله لاجست

 یتنسینترمیتناوب، ا یپنجره ها ،ای¬و اثر پروانه هیلاو طیبه شرا تیحساس

 :لیفرانسیآشوب در معادلات د .8

 یفه، معرقطع پوانکار ب،یعج یجاذب ها ،یآشوب یها انینقاط تعادل، جر یداریپا زینقاط تعادل، آنال افتنی ل،یفرانسیمعادلات د های¬دستگاه

، megastabilityخاص ) های¬یداریچند پا دار،یچند پا یستمهایپنهان، س یشناخته شده مانند لورنز و راسلر، جاذب ها یستمهایس

extreme multistabilityخاص های¬یژگیبا و یآشوب یستمهای( س 

 :یستیز های¬ستمیدر س یخط ریغ کینامیآشوب و د .3

 هیدر پاسخ شبک ی، نمودار دوشاخگRose-Hindmarshمانند  هیپا-انیجر ینورون یمدل ها، Rulkovمانند  هیپا-نگاشت ینورون یها مدل

 یها ستمیو...(، آشوب در رفتار عضله در س یدو قطب یافسردگ گرن،یمغز )صرع، م یکینامیچشم به تابش نور منقطع، آشوب در اختلالات د

 یستیآشوبگونه ز یمدلها ریسا ،یعضلان-یعصب

 بهندسه فرکتال و آشو .4

 Juliaو  Mandelbrot یو هندسه فراکتال، بعد فرکتال، مجموعه ها یحد یمجموعه ها

 آشوب یدر تئور یو کاربرد شرفتهیمباحث پ .5

نترل آشوب،  ک ،یآشوب یها ستمیدر س یآشوب گونه، اطلاعات و آنتروپ یعصب یشبکه ها ،یستیز یها گنالیاستفاده از آشوب در پردازش س

در آنها  یجمع یها دهیو پد دهیچیپ یو شناخت، شبکه ها یو آشوب، نقش آشوب در هوشمند کیبرنتیس ،یاقتصاد و یآشوب در علوم اجتماع

 و ... Chimera، (Synchronization) ییمانند هم آوا

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : نهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پیش

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 یپزشک یآن در مهندس یآشوب و کاربردها ارسی:عنوان درس به ف

 Chaos Theory and Its Applications in عنوان درس به انگلیسی:

Biomedical Engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ۱433، ، انتشارات دانشگاه شاهدآشوب و دینامیک های غیرخطی: تحلیل سیستم ها و کمّی سازی سیگنال هارآبادی، ع. م.  بغدادی، گ، نص .۱

 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱322 .آشوب و کاربردهای آن در مهندسی .ر م. س. ،هاشمی گلپایگانی .8

3. Hilborn, R.C., Chaos and nonlinear dynamics: an introduction for scientists and engineers. 2000: Oxford 

University Press on Demand. 

4. Ott, E., C. Grebogi, and J.A. Yorke, Controlling chaos. Physical review letters, 1990. 64(11): p. 1196. 

5. Sprott, J.C. and J.C. Sprott, Chaos and time-series analysis. 2003: Citeseer. 

6. Schöll, E. and H.G. Schuster, Handbook of chaos control. 2008: Wiley Online Library. 

7. Feder, J., Fractals. 2013: Springer Science & Business Media. 

8. Dudkowski, D., et al., Hidden attractors in dynamical systems. Physics Reports, 2016. 637: p. 1-50. 

9. Preissl, H., W. Lutzenberger, and F. Pulvermüller, Is there chaos in the brain? Behavioral and Brain 

Sciences, 1996. 19(2): p. 307-308. 

10. Faure, P. and H. Korn, Is there chaos in the brain? I. Concepts of nonlinear dynamics and methods of 

investigation. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences-Series III-Sciences de la Vie, 2001. 324(9): 

p. 773-793. 

11. Korn, H. and P. Faure, Is there chaos in the brain? II. Experimental evidence and related models. 

Comptes rendus biologies, 2003. 326(9): p. 787-840. 

12. Pecora, L.M. and T.L. Carroll, Synchronization in chaotic systems. Physical review letters, 2015. 64(8): 

p. 821. 

. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یستمیتفکر س .۱

 ست؟یچ ستمیس .۱-۱

 ها ستمیس هیتفکر و نظر خیتار .۱-8

 یستمینگرش س یها شگرای و ها هدف .۱-3

 ها و وحدت علم ستمیس یعموم هنظری .۱-4

 ستمهایس یموجود در اسلوب شناس یها افتیره .8

 ها ستمیمهم س یو رده ها شناسی نوع .8-۱

  ستمیبسته و باز و مرز س یها ستمسی .8-8

 ساخت بشر  یها ستمیو س یعیطب یها ستمیس .8-3

 ستمیس یبا ساختار یرفتار یها یژگیو .8-4

 ستمهایدر س یو مدل ساز یاضیر کردیرو .3

 ستمیس یاضیر فتعری .3-۱

 لیفرانسدی –معادلات انتگرال  یبر مبنا ستمیس یعموم تیخاص نچندی .3-8

 بیساختن، تمرکز، رقابت، رشد و غا زهیمجموع، مکان ت،کلی .3-3

 ها ستمیدر س ییکارا سازی مدل .3-4

 یکاربرد کیبرنتیس میاصول و مفاه .4

 کیبرنتیو کاربرد س یکیبرنتیس یها ستمیها س ستمیدر س ییکارا سازی مدل .4-۱

 یکیبرنتیس یها ستمیدر س یگارو ساز یرفراگی .4-8

 بر اطلاعات یمبتن یها ستمیبا س یسه وجه یها ستمسی .4-3

 کیبرنتیباز و س یها ستمسی .4-4

 یستیو ارگان یکیبرنتیس یها ستمسی در خوراند پس اصول .4-5

 یکیبرنتینقد س .5

                                                           
 ی بیوالکتریک و مهندسی ورزش مشترک است.هااین درس بین گرایش 27 

 27یکاربرد کیبرنتیو س هاستمیس یاسلوب شناس عنوان درس به فارسی:

 Systems Methodology and Applied عنوان درس به انگلیسی:

Cybernetics 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 وارد دیگر: ..............م کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 یو نقد امکان یمشتمل بر نقد موجب یکیبرنتینقد س .5-۱

 هر دو ایها و اثرگذارنده  ایها و  رندهیگ تفعالی از حاصل نقد .5-8

 آگاهی تا اطلاعات از .5-3

 یو نقد امکان موجبی نقد دامنه و محتوا .5-4

 یکیبرنتیو دستگاه س وترکامپی .5-5

 یکیبرنتیس یها ستمیدر س یهوشمند .6

 هوشمند یها ستمیو س کیکلاس یها ستمیس انمی تفاوت .6-۱

 (ایو پو ستایمعرفت )ا گاهیاطلاعات پا گاهپای .6-8

 معرفت و بازشناخت الگو بازنمایی .6-3

 یکیبرنتیس یها ستمیساختار در س رییپارامترها با تغ رییبا تغ هوشمندی طارتبا .6-4

 ذهنی – یحس یده قیتطب مبنای بر الگو هوشمندانه بازشناخت .6-5

 یکیبرنتیو نقد س هوشمندی .6-6

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : شنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پی

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Mulej, M., Systems, cybernetics and innovations. Vol. 35. 2006: Emerald Group Publishing. 

2. Jackson, M., Systems methodology for the management sciences. 1992: Springer Science & Business 

Media. 

3. Negoita, C.V., Cybernetics and applied systems. 2018: CRC Press. 

4. Norbert Wiener, C., Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. New 

York, 1965. 

5. Pickering, A., The cybernetic brain: Sketches of another future. 2010: University of Chicago Press. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 صی درسافزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخص .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه  .۱

 تهیدانس - و جامدات، امپدانس عاتیانتشار در ما الات،یمعادلات حاکم بر انتشار موج در س ،یکیحرکت موج آکوست یکیزیف عتیطب خچه،یتار

 رکانسسرعت صوت به ف یوابستگ -جذب، پراکنش  ف،یتفرق، تضع ،یفشار تشعشع -شدت  - یانرژ

 یکیآکوست دانیمحاسبه م کیاساس تئور .8

اثر لوب  کاهش ،یبیتقر یروش پاسخ ضربه، روش ها ،یانتگرال یروش ها ،یا هیزاو فیروش ط ،یلیانتگرال ر لد،یسامرف - یلری تفرق معادله

 فیاثر تضع ،یجانب یها

 یرخطیاولتراسوند غ .3

 آنها جیو نتا یعدد یتفرق، روش ها -تضعیف  - یرخطیغ امواج شوک، اثرات جادیها، ا یهارمون جادیا ،ینوسیس کتحری

 پراکنش .4

 یبعد کیمعادلات پراکنش در حوزه زمان، پاسخ پاس، اکو، پراکنش  ،انتگرالی محاسبه روش پراکنش، مقطع سطح

 اولتراسوند یمبدل ها .5

و  یمریپل یبدل هام ک،یزوالکتریات مشخصه پمعادل ک،یزوالکتریو معکوس پ میاولتراسوند، اثر مستق یو آشکار ساز دیمختلف تول های روش

 مبدل ها زیمبدل ها، مدار معادل مبدل ها، نکات مهم در مورد نو یمبدل ها، پاسخ گذار یبهبود مشخصه ها یروش ها ،یکیسرام

 اولتراسوند یربرداریصوت .6

بردار  ریتصو ستمیاجزا س ،یفلفل نمک زینو A - B - mode یروش ها ،یو سه بعد یدو بعد یربرداریتصو یها برا هیها، آرا هآرای خواص

کد  یامواج ارسال ،یربرداریتصو یها ستمیدر س SNRکنتراست و - - کیقدرت تفک ،یا هیآرا ربرداریتصو ستمیاجزا س ،یقطاع - یکیمکان

 اولتراسوند یها کروسکوپیم ،یاولتراسوند الاستوگراف ،یرخطیغ یربرداریشده، تصو

 داپلرخون و  انیجر یریاندازه گ .7

داپلر،  گنالیس یمشخصه ها وسته،یداپلر موج پ یها ستمیمتحرک، س یپراکننده ها یفاز، معادله داپلر برا ریزمان عبور و تأخ یرگی اندازه روش

 انیجر یرنگ یربرداریتصو ،یداپلر موج پالس
2. HIUF 

 اساس کار اولتراسوند با شدت بالا، کاربردها

 اولتراسوند یمنیا .9

 اولتراسوند یریاندازه گ یروش ها ،یزمان ،یشدت مکان یپارامترها فیاولتراسوند، تعر یکیراسوند، اثرات مکاناولت گرمایی اثرات

 یپزشک یآن در مهندس یاولتراسوند و کاربردها عنوان درس به فارسی:

 Ultrasound and Its Applications in عنوان درس به انگلیسی:

Biomedical Engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 ی عمل-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 اساس نظر استاد بر  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hill, C.R., J.C. Bamber, and G.R. ter Haar, Physical principles of medical ultrasonics. 2004, Acoustical 

Society of America. 

2. Shung, K.K., Diagnostic ultrasound: Imaging and blood flow measurements. 2015: CRC press. 

3. Shung, K.K., M. Smith, and B.M. Tsui, Principles of medical imaging. 2012: Academic Press. 

4. Kremkau, F.W., Doppler ultrasound: principles and instruments. 1995: WB Saunders company. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 گفتار یدر آواشناس یک گفتار انسان و مقدماتو در دیتول ستمیس .۱

 گفتار  گنالیس ییو بازنما لیو تحل هیمرسوم تجز یروش ها .8

 زمان کوتاه هیفور لیتبد .8-۱

  "MFCC " , " PLP " , " LPC" ییبازنما .8-8

 گفتار ییبازنما ونیزاسیمختلف نرمال یروش ها .8-3

 گفتار یمناسب جهت بازشناس یها ییدر فراهم نمودن بازنما دیجد یروشها .3

 گفتار گنالیآشوب گونه س یها یژگیو ولتیو لتبدی .3-۱

  "MFCC" یژگیبر و یاصلاح شده مبتن بازنمایی .3-8

 بهتر آن ها  یجهت جداساز گرید یگفتار به فضاها گنالیس یینگاشت بازنما .3-3

 گفتار گنالیس ییبازنما یدر جهت فشرده ساز یرخطیو غ یخط "PCA" یروش ها .3-4

 کاربرد طیر و انواع آن بر حسب نوع و محگفتا یبازشناس یها ستمیس اتیکل .4

  "DTW"زمان پویا  ییبر روش جابجا یگفتار مبتن یبازشناس ستمیس .5

 (فونیو ترا فونیوابسته به متن )دا یمدل ساز ،یلغو ریز ی، مدل ساز"HMM"مارکف  یبر مدل مخف یگفتار مبتن یبازشناس ستمیس .6

 یعصب یبر شبکه ها یگفتار مبتن یبازشناس ستمیس .7

 مارکف یبر مدل مخف یگفتار مبتن یبازشناس یها ستمیس یاوم سازمق .2

 زیبه نو سازی مقاوم .2-۱

 کروفنیم رییبه تغ سازی مقاوم .2-8

 ندهیگو رییبه تغ سازی مقاوم .2-3

 یعصب یبر شبکه ها یگفتار مبتن یبازشناس یها ستمیس یمقاوم ساز .9

  " HMM " , " VQ یو شبکه عصب ""GMM", یا استفاده از روش هاوابسته به متن، ب ری( ، وابسته و غدییو تأ ی)بازشناس ندهیگو ییشناسا .۱3

 گفتار  یجهت استفاده در بازشناس یعیزبان طب یمدل ها .۱۱

 گفتار یبازشناس یها ستمیدر س یاستفاده از مدل زبان لزوم .۱۱-۱

 شده  یو نوع دسته بند یاز نوع عاد N – gramکلمات  ییچندتا آماری مدل .۱۱-8

 PLSA " , " LSA " ییمعنا یمدل ها .۱۱-3

 گفتار یبازشناس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Speech Recognition عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی  اگر واحد عملی دارد، چه
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 برای ارائه:  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Huang, X., et al., Spoken language processing: A guide to theory, algorithm, and system development. 

2001: Prentice hall PTR. 

2. Katagiri, S., Handbook of neural networks for speech processing. 2000: Artech House, Inc. 

3. Deller, J.R., J.G. Proakis, and J.H. Hansen. Discrete-time processing of speech signals. 2000. Institute of 

Electrical and Electronics Engineers. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یینایب ستمیس ینظر یمبان یررس .۱

 در موجودات زنده یینایب ستمیس یقیتطب یررسب .8

 در انسان یینایب یندهایمطالعه فرآ .3

 (Image Formation) ریتصو شیدایپ .4

 ( Binary- Image)  ییدودو ریتصاو .5

 لبه و اتصال لبه ها  صیتشخ .6

 ریخطوط تصو زیآنال .7

 ( Depthعمق ) زی( و آنال Stereo - Vision)  ویاستر یینایب .2

 حرکت یها دانیم زیحرکت و آنال یابیرد .9

 (Textureبافت )  .۱3

 ( و خواص آنReflectanceبازتابش ) .۱۱

 مطالعه رنگ .۱8

 یسطوح و اشکال دو بعد یدسته بند .۱3

 یاشکال سه بعد یدسته بند .۱4

 object - Recognitionاجسام ) یبازشناس .۱5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 رست منابع پیشنهادی: چ( فه

 نیماش یینایب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Machine Vision عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ها ستمیها و س گنالیس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟یلی نوع آموزش تکماگر واحد عملی دارد، چه 
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1. Davies, E.R., Computer and machine vision: theory, algorithms, practicalities. 2012: Academic Press. 

2. Snyder, W.E. and H. Qi, Machine vision. 2010: Cambridge University Press. 

3. Hornberg, A., Handbook of machine vision. 2007: John Wiley & Sons. 

4. Whelan, P.F. and D. Molloy, Machine vision algorithms in Java: techniques and implementation. 2008: 

Springer Science & Business Media. 

5. Billingsley, J. and R. Bradbeer, Mechatronics and machine vision in practice. 2008: Springer. 

6. Ballard, D.H. and C.M. Brown, Computer Vision: Stereo vision and triangulation. 1982, Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

7. Levine, M.D., Vision in man and machine. 1985: McGraw-Hill College. 

8. Horn, B., B. Klaus, and P. Horn, Robot vision. 1986: MIT press. 

9. Shirai, Y., Three-dimensional computer vision. 2012: Springer Science & Business Media. 

10. Asimov, I., Robot visions. 2013: ibooks. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 و معادلات ماکسول سیالکترومغناط یها دانیم .۱

 آن یو نمادگذار یبردار زآنالی .۱-۱

 دانمی مفهوم .۱-8

 کالکترواستاتی .۱-3

  یسیمغناط دانمی .۱-4

 سیالکترومغناط یالقا .۱-5

 ماکسول معادلات .۱-6

 سالکترومغناطی امواج .۱-7

 کی: شتاب الکترواستات سیالکترومغناط یها دانیم کین نمایس .8

  کنواختی یسیمغناط دانمی در باردار ذره حرکت .8-۱

 کینامید یشتاب دهنده ها .8-8

 سیالکترومغناط یها دانیم کینامدی .8-3

 سیالکترومغناط یرونی .8-4

 و اندازه حرکت انرژی .8-5

 یسمغناطی فشار .8-6

 با زمان ریمتغ یها دانمی .8-7

 (EMC) سیالکترومغناط یو سازگار یطیمح سیالکترومغناط یها دانیم یطیمنابع مح .3

 یعیحاصل از منابع طب یها دانیم .3-۱

 یحاصل از منابع مصنوع یها دانمی .3-8

 ( EMC) یسیالکترومغناط سازگاری .3-3

 سیالکترومغناط یها دانیم یمحدودساز .3-4

 سیالکترومغناط یها دانیم دیو تول یریاندازه گ .4

 سیالکترومغناط یها دانیم یرگی اندازه .4-۱

 سیالکترومغناط یها دانیم دتولی .4-8

 سیوالکترومغناطیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Bio electromagnetics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ها ستمیها و س نالگیس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ....موارد دیگر: .......... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ( سیمغناط ختهیبرانگ یها دانیو م یوگرافیمگنتوکارد ،یدر بدن )مگنتوانسفالوگراف سیالکترومغناط یها دانیمنابع و م .5

  سیوالکترومغناطیب یمتریدز .6

 آن  تیو اهم سیوالکترومغناطیب یمتریبر دز یمقدمه ا .6-۱

 نییپا یدر فرکانس ها یکیالکتر یها دانیم یمتریدز .6-8

 (ELF MF) نییپا یدر فرکانس ها یسیمغناط یها دانیم یمتردزی .6-3

  ویکروویو ما RF ییویدر محدوده امواج راد یمتریدز .6-4

 بر بدن یوی( و رادELF MFکم فرکانس ) سیالکترومغناط یها دانیآثار م .7

  ELF یها دانیم یستزی آثار .7-۱

  ELF یها دانیم کیولوژیزیر الکتروفآثا .7-8

 سیحفاظت در برابر تابش الکترومغناط .2

 سیمواد مغناط .9

 TMSو  یکارکرد یسیمغناط کیتحر .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال مهای کلاسی در طول نیفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Edmonds, D., Electricity and magnetism in biological systems. 2001: Oxford University Press. 

2. Blank, M., Electromagnetic fields: biological interactions and mechanisms. 1995: ACS Publications. 

3. Takebe, H., et al., Biological and health effects from exposure to power-line frequency electromagnetic 

fields: confirmation of absence of any effects at environmental field strengths. 2001: IOS press. 

4. Malmivuo, J. and R. Plonsey, Bioelectromagnetism: principles and applications of bioelectric and 

biomagnetic fields. 1995: Oxford University Press, USA. 

5. Ayrapetyan, S.N. and M.S. Markov, Bioelectromagnetics current concepts: the mechanisms of the 

biological effect of extremely high power pulses. 2009: Springer Science & Business Media. 

6. Lin, J.C., Advances in electromagnetic fields in living systems. 2005: Springer. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هایا سرفصلپ( مباحث 

 ریو پردازش تصو یپزشک یرگریبر تصو یمرور .۱

 یپزشک یا وهیو چند ش یفیچند ط ،یچندبعد ریتصاو یو معرف یپزشک یها تهیکوتاه بر مدال مروری .۱-۱

 ریپردازش تصاو یروش ها یاجمال معرفی .۱-8

  یاضیر میبر مفاه یمرور .8

 و سطوح یهندسه منحن .8-۱

 یساز نهیو به راتتغیی جبر .8-8

  Euler - Lagrange معادلات .8-3

  Total Variationکل  رییتغ .8-4

 محدود راتییبا تغ ریتصاو ی)گاوس( برا ورژانسید هیقض .8-5

  ی، خوشه بندGMM یبیترک یمدل ها ن،یزیالگو، احتمال ب صیتشخ یپترن، مبان تئوری .8-6

 رزولوشن یموجک و مالت زیآنال .8-7

 تنک  هیتجز هنظری .8-2

 Medical Image Noise Removal and (Enhancement)  یپزشک ریتصاو تیفیبهبود ک یروش ها .3

 زیکاهنده نو یرخطیو غ یخط نگیلتریف .3-۱

 ( کیزوتروپیا ریو غ یرخطی)غ وژنیفیبر د یمبتن های روش .3-8

  Waveletبر اساس  زیکاهش نو .3-3

 در حوزه فرکانس و مکان یپزشک ریتصاو تیفیبهبود ک .3-4

 ( Medical Image Segmentation) یپزشک ریتصاو یبخش بند .4

 یآمار یکهایتکن .4-۱

 هیبر ناح یمبتن های مدل .4-8

 (یو هندس یو کانتور فعال )پارامتر ریشکل پذ های مدل .4-3

 ( atlasبر اساس اطلس ) ریتصاو بندی بخش .4-4

 (Medical Image Registration and Interpolation) ریتصاو یابیانطباق و درون  .5

 بر مدل یمبتن های روش .5-۱

 یپزشک ریپردازش تصاو عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Image Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ها ستمیها و س گنالیس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  امه نرساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 یژگیبر و یمبتن یروش ها .5-8

  یپزشک ریاودر پردازش تص شرفتهیمباحث پ .6

 و. .. یا وهیش نیانطباق درون و ب ،یفرد نیانطباق درون و ب ر،یتصاو یهمجوش ایادغام  .6-۱

 دارد. یشنهادیذکر شده جنبه پ نیبه انتخاب استاد است و عناو شرفتهیقسمت مباحث پ .6-8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 رست منابع پیشنهادی: چ( فه
1. Dhawan, A.P., B.H. Huang, and D.-s. Kim, Principles and advanced methods in medical imaging and 

image analysis. 2008: World Scientific. 

2. Rangayyan, R.M., Biomedical image analysis. 2005: CRC press. 

3. Chan, T.F. and J. Shen, Image processing and analysis: variational, PDE, wavelet, and stochastic 

methods. 2005: SIAM. 

4. Deserno, T.M., Fundamentals of biomedical image processing, in Biomedical Image Processing. 2011, 

Springer. p. 1-51. 

5. Yoo, T.S., Insight into images: principles and practice for segmentation, registration, and image analysis. 

2004: AK Peters Ltd. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هامباحث یا سرفصل پ(

 گنالیپردازش س یاز کاربردها یبرخ یمعرف .۱

 ینمونه بردار یتئور .8

 منفصل یها گنالیس لیو تحل هیتجز .3

  Z لیتبد .4

 لاتیتبد ری( و ساFFT) عیسر هیفور لی( و روش تبدDFTگسسته ) هیفور لیتبد .5

  FIR یلترهایو سنتز ف لیتحل  .6

  IIR یلترهایو سنتز ف لیتحل .7

 تالیجید یلترهایبودن در ف زهیاثرات کوانت .2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیز

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Proakis, J.G. and D.G. Manolakis, Digital signal processing. PHI Publication: New Delhi, India, 2007. 

2. Broesch, J.D., Digital signal processing: instant access. 2008: Elsevier. 

3. Diniz, P.S., E.A. Da Silva, and S.L. Netto, Digital signal processing: system analysis and design. 2010: 

Cambridge University Press. 

4. Mitra, S.K. and Y. Kuo, Digital signal processing: a computer-based approach. 2006: McGraw-Hill New 

York. 

5. Sundararajan, D., Digital signal processing: theory and practice. 2003: World Scientific Publishing 

Company. 

6. Andreas, A., Digital signal processing: Signals, systems, and filters. 2006, McGraw-Hill, New York. 

7. Williston, K., Digital signal processing: world class designs. 2009: Newnes. 

 تالیجید یها گنالیپردازش س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Digital Signal Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ها ستمیها و س گنالیس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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8. Tan, L. and J. Jiang, Digital signal processing: fundamentals and applications. 2018: Academic Press. 

9. Oppenheim, A.V., J.R. Buck, and R.W. Schafer, Discrete-time signal processing. 2010: Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ینیقی یها گنالیقسمت اول: مباحث مربوط به س .۱

 (یو دو خط یزمان فرکانس )خط یها شینما .۱-۱

 همزمان زمان و فرکانس شنمای ضرورت

 کوتاه مدت هیفور لتبدی

 وستهیپ ولتیو لتبدی

 کلاس کوهن  یها لتبدی

 کاربرد

 لترهایبانک ف .۱-8

 یارنرخ نمونه برد رتغیی

 بانک دو کانال لتریف یکل ساختاری

  CQF, QMF یبانک ها لترفی

 کانال  Mبانک  لتریف یساختار کل

 کاربرد 

 گسسته  ولتیو لیو تبد ولتهایو .۱-3

 گسسته ولتیو لیتبد فیتعر

 یاسیچند مق زآنالی

 متعامد و با پاورتوگنال ولتیو لتبدی

 بانک  لترفی با ارتباط

  ولتهایو یطراح

 ولتیو یباند و مالت M ولتیپکت و و ولتیو

 ریتصو یبرا ولتیو لتبدی

 کاربرد

 یتصادف یندهایقسمت دوم: مباحث مربوط به فرآ  .8

 نیزیب یکینامید یمارکوف و شبکه ها یمدل مخف .8-۱

 شرفتهیپ تالیجید یها گنالیپردازش س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Digital Signal Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 داد ساعت:تع

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 مارکوف ریو زنج رپذی مشاهده مارکوف مدل

 ییتریو تمیو الگور استنتاج، آموزش ،یابیآن ارز یو حل سه مسئله اساس وستهیمارکوف گسسته و پ مخفی مدل

 مارکوف یمخف یبه انواع مدل ها ای اشاره

 نیزیب یکینامید یو شبکه ها نیزیب های شبکه

 نیزیب یکینامید یاز شبکه ها یمارکوف به عنوان حالت خاص یکالمن و مدل مخف لتریف بررسی

 مرتبه بالا یها فیط .8-8

 یها تمسیس یو خروج یورود ونتکامی و ممان طیف رابطه • یادفتص یندهایو فرآ یتصادف یرهایمتغ یممان و کامیولنت برا فتعری

 با زمان ریرناپذییتغ یخط

 فاز یعتربی کوپلاژ

 با ممان و کامیولنت مرتبه بالا ریتأخ نتخمی

 ولنتیممان و کام فیط نیتخم های روش

 کور منابع یجداساز .8-3

 کور منابع یجداساز کیکلاس یروش ها یبر برخ مروری

 همزمان  یساز یبر قطر یمبتن یها تمالگوری

  Periodic Component Analysis کیودیپر یمؤلفه ها زیآنال

 منابع یبا جداساز زیارتباط حذف نو

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال مهای کلاسی در طول نیفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Qian, S. and D. Chen, Joint time-frequency analysis: methods and applications. 1996: Prentice-Hall, Inc. 

2. Fliege, N.J. and N. Fliege, Multirate digital signal processing: multirate systems, filter banks, wavelets. 

1994: Wiley Chichester. 

3. Sidney Burrus, C., R.A. Gopinath, and H. Guo, Introduction to wavelets and wavelet transforms. A 

Primer; Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, USA, 1998. 

4. Rabiner, L.R., A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition. 

Proceedings of the IEEE, 1989. 77(2): p. 257-286. 

5. Haykin, S., Kalman filtering and neural networks. 2004: John Wiley & Sons. 

6. Nikias, C.L. Higher-order spectral analysis. in Proceedings of the 15th Annual International Conference 

of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Societ. 1993. IEEE. 

7. Hyvärinen, A., J. Karhunen, and E. Oja, Independent component analysis, adaptive and learning systems 

for signal processing, communications, and control. John Wiley & Sons, Inc, 2004. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  یجهاز صوت یگفتار و مدل ساز دیتول ستمیس .۱

 (کیفونت - کیواج ها )بحث آکوست ییآوا یها یژگیو یبررس .8

 گفتار گنالیاز س ییاستخراج بازنما .3

 و... "MFCC " , " PLP " , " LPC " بازنمایی

 ابعاد وازگانو نوع کاربرد و  یانواع آن بر حسب واحد بازشناس یگفتار و معرف یبازشناس یها ستمیس اتیکل .4

 یعصب یو شبکه ها " HMM " , "DTW" ایپو یزمان ییبر روش جابجا یگفتار مبتن یبازشناس .5

  ندهیگو تیهو قیو تصد یبازشناس .6

 "TTSو بحث  عتیلحن طب دی(، روش تولیپارامتر ریغ ،ی)روش پارامتر "TTS ")سنتز( گفتار  یبازساز .7

 گفتار یازشناسو ب یجهت استفاده در بازساز یعیزبان طب یمدل ها .2

 یو صوت یگفتار یها گنالیاز س زیحذف نو یروشها .9

 یگفتار یها گنالیس نگیکد  .۱3

 گنالیگفتار و س یو جداساز عی، تقط"Audio" نگیکد ،یقیموس اتیانسان، خصوص یصوت افتیدر یها یژگیو و "Audio " یها گنالیس .۱۱

 "Audio " یها

 هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانری و نرمبص-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Deller, J.R., J.G. Proakis, and J.H. Hansen. Discrete-time processing of speech signals. 2000. Institute 

of Electrical and Electronics Engineers.  

 پردازش گفتار عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Speech Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی گر واحد عملی دارد، چه ا
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ینگاه کل کیدر  یسیمغناط دیتشد یربرداریتصو .۱

 ها لیو کو یسیمغناط یها دانیم MRIو سخت افزار  ستمسی .۱-۱

  Blochو معادله پلاک ) NMR کیکلاس فی(، توصشنیلکسیاستراحت )ر یهسته و زمان ها نیاسپ .8

 گنالیس افتی، در RFبا امواج  کیهسته، تحر یسیمغناط دیتشد دهیپد .3

 مربوطه اتیاضیمختلط و ر گنالیس ه،یلاو RF یپالسها انیگراد یها دانیم .4

 )متداول(  یها و رشته پالسها( مقدمات گنالیس .5

 معکوس افتی(، اشباع و بازFIDچرخش آزاد ) .5-۱

 ( GRE) انی(، انعکاس توسط کادSE) نیاس اسپانعک .5-8

  MRIدر  ریتصو جادیو ا یمکان صیتخص ی( روش ها6 (Steady State)تکرار شونده  یپالس ها .5-3

 فرکانس نگی: انتخاب برش و کد۱ نالگیس یابیمکان  .5-4

 یبعد ۱ یرگریفاز، تصو نگی: کد8 گنالیس یابی مکان .5-5

  MRIدر  ریتصو یو بازساز گنالیس افتیدر .6

 هیفور لیبا تبد ریتصو یو بازساز گنالیس ونیدمدولاس .6-۱

  MRI ریکنتراست در تصاو .7

  MRI ریمتداول در تصاو یها فکتیو آرت زیبه نو گنالیرزولوشن، س .2

  MRIدر  عیسر یردارربیتصو .9

  MRIدر  یمنیسخت افزار و ا .۱3

 شرفتهیبر مسائل پ یمرور .۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 (MRI) یسیمغناط دیتشد یربرداریتصو عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Magnetic Resonance Imaging عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی رد، چه اگر واحد عملی دا
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Liang, Z.-P. and P.C. Lauterbur, Principles of magnetic resonance imaging: a signal processing 

perspective. 2000: SPIE Optical Engineering Press. 

2. Bernstein, M.A., K.F. King, and X.J. Zhou, Handbook of MRI pulse sequences. 2004: Elsevier. 

3. Elster, A., Questions and answers in magnetic resonance imaging. Mosby-Year Book. Inc., USA, 2000. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 حوزۀ تخصصی درس افزایش توانمندی و مهارت در .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 لیفرانسیبر مفهوم مشتق و معادلات د یمرور .۱

 یرخطیغ یها ستمیبر س یمقدمه ا .8

 فاز  یفضا یها تیارب .3

 اتونوموس  ریمعادلات اتونوموس و غ .4

 یداریو مسئله پا یرخطیمعادلات غ ینقاط بحران .5

 بندیسکون –پوانکاره  یتئور .6

 ونیکاس فوریبا اگرامیو د یتئور .7

 یرخطیغ یکهاینامیدر د یصفر و موهوم یوهایول گنیآ .2

 یو دو بعد یبعد کی یتوابع نگاشت و نگاشت ها .9

 یریتأخ دبکیبا ف یکینامید یها ستمیس .۱3

 آشوب گونه یکهاینامیو د یحالت سه بعد یفضا .۱۱

 پوانکاره و قطع پوانکاره ینگاشت ها .۱8

 دهیچیپ یها ستمیس .۱3

 دهیچیپ یها ستمیس در یخودسازمانده  .۱4

 یو فاز یکسر لیفرانسیمعادلات د .۱5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 استادبر اساس نظر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 دهیچیو پ یخط ریغ یها ستمیس ونیکاس فوریو با کینامید عنوان درس به فارسی:

 Dynamics and Bifurcation of عنوان درس به انگلیسی:

Nonlinear and Complex Systems 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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1. Kantz, H. and T. Schreiber, Nonlinear time series analysis. 2004: Cambridge university press. 

2. Addison, P.S., Fractals and chaos: an illustrated course. 1997: CRC Press. 

3. Dorfman, J.R., An introduction to chaos in nonequilibrium statistical mechanics. 1999: Cambridge 

University Press. 

4. Arrowsmith, D.K., C.M. Place, and C. Place, An introduction to dynamical systems. 1990: Cambridge 

university press. 
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engineers. 1994: North-Holland. 

6. Boccara, N., Modeling complex systems. 2010: Springer Science & Business Media. 

7. Brin, M. and G. Stuck, Introduction to dynamical systems. 2002: Cambridge university press. 

8. Smith, L., Chaos: a very short introduction. 2007: OUP Oxford. 

9. Alligood, K.T., et al., Chaos: An Introduction to Dynamical Systems. SIAM Review, 2000. 40(3): p. 732-

732. 

10. Williams, G., Chaos theory tamed. 1997: CRC Press. 

11. Tél, T. and M. Gruiz, Chaotic dynamics: an introduction based on classical mechanics. 2006: Cambridge 

University Press. 

12. Schuster, H.G. and W. Just, Deterministic chaos: an introduction. 2006: John Wiley & Sons. 

13. Devaney, R., An introduction to chaotic dynamical systems. 2018: CRC Press. 

14. Meirovitch, L., Methods of analytical dynamics. 2010: Courier Corporation. 
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experimental methods. 2008: John Wiley & Sons. 

16. Luenberger, D., Introduction to Applied Non linear systems and Chaos. S Wiggins, Springer, 2003. 

17. Hirsch, M.W., S. Smale, and R.L. Devaney, Differential equations, dynamical systems, and an 

introduction to chaos. 2012: Academic press. 

18. Teschl, G., Ordinary differential equations and dynamical systems. 2012: American 

Mathematical Soc. 
19. Steeb, W.-H., Nonlinear Workbook, The: Chaos, Fractals, Cellular Automata, Genetic Algorithms, Gene 

Expression Programming, Support Vector Machine, Wavelets, Hidden Markov Models, Fuzzy Logic With 

C++, Java And Symbolicc++ Programs. 2014: World Scientific Publishing Company. 

20. Yoshida, Z., Nonlinear science: the challenge of complex systems. 2010: Springer Science & Business 
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 ۱433، انتشارات دانشگاه شاهد، آشوب و دینامیک های غیرخطی: تحلیل سیستم ها و کمّی سازی سیگنال هاع. م.  بغدادی، گ،  نصرآبادی،.  8۱
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 )اصول کار رباتها(  اتیمقدمه و کل .۱

 یاضیمقدمات ر .8

 و معکوس  میتقمس کیستماتیس .3

 یسر یحرکت ربات ها کینامیبر د یمرور .4

 ربات ها تیکنترل موقع .5

 ( در بازو و مفصلFlexibility) یکنترل نرم .6

 ( Hybrid Imp. Control , Imp . Control , Hybrid Control , Force Control) رویکنترل ن .7

 (یبا مشتقات جزئ یکینامید یازمدل س ،یکیاستات یحرکت )مدل ساز دگاهی( از دTissueبافت ) یمدل ساز .2

 روین ییو جابجا کیهپت .9

 در انسان و ربات یابیریمس یروشها .۱3

 هوشمند  یربات ها .۱۱

  Tele Roboticsکنترل ربات از راه دور ) .۱8

 یکاربرد ربات ها در جراح .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبرده

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 بع پیشنهادی: چ( فهرست منا
1. Troccaz, J., Medical robotics. 2013: John Wiley & Sons. 

2. Niku, S.B., Introduction to robotics: analysis, control, applications. 2020: John Wiley & Sons. 

3. Hyland, T., Scientific and Medical Robots. 2007: Black Rabbit Books. 

 یپزشک کیربات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Robotics :عنوان درس به انگلیسی

 نظری  پایه  بسته به نظر استاد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  مایشگاه آز سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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4. Faust, R.A., Robotics in surgery: history, current and future applications. 2007: Nova Publishers. 

5. Spong, M.W. and M. Vidyasagar, Robot dynamics and control. 2008: John Wiley & Sons. 

6. Kumar, S. and J. Marescaux, Telesurgery. 2008: Springer Science & Business Media. 

7. Gharagozloo, F., Robotic surgery. 2009: Springer Nature. 

8. Rosen, J., B. Hannaford, and R.M. Satava, Surgical robotics: systems applications and visions. 2011: 

Springer Science & Business Media. 

9. Craig, J.J., Introduction to robotics: mechanics and control, 3/E. 2009: Pearson Education India. 
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 هدف کلی:

 ای علمی درسهآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .۱

 یزمان یها یسر یرخطیغ کینامید زیآنال .8

 یستیز یها گنالیمنشأ آشوب در س .3

 یستیز یها گنالی)شاتون ،....( در پردازش س یو انواع آنتروپ یآشوب، بعد کسر یکاربرد تئور .4

 ، Lempel. Ziv)  یدگیچیپ گرید یارهایمع .5

 یستیز یها گنالیو کاربرد آن در پردازش س یبیتقر یآنتروپ .6

 یستیز یها گنالیدر پردازش س یعصب یکاربرد شبکه ها .7

 یستیز یها گنالیدر پردازش س یفاز یها ستمیکاربرد س .2

 یستیز یها گنالیتکامل در پردازش س یتمهایکاربرد الگور .9

 اهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( ر

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 رائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ا

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Akay, M., Nonlinear biomedical signal processing. Dynamic analysis and modeling. Vol. II. The Institute of 

Electrical and Electronics Engineers. Inc., New York, 2001: p. 1-341. 

2. Moss, F. and J. Walleczek, Self-Organized Biological Dynamics & Nonlinear Control. 2000. 

3. Arce, G.R., Nonlinear signal processing: a statistical approach. 2005: John Wiley & Sons. 

4. Katz, R.A., Haotic, Fractal, and Nonlinear Signal Processing. Proceedings. 1996, American Institutes of Physics, 

New York, NY (United States). 

5. Ogunfunmi, T., Adaptive nonlinear system identification: The Volterra and Wiener model approaches. 2007: 

Springer Science & Business Media.  

 یپزشک یها گنالیپردازش س یخط ریغ یروش ها عنوان درس به فارسی:

 Nonlinear Medocal Signal Processing عنوان درس به انگلیسی:

Methods 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلفهیم سرفصلت .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 کیبرنتیس یمهندس یو کاربرد یکیبرنتیس یها ستمیس .1

 در جهان امروز  کیبرنتیس .۱-۱

 خودکار  یها نیماش .۱-8

 ونیتکامل اتوماس یراه ها اتیح .۱-3

  یبر اطلاعات و آگاه یمبتن یها ستمیس .۱-4

 یتکامل یمرتبه دوم و اصول رفتارها کیبرنتیس .2

 زمان )کل و اجزاء(از کنش متقابل تا سا .8-۱

  یو خودسازمانده یحلقو یپروسس ها .8-8

  یکیبرنتیس یو مهارت در فضا یریادگی،  یسازگار .8-3

 انیباز و هم پا ستمیبه عنوان س سمیارگان .8-4

  یمحاسبات تکامل یبر مبنا یکیبرنتیس یها ستمیس یمدل ساز .3

 یتکامل اتیاضیو ر یقطع اتیاضیبر ر یمبتن یتفاوت مدل ساز .3-۱

 تیعدم قطع یو مدل ساز ستمیستعاملات اجزاء  .3-8

 تیعدم قطع یزنده در فضا یها ستمیس یمدل ساز .3-3

  یهدفمند و سلسله مراتب یها ستمیس یمدل ساز .3-4

 آشوب گونه و خودسازمانده یها ستمیس یمدل ساز .3-5

 یکیبرنتیس یدر فضا نیارتباط انسان و ماش .4

 نیمتشکل از انسان و ماش یرفتار واحدها تیماه .4-۱

 نیانسان و ماش نیکار ب میو تقس یهمکار .4-8

 و مهارت  یآرگولوم .4-3

 یعوامل انسان یو مهندس نیماش -انسان  یها ستمیس ییکارا .4-4

 وتریمغز انسان و کامپ نیب یارتباط و همکار .4-5

 یکیبرنتیبا نگرش س یمجاز تیواقع .4-6

 ها  یباز هیصف و کاربرد نظر یتئور .5

 نیدرجه دوم و ارتباط انسان و ماش کیبرنتیس عنوان درس به فارسی:

 -Second-Order Cybernetics (Man عنوان درس به انگلیسی:

Machine Intraction) 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 اد ساعت:تعد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 صف یتئور یو دورنما تیماه .5-۱

 صف و قانون لیتل  یها ستمیس یچارچوب کل .5-8

 صف یها ستمیمارکوف در س یها رهیو زنج یینها یمدل ها .5-3

 از رفتار متضاد یها به عنوان مدل یباز یتئور .5-4

 نی( و بدون نقاط زمSADDIE) نیبا نقاط زم یباز .5-5

 جمع صفر ای m×8و   n×8 ای 8×8 یها یباز .5-6

  Dominanceمخلوط و مسئله  یها یاستراتژ .5-7

 (CA) یسلول یاتوماتا .6

 یسلول یاتومانا یا هیپا میمفاه .6-۱

  یو دو بعد یبعد کی یسلول یاتوماتا .6-8

  CAمحاسبات در  یمسئله تعاملات و تئور .6-3

 اتیح یو باز یسلول یاتوماتا .6-4

 "CA"به کمک  یستیز یها ستمیس یمدل ساز .6-5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : دی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنها

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ashby, W.R., An introduction to cybernetics. 1961: Chapman & Hall Ltd. 

2. Von Foerster, H., Cybernetics of cybernetics, in Understanding understanding. 2003, Springer. p. 283-286. 

3. Korshunov, I.M., Mathematical methods of cybernetics. 1990: Mir Publishers Moscow. 

4. Ashby, W.R., Principles of the self-organizing system, in Facets of systems science. 1991, Springer. p. 521-536. 

5. Genesereth, M.R. and N.J. Nilsson, Logical foundations of artificial intelligence. 2012: Morgan Kaufmann. 

6. Posner, M.I., Foundations of cognitive science. 1989: MIT press Cambridge, MA. 

7. Bennett, C.H. Dissipation, information, computational complexity and the definition of organization. in Santa Fe 

Institute Studies in the Sciences of Complexity-Proceedings 1993. ADDISON-WESLEY PUBLISHING CO. 

8. Madala, H.R., Inductive learning algorithms for complex systems modeling. 2019: CRC press. 

9. Jeschke, S., et al., Automation, communication and cybernetics in science and engineering 2015/2016. 2016: 

Springer. 

10. He, X., et al., Computer, Informatics, Cybernetics and Applications: Proceedings of the CICA 2011. Vol. 107. 2011: 

Springer Science & Business Media. 

11. Mahapatra, B.C., Education in cybernetic age. 2006: Sarup & Sons. 

12. Yuen, P.C., Y.Y. Tang, and P.S.-p. Wang, Multimodal interface for human-machine communication. Vol. 48. 2002: 

World Scientific. 

13. Wilpon, J.G. and D.B. Roe, Voice communication between humans and machines. 1994: National Academies 

Press. 

14. Minker, W. and S. Bennacef, Speech and human-machine dialog. 2004: Springer Science & Business Media. 

15. Brouwer-Janse, M.D. and T.L. Harrington, Human-machine communication for educational systems design. 1994: 

Springer-Verlag.  
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یا هسیو مقا ینگاه کل کیدر  یکارکرد یربرداریتصو یروش ها .۱

 و مناطق مهم مغز یعصب تیفعال یکیولوژیزیف یانیم یاجمال یمقدمه و معرف .8

 (  MEG : Electroencephalography) یمگنتوانسفالوگراف .3

  گنالیافزار و نحوه برداشت س سخت .3-۱

 تیفعال یابیمکان  یو معکوس برا میمسئله مستق لیو تحل یبند فرمول .3-8

 (  EEG : Electroencephalography) یالکتروانسفالوگراف .4

 فکتهایسخت افزار و آرت گنال،یس منشأ .4-۱

  تیفعال یابیو معکوس و مکان  میحل مسئله مستق یها روش .4-8

  Functional MRI یسیمغناط دیتشد یکارکرد یربرداریتصو .5

 مربوطه ی( و رشته پالس هاBOLDخون ) ژنیسطح اکس یبر مبنا یکارکرد یربرداریمرور تصو .5-۱

 شیآزما یراحافزار و نحوه انجام و ط سخت .5-8

 انی( و جرperfusion) یخون رسان یربرداریتصو .6

 پردازش داده ها: یروش ها .7

 ICA  ،Wavelet  ،Cross - corrcelation  ،t - test  ،F - test . GL، قیتفر .7-۱

 کینامیهمود ستمیس یمدل ساز .7-8

  FMRIو  PET ریتصاو لیتحل ینرم افزارها یمعرف .2

 یهسته ا یپزشک یربرداریتصو .9

  یولوژیزیو ارتباط آنها با ف PETو  PET یکار کرد روش ها یکیزیف یمبان .9-۱

 حاصل یداده ها لیتحل یو روش ها شیانجام آزما نحوه .9-8

  یقیتلف یکارکرد یربرداریتصو .۱3

 ملزومات و ملاحظات سخت افزار برداشت همزمان داده .۱3-۱

 توأم داده ها لیو تحل یکیزیف مدل .۱3-8

  Brain connectivity یارتباطات مغز لیتحل .۱۱

 یریو تأث یطات کارکردارتبا .۱۱-۱

 مغز یکارکرد یبردار ریتصو یها ستمیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Functional Brain Imaging Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  لمی سفر ع :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ارتباطات لیتحل یبر مدل و بدون مدل برا یمبتن یها روش .۱۱-8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالنیم آزمون پایان

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Poldrack, R.A., J.A. Mumford, and T.E. Nichols, Handbook of functional MRI data analysis. 2011: 

Cambridge University Press. 

2. Jezzard, P., P.M. Matthews, and S.M. Smith, Functional MRI: an introduction to methods. 2001: Oxford 

university press Oxford. 

3. Penny, W.D., et al., Statistical parametric mapping: the analysis of functional brain images. 2011: 

Elsevier. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یفاز یبر مجموعه ها یمقدمه ا .۱

 :یفاز اتیاضیر .8

 فیتعار .8-۱

  یعملیات فاز .8-8

  یفاز یارتباط ها .8-3

 یفاز یرهایو متغ یکلام یرهایمتغ .8-4

 (یشرط ی) گزاره ها یدر منطق فاز رهایمتغ نینحوه ارتباط ب .8-5

 یکلام نیقوان یبرا یفاز یساخت مدل ها .8-6

 یبیو استدلال تقر یمنطق فاز .3

 ها  ستمیدر کنترل س یکاربرد منطق فاز .4

  یدر طبقه بند یازکاربرد منطق ف .5

  یدر مدل ساز یکاربرد منطق فاز .6

 صیو تشخ گنالیدر پردازش س یکاربرد منطق فاز .7

  کیژنت تمیو الگور یعصب یشبکه ها ،یفاز یها ستمیس بیترک .2

 آشوب گونه و کاربردها یها ستمی، س تمیالگور کی، ژنت ی، فاز ی: شبکه عصبوژنیف یتکنولوژ .9

 متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیو روش استفاده از امکانات

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 یفاز یها ستمیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fuzzy Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟آموزش تکمیلی نوع اگر واحد عملی دارد، چه 
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1. Nedjah, N. and L. de Macedo Mourelle, Fuzzy systems engineering: theory and practice. 2005: Springer 

Science & Business Media. 

2. Jin, Y., Advanced fuzzy systems design and applications. Vol. 112. 2003: Springer Science & Business 

Media. 

3. Buckley, J.J., Simulating fuzzy systems. 2005: Springer Science & Business Media. 

4. Rutkowski, L., Flexible neuro-fuzzy systems: structures, learning and performance evaluation, vol. 771. 

2006, Springer Science & Business Media. 

5. Fullér, R., Introduction to neuro-fuzzy systems. 2000: Springer Science & Business Media. 

6. Melo-Pinto, P., H.-N. Teodorescu, and T. Fukuda, Systematic organisation of information in 

fuzzy systems. 2003. 
7. Cord, O., Genetic fuzzy systems: evolutionary tuning and learning of fuzzy knowledge bases. 2001: World 

Scientific. 

8. Sanchez, E., T. Shibata, and L.A. Zadeh, Genetic algorithms and fuzzy logic systems: Soft computing 

perspectives. 1997: World Scientific. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاث یا سرفصلپ( مباح

 مقدمه .۱

 لیتقال پتانسو ان یهاکسل - نیعمل، مدار معادل غشا، مدل هاچک لیپتانس یونی یها و کنداکتانس ها انینورونها: مشتمل بر جر یولوژیزیالکتروف .8

 عمل در آکسون

 نورون یمختلف برا یاضیر یمدل ها .3

 هاکسلی – نیکاهش رتبه مدل هاچک ندیفرا .3-۱

 یآمار یها مدل .3-8

 یعصب یمدارها یاضیر یمدل ها .3-3

 ونیفورکاسیو با یخط ریغ یها کینامید یها دگاهید هیبر پا یرفتار سلول عصب .4

 کینامید یها ستمیس کردیبر اساس رو یادیبن یها دهیا یمعرف .4-۱

 ینورون یدر رفتارها داریو ناپا داریپا یفولدهایمان .4-8

 و بستر جذب در رفتار نورون داریپا نقاط .4-3

 .کینی/ هتروکل کینیهموکل یرهایمس .4-4

 یعصب یدر سلول ها ونیفورکاسیبا دهیپد .4-5

 ینورون یریپذ کیمختلف مربوط به تحر یها دهیپد نییو کاربرد آنها در تب یحد یها کلیس .4-6

 ی( عصبBurstingو رهش ) یریپذ کیتحر .5

 و آهسته عیسر کینامید .5-۱

5-8. CPGS 

  ینورون یدر مدارها ونیزاسیسنکرون دهیپد .6

 یاجبار یسنکرون .6-۱

 متقابل یسنکرون .6-8

 آشوبگونه یمدارات نوسان نیب ینسنکرو .6-3

 یشناخت-یعصب یها ستمیدر س یرخطیغ یکینامید یاستفاده از مدل ها .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 در علوم اعصاب کینامید یها ستمیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Dynamical Systems in Neuroscience عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 استادبر اساس نظر   سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Izhikevich, E.M., Dynamical systems in neuroscience. 2007: MIT press. 

2. Strogatz, S., Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and 

Engineering Perseus. New York, 2001. 

3. Kuznetsov, Y.A., Elements of applied bifurcation theory. 2013: Springer Science & Business Media. 

4. Ermentrout, G.B. and D.H. Terman, Mathematical foundations of neuroscience. 2010: Springer Science 

& Business Media. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 در حوزۀ تخصصی درس افزایش توانمندی و مهارت .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 Recursive least Squares Extended, Approxمانند:  ،ییو شناسا نیتخم یبازگشت یبر روش ها یمرور .۱

Maximumlikelihood یقیکنترل تطب یها ستمیزننده در س نیو استفاده از تخم 

زننده پارامتر در کنترل  نیخمت یقو یو سازگار میرمستقیو غ میمستق یقیمداربسته ، کنترل تطب ییشناسا ، مسئله یقیبا اصول کنترل تطب ییآشنا .8

  MLEزننده  نیبا تخم یقیکنترل تطب م،یرمستقیغ یقیتطب

 یمانند روش ها Self- Tuning))  میخود تنظ یانواع کنترل کننده ها یبررس .3

*Pole plavement Technique shisi ) Deterministica 

)Stoclasic ی) در فضا Minimum Variance Controller* 

*Minimum Variance Controller Generalized 

 خواص نیا یبررس ک،یاستوکاست یها ستمیس ی، با استفاده از تئور Self optimizing Self Tuning،  یقیکنترل تطب یها ستمیس فیتعر .4

 ایو ل ODE یاز روشها Followerدنبال کننده مدل  یقیکنترل تطب انس،یحداقل وار یقیتطب ، کنترل یقیمختلف کنترل تطب یکهایتکن یبرا

 کیپانوف استوکاست

 آن در مخابرات و کنترل یو کاربردها Banlitمسئله  ز،یبا روش ب یقیکنترل تطب .5

 مدل مرجع: یانواع کنترل کننده ها یبررس .6

*The MIT Rule 

*Lyapanov s Stability Approach  

*popov s hyperstability Approach  

*Monopoli s Augmented Error Approach  

*narendras Error Model Approach  

*Egardts Unifed Approach 

  Model - Refrence Approach . Gain Scheduling Self - Tuning controlروش  3با اصول  ییآشنا .7

 در یقیکنترل تطب یها ستمیکاربرد س .2

*Paoer plants Examples  

*Industrial Process Examples 

 یقیکنترل تطب یها ستمیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Adaptive Control Systems عنوان درس به انگلیسی:

، تالیجیکنترل دهای سیستم ،ها ستمیس ییشناسا نیاز:دروس پیش

 یرخطیغ های کنترلسیستم

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ی اختیار

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 *Flight Control systems Examples  

 *Biomedical Systems Examples 

 شود یم هیدر رابطه با مسائل فوق توص یپروژه درس وجود

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : های ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبرد

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 ابع پیشنهادی: چ( فهرست من
1. Spooner, J.T., et al., Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems: neural and fuzzy 

approximator techniques. 2004: John Wiley & Sons. 

2. Landau, I.D., et al., Adaptive control: algorithms, analysis and applications. 2011: Springer Science & 

Business Media. 

3. Tao, G., et al., Adaptive control of systems with actuator failures. 2013: Springer Science & Business 

Media. 

4. Sastry, S. and M. Bodson, Adaptive control: stability, convergence and robustness. 2011: Courier 

Corporation. 

5. Wellstead, P. and M. Zarrop, Self-tuning systems: control and signal processing, 1991. Chichester: Johon 

Wiley & Sons Ltd. 

6. Åström, K.J. and B. Wittenmark, Adaptive control. 2013: Courier Corporation. 

7. Wang, H., et al., Advanced adaptive control. 1995. 

8. Goodwin, G.C. and K.S. Sin, Adaptive filtering prediction and control. 2014: Courier Corporation. 
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 کلی:هدف 

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 کنترل یو کاربرد آنها در حلقه ها یرخطیبا انواع توابع غ ییآشنا .۱

 phase plane Analysisحالت و صفحه فاز  یدر فضا زیو آنال یبررس .8

 یحد یها کلینقاط تعادل و س ی* بررس

 یحد کلیس نییجهت تع point Transformation Technique* استفاده از 

 ( Strange Attractovs)  بیعج ی* جذب کننده ها و جذب کننده ها

 (  Describing Function Analysis)  یفیتابع توص زیو آنال یبررس .3

 یحد کلیس ی* بررس

 یحد کلیس ودیدامنه و پر نییدر تع Tsypkin s method یری* بکار گ

 آشوبناک  یها ستمیس ی* بررس

 انوفیایل می، روش مستق یرخطینمودن معادلات غ یروش خط انوف،یایل یاصول تئور .4

 خودگردان ریخودگردان و غ یها ستمیس یداریپا ی، بررس یداریپا شرفتهیپ یتئور یبررس .5

  یرخطیکنترل غ یها ستمیس یاصول طراح .6

  Fcedback Linearizationنمودن با پس خور  یروش خط* 

 ( Sliding control* روش کنترل لغزان )

 (Adaptive control)  یقی* روش کنترل تطب

 شود. یم هیدر رابطه با مسائل فوق توص یوجود پروژه درس

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 املیهای نوین و تعاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 انافزارهای مرتبط در حد امکبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 یخط ریکنترل غ یها ستمیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Nonlinear Control Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Vukic, Z., Nonlinear control systems. 2003: CRC Press. 

2. Marquez, H.J., Nonlinear control systems: analysis and design. 2003: John Wiley Hoboken^ eN. JNJ. 

3. Cosgriff, R.L., J.R. Ragazzini, and W.E. Vannah, Nonlinear Control Systems. 2012: Literary Licensing, 

LLC. 

4. Lu, Q., Y. Sun, and S. Mei, Nonlinear control systems and power system dynamics. 2008: Springer 

Science & Business Media. 

5. Liao, X. and P. Yu, Absolute stability of nonlinear control systems. 2008: Springer Science & Business 

Media. 

6. Leung, T. and H.-S. Qin, Advanced topics in nonlinear control systems. 2001: World Scientific. 

7. Slotine, J.-J.E. and W. Li, Applied nonlinear control. 1991: Prentice hall Englewood Cliffs, NJ. 

8. Vidyasagar, M., Nonlinear systems analysis. 2002: SIAM. 
9. Cook, P.A., Nonlinear dynamical systems. 1994: Prentice Hall International (UK) Ltd. 

10. Gibson, J.E., Nonlinear automatic control. 1963. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  یعصب یبر شبکه ها یمقدمه ا .۱

 تسیو مدل مک کلوپ یستینورون ز .8

 هیپرسپترون چند لا ی(، شبکه هاIMsمربعات ) نیانگیحداقل م تمی، شبکه پرسپترون، الگور یه انجمن، حافظ یعصب یدر شبکه ها یریادگی*  

 ادیبا ابعاد ز یدر فضاها یعصب یعملکرد شبکه ها یاضیر نییتب .3

 آن یاضیر یپس انتشار خطا و مبان تمیالگور .4

  کیکلاس یتشار خطانسبت به پس ان ییهمگرا تیفیتر از نظر سرعت و ک افتهیتوسعه  یها تمیالگور .5

 و هرس نورون ها و اتصالات شیافزا یروش ها .6

 یها ستمیبولتزمان، س نیماش لد،یفی، شبکه ها Recurrent ی، شبکه هاRBF(، شبکه TDNN) یزمان ریبا تأخ هیچند لا یجلوسو یشبکه ها .7

 بکهش ART8و  ART۱ ی( شبکه هاSOFMنگاشت خود سازمانده ) ،یرقابت یریادگیخود سازمانده ، 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیا

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Principe, J.C., N.R. Euliano, and W.C. Lefebvre, Neural and adaptive systems: fundamentals through 

simulations. 2000: Wiley New York. 

2. Haykin, S. and N. Network, A comprehensive foundation. Neural networks, 2004. 2(2004): p. 41. 

3. Ripley, B.D., Pattern recognition and neural networks. 2008: Cambridge university press. 

4. Tang, H., K.C. Tan, and Z. Yi, Neural networks: computational models and applications. 2007: Springer 

Science & Business Media. 

  .انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱379 .مبانی شبکه های عصبیم.، منهاج،  .5

 یمصنوع یعصب یشبکه ها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Artificial Neural Networks عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 د دیگر: ..............موار کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یآمار یالگوها یطبقه بند .۱

 نیو آموزش ماش نیتخم یتئور .8

 یو خوشه بند یخط زیتوابع تما .3

 هایژگیاستخراج و یتئور .4

 الگو ییو شناسا یآمار بیتقر .5

 ناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری مت

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیروش استفاده از امکانات و

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Webb, A.R., Statistical pattern recognition. 2011: John Wiley & Sons. 

2. McLachlan, G.J., Discriminant analysis and statistical pattern recognition. 2004: John Wiley & Sons. 

3. Marchette, D.J., Random graphs for statistical pattern recognition. 2005: John Wiley & Sons. 

4. Yeung, D.-Y., et al., Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition: Joint IAPR International 

Workshops, SSPR 2006 and SPR 2006, Hong Kong, China, August 17-19, 2006, Proceedings. 2006: Springer. 

5. Tou, J.T. and R.C. Gonzalez, Pattern recognition principles. 1981. 

6. Devijver, P.A. and J. Kittler, Pattern recognition theory and applications. 2012: Springer Science & 

Business Media. 

  

 الگو یآمار ییشناسا عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Statistical pattern recognition عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  خصصی ت - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هالپ( مباحث یا سرفص

و  وستهیر زمان پد یکالمن بوس یمارکوف، تئور یرهایبه صورت متغ کیاستوکاست یکینامید یها ستمیس شیکلمو گرف، نما تر،یو یتئور .۱

 نیگرن زیکردن در حضور نو لتریف کیاستوکاست لیفرانسی، معادلات د ARMA یندهایو فرآ یزمان یها یسر زیاز آنال یزمان منفصل، مختصر

  یرخطیغ یلترهای، ف

 ،ییمربعات، مسئله همگرا نیکمتر افتهی میتعم یروش ها MLE نی، تخم نیتخم یبرا یآمار یروشها ،یاضیبا آمار ر یی، آشنا نیتخم یتئور .8

 کاربرد 

  Martingle یو حالت منفصل(، کاربرد تئور وستهی) حالت پ یکانیکنترل مرتبه دوم و معادله ر ،یو مسئله شناس کیکنترل استوکاست .3

 نیتخم انسی( و وارDeterministic) Bias. یاحتمال ریغ یو صاف کردن متدها ینیب شی، کاربرد در پ فیو ط انسیتابع کووار نیخمت .4

 و...  انسیکووار سیماتر یبرا یعبارات مجان

 ییو شناسا یزینامه ر(، برFuzzyغیر دقیق ) طیدر مح یریگ میجهش و کاربرد آن، تصم یندهایفرآ Adaptiveکنترل  لیاز قب گریمباحث د

 بزرگ. یها ستمیدر مورد س

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 دبر اساس نظر استا     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Pintelon, R. and J. Schoukens, System identification: a frequency domain approach. 2012: John Wiley & 

Sons. 

2. Luing, L., System Identification. Theory for the users. Science, Мoscow, 2009. 

3. Li, Y. and J. Zhou, Radio Frequency Identification System Security: RFIDsec'10 Asia Workshop 

Proceedings. 2010: Ios Press. 

4. Melsa, J.L., System identification. 1971: Academic Press. 

5. Juang, J.-N., Applied system identification. 1994: Prentice-Hall, Inc. 

 ها ستمیس ییشناسا عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد System Identification عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  های کنترل خطیسیستم نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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6. Isermann, R. and M. Münchhof, Identification of dynamic systems: an introduction with applications. 

2011: Springer Science & Business Media. 

7. Schoukens, J., R. Pintelon, and Y. Rolain, Mastering system identification in 100 exercises. 2012: John 

Wiley & Sons. 

8. Norton, J.P., An introduction to identification. 2009: Courier Corporation. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاسرفصل پ( مباحث یا

 احتمالات و کاربرد آن یتئور .۱

 یاتفاق یندهایاصول فرا .8

 زیو نو گنالیس یتئور .3

 در حوزه زمان یاتفاق یندهایفرآ لیو تحل هیتجز .4

 یتوابع همبستگ .5

 یو حرکت براون یگوس یندهایفرآ .6

 گسسته یندهایفرآ .7

 پواسون  ندیفرآ .2

 و مارکف نگلیمارت یندهایفرآ .9

 یاتفاق یندهایفرآ یتیسیو ارگاد ییستایا .۱3

 یاتفاق یندهایمتعامد فرآ شینما .۱۱

 یاتفاق یندهاینمودن فرآ لتریف .۱8

 در حوزه فرکانس یاتفاق یندهایفرآ لیو تحل هیتجز  .۱3

 و خواص آن یفیط یچگال .۱4

 یگوس زیمربوط به نو یها هیاصول فرض .۱5

  دیسف زینو .۱6

 یپزشک یدر مهندس یاتفاق یندهایکاربرد فرآ .۱7

 با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 یاتفاق یندهایفرآ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Stochastic processes عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  ه نامرساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Krishnan, V., Probability and random processes. 2015: John Wiley & Sons. 

2. Ludeman, L.C., Random processes: filtering estimation and detection. 2003: Wiley-Interscience. 

3. Ibe, O., Fundamentals of applied probability and random processes. 2014: Academic Press. 

4. Gray, R.M. and R. Gray, Probability, random processes, and ergodic properties. 2009: Springer. 

5. Miller, S. and D. Childers, Probability and random processes: With applications to signal processing and 

communications. 2012: Academic Press. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعریف اصطلاحات .۱

 و اجزای آن مغز یعملکرد یناتومآنورو .8

 )فیزیولوژی و خواص الکتریکی و مدل های محاسباتی( نورون .3

 فناوری های مربوط به مطالعه مغز و شناخت .4

 )فیزیولوژی، آناتومی و مدل های محاسباتی( توجهسیستم  .5

 )فیزیولوژی، آناتومی و مدل های محاسباتی( یریادگیسیستم  .6

 )فیزیولوژی، آناتومی و مدل های محاسباتی( حافظهسیستم  .7

 )فیزیولوژی، آناتومی و مدل های محاسباتی( یریگ میتصمسیستم  .2

 )فیزیولوژی، آناتومی و مدل های محاسباتی( سیستم بینایی .9

 )فیزیولوژی، آناتومی و مدل های محاسباتی( سیستم شنوایی .۱3

 اتی()فیزیولوژی، آناتومی و مدل های محاسب سیستم گفتار .۱۱

 )فیزیولوژی، آناتومی و مدل های محاسباتی( سیستم کنترل حرکات .۱8

 )فیزیولوژی، آناتومی و مدل های محاسباتی( یاجتماع یرفتارها .۱3

 )فیزیولوژی، آناتومی و مدل های محاسباتی(  احساسات .۱4

 مغز و شناخت رشدمراحل  .۱5

 یشناخت یها و اختلالات عصب یماریب .۱6

 مغز و شناخت یابیارز هایابزار .۱7

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای 

 مغز و شناخت یولوژیزیف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Brain and Cognetive Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی واحد عملی دارد، چه  اگر
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 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kandel, E.R., et al., Principles of neural science. Vol. 4. 2000: McGraw-hill New York. 

2.          Baghdadi, G., Towhidkhah, F. and Rajabi, M., 2021. Neurocognitive Mechanisms of Attention: 

Computational Models, Physiology, and Disease States. Elsevier. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 توابع دیو مق دیمق ریغ یساز نهیبه .۱

 نقش کردن متعامد  .8

 بلمن یساز نهیو اصل به ایپو یزیبرنامه ر .3

 راتییحساب تغ یکار کرد دیو مق دیمق ریغ یساز نهیبه .4

 گن اریپنت تهیو اصل کم دیمف نهیبهکنترل  .5

 نیهملتون ستمیو س یگانیرا یمعادله تفاضل .6

 ( ) افق محدود و نامحدود(LQR) یکننده درجه دوم خط میتنظ .7

  H8 نهی) افق محدود و نامحدود ( و ارتباط آن با کنترل به یکننده تصادف میتنظ .2

 کالمن ) افق محدود و نامحدود( لتریف .9

  یتگرالرو و ان شیروش کنترل پ .۱3

  LOGمقاوم بودن  .۱۱

 پوشش داده خواهد شد. یینها یدر غالب پروژه ها یو کاربرد یتئور دیجد نیعناو .۱8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 س نظر استادبر اسا  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Jeffrey, B.B., Linear optimal control. Addison Wesley, 1999. 

2. Kirk, D.E., Optimal control theory: an introduction. 2012: Courier Corporation. 

3. Kwakernaak, H. and R. Sivan, Linear optimal control systems. Vol. 1. 1972: Wiley-interscience New 

York. 

 نهیکنترل به عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Optimal Control عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همس درو

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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4. Anderson, B.D. and J.B. Moore, Optimal control: linear quadratic methods. 2007: Courier Corporation. 

5. Athans, M. and P.L. Falb, Optimal control: an introduction to the theory and its applications. 2013: 

Courier Corporation. 

6. Lewis, F.L., D. Vrabie, and V.L. Syrmos, Optimal control. 2012: John Wiley & Sons. 

7. Sage, A.P., Optimum systems control. 1977, SOUTHERN METHODIST UNIV DALLAS TX 

INFORMATION AND CONTROL SCIENCES CENTER. 

8. Vinter, R., Optimal control. 2010: Springer Science & Business Media. 

9. Whittle, P., Optimal control. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, 2014. 

10. Locatelli, A. and S. Sieniutycz, Optimal control: An introduction. Appl. Mech. Rev., 2002. 55(3): p. B48-

B49. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  اتیکل .۱

 بر مدل یمبتن یروش ها یمعرف کیکنترل کلاس بر ی* مرور

 نیب شی* اصول کنترل پ

 یخط نیب شیکنترل پ .8

  model Algorithmic control*روش

  dynamic Matrix control* روش 

 Generalized Predictive* روش 

  یرخطیبا زمان و غ ریو متغ یخط شیکنترل پ .3

 یساز نهیبر مسئله به ی* مرور

 یطرخیغ یزی* برنامه ر

 Quadratic Programmingدرجه دو ) یزی* برنامه ر 

  یخط ریغ یزی* برنامه ر

  میرمستقیو غ میمستق ی* روش ها

  8درجه  یزیحل برنامه ر ی* روش ها

  یخط ریغ یها ستمیس یبرا ی* کنترل کننده خط

  نیب شی* کنترل پ

 یرخطیغ یها ستمیس یبرا یخط ری* کنترل کننده غ

 اوم بودنو مق نیب شیکنترل پ .4

 یداریو پا نیب شیکنترل پ .5

 یعصب نیب شیکنترل پ .6

  online یروشها .7

 نیب شیکنترل پ یکاربردها .2

 * در کنترل حرکات انسان  

 * در کنترل فشار خون 

 نیب شیکنترل پ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Predictive Control عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 یابیریو مس تی* در هدا

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ارزشیابی )پیشنهادی( ث( راهبردهای

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 پیشنهادی:  چ( فهرست منابع
 .انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱392. کنترل پیش بین مبتنی بر مدل و کاربرد آن در مهندسی پزشکی گ.، بغدادی،ف. و توحیدخواه،  .۱

2. Wang, L., Model predictive control system design and implementation using MATLAB®. 2009: Springer 

Science & Business Media. 

3. Fernandez-Camacho, E. and C. Bordons-Alba, Model predictive control in the process industry. 1997: 

Springer. 

4. Maciejowski, J.M., Predictive control: with constraints. 2002: Pearson education. 

5. Saanchez, J.M.M. and J. Rodellar, Adaptive Predictive Control: From the concepts to plant optimization. 

1995: Prentice Hall PTR. 

6. Allgöwer, F. and A. Zheng, Nonlinear model predictive control. Vol. 26. 2012: Birkhäuser. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یستیز یها ستمیو عملکرد س تیدرباره ماه یمقدمه ا .۱

 بودن و...(  رهیکننده ها چند متغ می، تنظ یرخطی) عوامل غ یستیز یها ستمیانواع س اتیخصوص .8

 نگیچیو سوئ دیبریکنترل ها یها ستمیس .3

 یگسترده و سلسله مراتب یها ستمیس .4

 .( حرکات چشم و.. ،یحرکت ستمی)س یعضلان یکنترل عصب یها ستمیس .5

 یعروق یکنترل قلب ستمیس .6

 کنترل تنفس ستمیس .7

 (endocrine)  زیغدد درون ر یها ستمیو س نیکنترل گلوکز انسول ستمیس .2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Milsum, J.H., Biological control systems analysis. 1966. 

2. Delucchi, V.L., Studies in biological control. 1976: CUP Archive. 

3. Iglesias, P.A. and B.P. Ingalls, Control theory and systems biology. 2010: MIT press. 

4. Rosenstein, G.-Z., Income and Choice in Biological Control Systems: A Framework for Understanding 

the Function and Dysfunction of the Brain. 2013: Psychology Press. 

  

 یستیز یها ستمیکنترل س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Control of Biological Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی واحد عملی دارد، چه اگر 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  یمجموعه فاز هینظر .۱

 ( Possibilityامکان ) هینظر .8

 احتمال و امکان سهیمقا .3

 یمثلثات ی، نرمها و کوترمها یمنطق فاز .4

  یجابیروابط ا شینما .5

  Relational Database)  یرابطه ا یداده ها گاهیو کاربرد آن در پا یروابط فاز .6

 یخبره فاز یها ستمیس .7

 مختلف ی، روش ها یبیاستدلال تقر .2

 :یکنترل فاز .9

 یفاز یها ستمیدر س یریادگی .۱3

 یفاز یتطابق الگو یطبقه بند .۱۱

 یفاز یعصب یها ستمیس .۱8

شافر و توسعه  رستیدم هی، نظر یفاز یکنترل کننده ها یداری، پا یفاز یها ستمی، سخت افزار س یفاز یخط یزیبرنامه ر یشنهادیمباحث پ ریسا .۱3

 و... یفاز طیدر مح ییآن، شناسا یفاز

 حتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با م

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-سمعیهای استفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Michels, K., et al., Fuzzy control: fundamentals, stability and design of fuzzy controllers. 2010: Springer. 

 یکنترل فاز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fuzzy control عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟ش تکمیلی نوع آموزاگر واحد عملی دارد، چه 
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2. Driankov, D., H. Hellendoorn, and M. Reinfrank, An introduction to fuzzy control. 2013: Springer Science 

& Business Media. 

3. Farinwata, S., D. Filev, and R. Langari, Fuzzy control: synthesis and analysis [Book Review]. Computing 

& Control Engineering Journal, 2001. 12(2): p. 95-95. 

4. Zhang, H. and D. Liu, Fuzzy modeling and fuzzy control. 2006: Springer Science & Business Media. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هالپ( مباحث یا سرفص

 کنترل هوشمند  یها ستمیس یمقدمه: معرف .۱

 یفاز یها ستمیس یمبان .8

 یفاز یکنترل کننده ها .3

 وفق و خود سازمانده یفاز یکنترل کننده ها .4

 یبر شبکه عصب یمبتن یفصل پنجم: کنترل کننده ها .5

 عصبی – یفاز یکنترل کننده ها .6

 ریادگیکنترل  یها ستمیس .7

 یارتکر یریادگیکنترل با روش  یها ستمیس .2

 ینیماش یریادگیکنترل با روش  یها ستمیس .9

 ینیماش یریادگیکنترل با روش  یها ستمیس .۱3

 گسترده هوشمند یها ستمیس .۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Farinwata, S., D. Filev, and R. Langari, Fuzzy control: synthesis and analysis [Book Review]. Computing 

& Control Engineering Journal, 2001. 12(2): p. 95-95. 

2. Bien, Z. and J.-X. Xu, Iterative learning control: analysis, design, integration and applications. 2012: 

Springer Science & Business Media. 

3. Mitchell, T.M., Machine learning. 1997. Burr Ridge, IL: McGraw Hill, 1997. 45(37): p. 870-877. 

4. Sutton, R.S. and A.G. Barto, Reinforcement learning: An introduction. 2018: MIT press. 

 کنترل هوشمند عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Intelligent control عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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5. Haykin, S. and N. Network, A comprehensive foundation. Neural networks, 2004. 2(2004): p. 41. 

6. Ruano, A.E., Intelligent control systems using computational intelligence techniques. 2005: Iet. 

7. Ponce-Cruz, P. and F.D. Ramírez-Figueroa, Intelligent control systems with LabVIEWTM. 2009: Springer 

Science & Business Media. 

8. Ao, S.I., O. Castillo, and H. Huang, Intelligent control and innovative computing. Vol. 110. 2012: 

Springer Science & Business Media. 

9. Dote, Y. and R. Halt, Intelligent control, power electronic systems. IEEE Power Engineering Review, 

1999. 19(9): p. 44-44. 

10. Szederkényi, G., R. Lakner, and M. Gerzson, Intelligent control systems: an introduction with 

examples. 2006: Springer Science & Business Media. 

11. De Silva, C.W., Intelligent control: fuzzy logic applications. 1995: CRC press. 

12. Ao, S.-I., O. Castillo, and H. Huang, Intelligent control and computer engineering. 2012: Springer 

Science & Business Media. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلفصلتفهیم سر .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 نکاتی از مدلهای محاسباتی عملکردی مغز .۱

 برای آن شنهادیی* از احساس تا شناخت و مدل محاسباتی پ 

 ای هی* مدلسازی محاسباتی نئوکورتکس و استدلال فرض 

 :یعصب یدر شبکه ها یریادگی شرفتهیپ نیقوان .8

 مزدوج انی* روش گراد 

 (  levenburg- Marquardt* روش )  

 :یعصب یدر شبکه ها یو توسعه ساختار رییتغ .3

 بر توسعه و تکامل در مغز  ی* نگاه

  ایساختار پو ای یمصنوع یعصب ی*شبکه ها 

  pruningهرس واحدها و اتصالات ) ی* روش ها

  Constructiveواحدها و اتصالات ) شیافزا ی* روش ها

 لات و هرس توأم واحدها و اتصا شیافزا ی* روش ها

  یعصب یو تکامل دادن شبکه ها یتکامل یتمهایالگور .4

  یتکامل یها تمیبر الگور ی* مقدمه ا

 یتکامل یها یاستراتژ کیژنت یها تمی* الگور

 یمصنوع یعصب ی* تکامل دادن شبکه ها 

 اتصالات  ی* تکامل دادن وزن ها

 گره ها( لیتوابع تبد ،یشبکه ) نحوه اتصال بند ی* تکامل دادن معمار

 مدولار: یعصب یشبکه ها .5

 * اصول طراحی شبکه های عصبی مدولار

خطی ،  ریسازی غ لتریعملکرد ساختار های مختلف )کاهش بعد و ف لیشناخت مسئله هدف و تحل هی* طراحی شبکه های عصبی مدولار بر پا

 تنوعات .،...( دیجاذب ها ، تول

 * چند مثال از شبکه های عصبی مدولار

 و رشد میتعل شیپ هیشبکه های عصبی مدولار بر پا می* طراحی و تعل

 یعصب یدر شبکه ها شرفتهیمباحث پ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Topics in Neural Networks عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یمصنوع یعصب هایشبکه نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 :تعداد ساعت

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 یبازگشت یعصب یشبکه ها .6

 Elmanو Jordan* شبکه های 

 * بازکردن شبکه های بازگشتی در زمان

 شبکه های عصبی بازگشتی می* روشهای تعل

 ریمس مینقطه ثابت، تعل می* تعل

 شبکه های عصبی بازگشتی دارییپا لی* تحل

 (نیو توالی الگوها ) توالی آواها ، ساختار دوم پروتئ ریمس میگشتی برای تعل* ساختارهای شبکه های باز

 و تنوعات  زیسازی ( نو لتری) ف  ی( برای پالا وستهی* ساختارهای شبکه های عصبی جاذب )وجاذب پ

 : یعصب یها توسط شبکه ها گنالیپردازش هوشمند س .7

  یعصب یتوسط شبکه ها یخط ریغ یاساس یمؤلفه ها لی* تحل

  یعصب یتوسط شبکه ها یخط ریغ یاساس یمؤلفه ها لی* تحل

 جلو سو به کمک پس انتشار خطا  یعصب ی* پردازش معکوس در شبکه ها

 گریکدیمعکوس  یبا استفاده از شبکه ها یعصب یدر شبکه ها هی* پردازش دو سو

 و شناخت عمیق( ادگیرییهای عصبی با ساختار عمیق ) شبکه .2

 وشناخت توسط مغز و شبکه های عصبی مصنوعی رییدگایدر  "عمق"* مسئله 

 قیشبکه های عم می) مشرف به هدف ( برای همگرائی تعل میتعل  شی* روش های پ

 قی* شبکه های عصبی کانولوشنال عم

 ) وخود کد کننده های با سرپرستی( قی* خود کد کننده های عم

 (  LSTM) و شبکه های  قی* شبکه های باز گشتی عم

 (یکی) اسپا یپالس یعصب یشبکه ها .9

 از کاربردها یینمونه ها .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 ستادبر اساس نظر ا     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Aggarwal, C.C., Neural networks and deep learning. Springer, 2018. 10: p. 978-3. 

2. Balas, V.E., et al., Handbook of deep learning applications. 2019: Springer. 

3. Bengio, Y., I. Goodfellow, and A. Courville, Deep learning. 2017: MIT press Massachusetts, USA:. 

4. Amari, S., The handbook of brain theory and neural networks. 2003: MIT press. 

5. Gupta, M., L. Jin, and N. Homma, Static and dynamic neural networks: from fundamentals to advanced 

theory. 2004: John Wiley & Sons. 

6. Charalambopoulos, A. and D. Fotiadis, Advanced Topics in Scattering Theory and Biomedical 

Engineering. 

7. Ferla, G., L. Fortuna, and A. Imbruglia, Advanced topics in microelectronics and system design. 2000: 

World Scientific. 

8. Hassoun, M.H., Fundamentals of artificial neural networks. 1995: MIT press. 

9. Graupe, D., Principles of artificial neural networks. 2013: World Scientific. 

10. Hu, Y.H. and J.-N. Hwang, Handbook of neural network signal processing. 2002, Acoustical Society of 

America. 
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11. Haykin, S. and N. Network, A comprehensive foundation. Neural networks, 2004. 2(2004): p. 41. 

12. Principe, J.C., N.R. Euliano, and W.C. Lefebvre, Neural and adaptive systems: fundamentals through 

simulations. 2000: Wiley New York. 

13. Bishop, C.M., Neural networks for pattern recognition. 1995: Oxford university press. 

14. Zurada, J.M., Introduction to artificial neural systems. 1992: West St. Paul. 

15. Zaknich, A., Neural networks for intelligent signal processing. 2003: World Scientific. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 درسافزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی  .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه و فلسفه حرکت .۱

 کنترل حرکت یصورت کل .8

 مختلف موتور کنترل یها یاستراتژ .3

 و ادراک حرکت یعصب ستمیس کیدهنده  لیتشک یاجزا .4

 یحرکت -حس یستمهایموتور کنترل س لیو تحل هیتجز .5

 تیموتور کنترل حفظ تعادل و وضع .6

 یو مهارت یحرکات اراد یریادگیو  یراتبموتور کنترل سلسله م .7

 ) مانند راه رفتن( یکنترل حرکات منظم و تکرار .2

 "FES"موتور کنترل و استفاده از  عاتیضا .9

 Predictiveکنترل  .۱3

۱۱. Redundancy 

۱8. Movement variability 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 رست منابع پیشنهادی: چ( فه
1. Shumway-Cook, A. and M.H. Woollacott, Theory and practical applications. Motor Control, 1995. 

2. Schmidt, R.A., et al., Motor control and learning: A behavioral emphasis. 2018: Human kinetics. 

3. Winter, D.A., Biomechanics and motor control of human movement. 2009: John Wiley & Sons. 

4. Robertson, D.G.E., et al., Research methods in biomechanics. 2013: Human kinetics. 

5. Knudson Duane, V. and S. Morrison Craig, Qualitative Analysis of Human Movement. 1997, Champaign. 

 حرکات انسان یریادگیدر کنترل و  شرفتهیمباحث پ عنوان درس به فارسی:

 Advanced Topics in Human Motor عنوان درس به انگلیسی:

control and learning 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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6. Schmidt, R.A. and C.A. Wrisberg, Motor learning and performance: A situation-based learning 

approach. 2008: Human kinetics. 

7. Rosenbaum, D.A., Human motor control. 2009: Academic press. 

8. Smyth, M.M. and A.W. Wing, Psychology of Human Movement. 2013: Elsevier. 

9. Zelaznik, H.N., Advances in motor learning and control. 1996: Human Kinetics. 

10. Enoka, R.M., Neuromechanics of human movement. 2008: Human kinetics. 

11. Fairbrother, J.T., Fundamentals of motor behavior. 2010: Human Kinetics. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیللتفهیم سرفص .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 با زمان و.( ریمتغ ،یچند خروج - یچند ورود ،یرخطی)غ یستیز یها ستمیس اتیمقدمه: خصوص .۱

 حالت یبه روش فضا یمدل ساز .8

 Recursive ی* روش ها 

 کالمن لتری* ف

 فضا ریز ی* روش ها 

 گسسته عیوقا یستمهایس یمدل ساز .3

  دیبریها یها ستمی* س

 گسسته  عیوقا یها ستمی* س

 صف یها ستمی* س

 یپتر ی* شبکه ها

 یسلول یاتآتوما .4

 یعصب یبا استفاده از شبکه ها یمدل ساز .5

  "Feed Forward"جلوسو  یعصب ی* شبکه ها

  "Recurrent" یبازگشت یعصب ی* شبکه ها

 یبا استفاده از منطق فاز یمدل ساز .6

  یتور و فاز ی* مدل ها یفاز ی* مدل ها 

 رشد سلول یزقا ی* مدل ساز

 یتصادف یها ستمیس یمدل ساز .7

  "Markov chain" ی* مدل ساز

 "Markov chain"مارکف  رهی* زنج

 "wavelet ولتیبا استفاده از و یمدل ساز .2

 آشوب گونه و فرکتال یمدل ها .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 یستیز یها ستمیس یدر مدل ساز رفتهشیمباحث پ عنوان درس به فارسی:

 Advanced Topics in Biological systems عنوان درس به انگلیسی:

modeling 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یستیز یها ستمیس یسازمدل نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 : ی ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردها

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 ع پیشنهادی: چ( فهرست مناب
1. Ljung, L. and T. Glad, Modeling of dynamic systems. 1994: Prentice-Hall. 

2. Brown, M. and C.J. Harris, Neurofuzzy adaptive modelling and control. 1994. 

3. Dokholyan, N.V., Computational modeling of biological systems: from molecules to pathways. 2012: 

Springer Science & Business Media. 

4. Haefner, J.W., Modeling Biological Systems:: Principles and Applications. 2005: Springer Science & 

Business Media. 

5. Hannon, B. and M. Ruth, Modeling dynamic biological systems, in Modeling dynamic biological systems. 

2014, Springer. p. 3-28. 

6. Vafai, K., Porous Media: Applications in Biological Systems and Biotechnology, 2011. CRC Press, Boca 

Raton, FL. 

7. Bajaj, A. and S. Wrycza, Systems Analysis and Design for Advanced Modeling Methods: Best Practices: 

Best Practices. 2009: IGI Global. 

8. Smith, D.L., Introduction to dynamic systems modeling for design. 1994: Prentice Hall. 

9. Forssell, U. and L. Ljung, Closed-loop identification revisited. Automatica, 1999. 35(7): p. 1215-1241. 

10. Ljung, L., Model validation and model error modeling. 1999: Linköping University Electronic Press. 

 ۱433.  ف، توحیدخواه، گ، بغدادی، مدلسازی سیستم های زیستی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۱
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .۱

 بردار ، فرمها یو...( فضا یعمود یها هیها ) پا هیپا .8

 ستهویپ ولتیو لیتبد .3

 شکسته ولتیو لیتبد .4

 بانک  لتریف .5

 بانکها لتریگسسته و ارتباط آن با ف ولتیو لیتبد .6

  Biorthogonal Waveletsجهت دار )) یها ولتیو .7

 یعمود یولتهایو یطراح .2

 ولتوی –حوزه فرکانس  یطراح .9

  Wavalet Paket Analysis)) ولتیبسته و زیآنال .۱3

 باند M ولتیو .۱۱

  8نسل  یولتهایو و نگیفتی، ل یباند ریز میتقس .۱8

 مختلط ولتیو ولت،یو لیتبد یها تی، محدود یدو بعد یها ولتیو ولت،یو ی: مقدمه، مولتولتیو ستمیس میتعم .۱3

 و...( جلتی) کرولت ، کانتورلت، ر ریناپذ ییجدا یدو بعد یها لیدر دو بعد تبد ولتیو یمقدمه ، خطا ولتیفراتر از و .۱4

 ولتیو یکاربردها .۱5

 ادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و ی

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیامکانات و روشاستفاده از 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ریو تصو گنالیو کاربرد آن در پردازش س ولتیو عنوان درس به فارسی:

 Wavelet and Its Applications in signal عنوان درس به انگلیسی:

and Image processing 
 ع درس و واحدنو

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  نار سمی آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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1. Soman, K., Insight into wavelets: from theory to practice. 2010: PHI Learning Pvt. Ltd. 

2. Mallat, S., A wavelet tour of signal processing. 1999: Elsevier. 

3. Sidney Burrus, C., R.A. Gopinath, and H. Guo, Introduction to wavelets and wavelet transforms. A 

Primer; Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, USA, 1998. 

4. Vetterli, M., J. Kovacevic, and V.K. Goyal, The world of Fourier and wavelets: theory, 

algorithms and applications. class notes for ECE, 2009. 544. 
5. Vetterli, M. and J. Kovacevic, Wavelets and subband coding. 1995: Prentice-hall. 

6. Strang, G. and T. Nguyen, Wavelets and filter banks. 1996: SIAM. 

7. Daubechies, I., Ten lectures on wavelets. 1992: SIAM. 

8. Aldroubi, A. and M. Unser, Wavelets in medicine and biology. 2017: Routledge. 

9. Astola, J. and L. Yaroslavsky, Advances in signal transforms: theory and applications. Vol. 7. 2007: 

Hindawi Publishing Corporation. 

10. Qian, T., M.I. Vai, and Y. Xu, Wavelet analysis and applications. 2007: Springer Science & Business 

Media. 

11. Bultheel, A. and D. Huybrechs, Wavelets with applications in signal and image processing. Course 

material University of Leuven, Belgium, 2003. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هامباحث یا سرفصلپ( 

  یقابل کاشت عصب یهازسامانهیبر ر یمقدمه ا .۱

 ( microfabriction) زساختیر یبر روشها یامقدمه .8

 مجتمع  یمدارها یبر روند ساخت تراشه ها یامقدمه .3

  تیالکترول-اتصال الکترود یبررس .4

  ییایمیالکتروش یسنسورها .5

 قابل کاشت یهازسامانهیر یهایباتر .6

  یعصب کیثبت و تحر یبرا یا هیآرا یهاکروالکترودیم .7

  یعصب یگنالهایثبت س یهازسامانهیر .2

 یعصب کیتحر یهازسامانهیر .9

  یقابل کاشت عصب یهاسامانه زیر یتوان برا نیتأم یروشها .۱3

  ییبه صورت القا انتقال توان روش .۱۱

 خارج از بدن   یایو دن زسامانهیر نیتبادل اطلاعات ب یروشها .۱8

  یبند و بسته یساز مجتمع .۱3

 ( یکیکردن و استحکام مکان لیاستر ،یالکترومغناطیس یسازگار ،یسازگار ستی)ز یمنیا مسائل .۱4

 یی: پروتز حلزون شنوایمورد ۀمطالع  .۱5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال لاسی در طول نیمهای کفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 یقابل کاشت عصب یهازسامانهیر عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد mplantable Neural Microsystems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2 کیالکترون نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه ایانرساله / پ 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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1. Berger, T.W. and D. Glanzman, Toward replacement parts for the brain: implantable biomimetic 

electronics as neural prostheses. 2005: MIT Press. 

2. Zhou, D.D. and E.S. Greenbaum, Implantable neural prostheses. 2009: Springer. 

3. Iniewski, K., VLSI circuits for biomedical applications. 2008: Artech House. 

4. Senturia, S.D., Microsystem design. 2007: Springer Science & Business Media. 

5. Meng, E., Biomedical microsystems. 2011: CRC Press. 

6. Webster, J.G., Medical instrumentation: application and design. 2010: John Wiley & Sons. 

7. Razavi, B., Design of analog CMOS integrated circuits. 2002: Tata McGraw-Hill Education. 

8. Technical articles. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  یمجتمع در پزشک یبر کاربرد مدارها یمقدمه ا .۱

 مجتمع  یساخت مدارها ۀو نحو  MOSFETکیزیبر ف ای¬مقدمه .8

 دیبه عنوان کل MOSFETاز  استفاده .3

  MOSFETبا  هیپا یمنطق یدروازه ها یطراح .4

  CMOSطبقه  کی های¬کننده تیتقو .5

  CMOS یتفاضل های¬کننده تیتقو .6

 کردن آنها  اسیبا یو روشها انیجر یها نهیآ .7

 مرجع یو ولتاژها انهایجر دیتول یمدارها .2

  CMOS یطبقه و تفاضل کی های¬کننده تیتقو .9

  CMOS یطبقه و تفاضل کی های¬کننده تیتقو یفرکانس پاسخ .۱3

 یکیالکترون یدر مدارها زینو لیو تحل زینو منابع .۱۱

 ونیزاسیزکوانتیبه آنالوگ و نو تالیجیو د تالیجیآنالوگ به د یداده ها یمبدلها اصول .۱8

 یاتیح یگنالهایمدارات ثبت س یطراح .۱3

 یعصب کیمدارات تحر یطراح .۱4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 رای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز ب

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Razavi, B., Design of analog CMOS integrated circuits. 2002: Tata McGraw-Hill Education. 

 یپزشک یکاربردها یمدار مجتمع برا یطراح عنوان درس به فارسی:

 Design of Integrated Circuits for عنوان درس به انگلیسی:

Biomedical Applications 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  2 کیالکترون نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  ه آزمایشگا سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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2. Northrop, R.B., Analysis and application of analog electronic circuits to biomedical instrumentation. 

2012: CRC press. 

3. Sharpeshkar, R., Ultra low power bioelectronics: Fundamentals, biomedical applications, and bio-

inspired system. 2010, Cambridge: Cambridge University Press. 

4. Iniewski, K., VLSI circuits for biomedical applications. 2008: Artech House. 

5. Schreier, R. and G.C. Temes, Understanding delta-sigma data converters. 2005: IEEE press Piscataway, 

NJ. 

6. Technical articles. 

  



 133/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 (Classical optics review) کیسکلا کیاپت یبررس .۱

 (Optical wave propagation) یانتشار موج نور .8

 (Optical wave propagationفعل و انفعالات بافت نور ) .3

 (Light-tissue interactions) یستیاشعه در بافت ز یابیرد .4

 (Ray tracing in biological tissue) یسنج فیو ط ینور یربرداریتصو .5

 (Optical imaging and spectroscopyانس )فلورس کروسکوپیم .6

 (Fluorescence microscopy) ینور یستیز یحسگرها .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Wang, L.V. and H.-i. Wu, Biomedical optics: principles and imaging. 2012: John Wiley & Sons. 

2. Splinter, R. and B.A. Hooper, An introduction to biomedical optics. 2006: Taylor & Francis. 

3. Prasad, P.N., Introduction to biophotonics. 2003: John Wiley & Sons 

  

 یپزشک ستیز کیاپت عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomedical Optics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی ه اگر واحد عملی دارد، چ
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 :هدف کلی

 انهیراگیآن با استنباط فراوان یهاو درک تفاوت یاستنباط آمار یبرا زیب یو نحوه استفاده از تئور یزیبا آمار ب انیدانشجو ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 وزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و مهارت در ح .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .۱

 یزیآمار ب فیتعر .8

 انهیگرایو فراوان یزیاستنباط ب تفاوت .3

 گسسته یتصادف یرهایمتغ یبرا یزیب استنباط .4

 یادوجمله عیتوز یبرا یزیب استنباط .5

 پواسن عیتوز یبرا یزیب استنباط .6

 نرمال عیتوز یبرا یزیب استنباط .7

 رهیینرمال چند متغ عیتوز یبرا یزیب طاستنبا .2

 یخط یازیوا یبرا یزیب استنباط .9

 چندگانه یخط یازیوا یبرا یزیب استنباط .۱3

 مارکوف مونت کارلو یرهیبا استفاده از زنج یمحاسبات یزیب آمار .۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : های ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبرد

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 ابع پیشنهادی: چ( فهرست من
1. Bolstad, W.M. and J.M. Curran, Introduction to Bayesian statistics. 2016: John Wiley & Sons. 

2. Kruschke, J., Doing Bayesian data analysis: A tutorial with R, JAGS, and Stan. 2014. 

  

 یزیآمار ب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Bayesian Statistics عنوان درس به انگلیسی:

آمار و احتمال  ای) و احتمال یاتیآمار ح نیاز:دروس پیش

 (یمهندس

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟لی نوع آموزش تکمیاگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آنها. خچهیمولفه مستقل و تار زیکور منابع، آنال یجداساز ره،یچندمتغ یداده ها یخط شیمقدمه: نما .۱

 یاضیو مقدمات ر هیپا میمفاه .8

  ،یبر جبر خط یمقدمات

 High Orderاز  یداده مبان یاز رو یتابع چگال نیتخم یتابع مشخصه. روش ها هیبر آمار احتمال شامل چند قض یمقدمات

statistic دیبا تاک ( بر کمولان هاCumulantو ممان ها )مرتبه بالا ی 

 اطلاعات یتئور ن،یتخم یتئور ،یساز نهیبه یها و روش ها انیو استقلال، گراد یتصادف یبردارها

 کردن دیو سف یاساس یمولفه ها زیآنال

 کور منابع یجداساز یروش ها .3

 یجداساز خچهیتار

 4مرتبه  یبر کمولان ها یمبتن روش

 مخلوط کانو التیو )حافظه دار( یجداساز

 یرخطیغ یمخلوط ها یجداساز

 کور منابع یدر جداساز یخط ریغ یبر ناهمبستگ یمبتن تمیالگور

 یزمان یبر همبستگ یمبتن یشبه کور :روش ها یها روش

 بر متناوب بودن یمبتن روش

 تنک شیبر نما یمبتن یها روش

 مستقل یمولفه ها زیآنال یمعرف

 یگوس ریغ تیکردن خاص نهیشیب

 (Maximum Likelihood) ییحداکثر درست نما نیتخم

 کردن اطلاعات متقابل نهیشیب

 (Tensorial Methods) یتنسور یروشها

 یرخطیغ PCAو  یخط ریغ یهمبستگ

 ICA یاصل یروش ها سهیمقا

 ICA یدر روش ها یملاحظات عمل .4

 کور منابع یجدا ساز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Blind Source Seperation ی:گلیسعنوان درس به ان

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  گاه آزمایش سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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ICA یرخطیغ 

 زینو اثر

 یدر پزشک ICA یکاربردها .5

 ECG گنالیس یجداساز

 و  fMRI گنالی، پردازش سMEGو  EEG گنالیمغز، پردازش س یبردار نقشه

 EMG یها گنالیس هیتجز

 یچند سنسور یاتیح یها گنالیو اثر واسط در س زینو حذف

 (Coktail Party Problem) یصوت یها گنالیس یجداساز

 و .. ریتصاو یبازساز ،یژگیاستخراج و تال،یجیمخابرات د یها ستمیکاربردها: س ریسا

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکاننرم بصری و-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hyvarinen, A., J. Karhunen, and E. Oja, Independent component analysis and blind source separation. 

2001, John Wiley & Sons. 

2. Cichocki, A. and S.-i. Amari, Adaptive blind signal and image processing: learning algorithms and 

applications. 2002: John Wiley & Sons. 

3. Naik, G.R. and W. Wang, Blind Source Separation: Advances in Theory, Algorithms and Applications. 

2014: Springer Berlin Heidelberg. 

4. Yu, X., D. Hu, and J. Xu, Blind source separation: theory and applications. 2013: John Wiley & Sons. 

5. Makeig, S. and J. Onton, ERP features and EEG dynamics: an ICA perspective, in Oxford handbook of 

event-related potential components. 2011, Oxford Univ. Press. 

6. Luck, S.J. and E.S. Kappenman, The Oxford handbook of event-related potential components. 2011: 

Oxford university press. 

  



 137/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 و. .. شیآزما یمقدمه: مرور آمار، طراح .۱

 یریتصو شیمجموعه از داده ها، نما کیدر  یریرپذییتغ تیو قابل یمرکز شیگرا رها،یمتغ اسیآنها، مق یو طبقه بند رهای: متغیفیتوص آمار .8

 شده ینمونه با داده گروه بند فیداده، توص

 بیو ترک گشتیجا ،یتصادف یرهایمتغ ز،یب هیقض ،یاحتمالات، احتمال شرط ،یتصادف ینمونه و نمونه ها ،یآمار تی: جمعاحتمالات .3

 وستهیاحتمالات گسسته و پ عیتوز ،یآمار استنباط : پارامترها ویاحتمالات یهاعیتوز .4

  یتصادف یرینمونه گ لهیبه وس دشدهیاحتمال تول یها عیتوز ،یرینمونه گ یها عیو توز یتکرار یدر نمونه ها راتییتغ .5

آن، آزمون  ریو تفس ریبو تع نانیاطم یاندازه نمونه، بازه ها نییجامعه، تع اتیخصوص نیو آزمون فرض: تخم نانیفواصل اطم ،یاستنباط آمار .6

 ،یتصادف ریدو متغ یوابستگ زانیآزمون استقلال و م Pانواع خطاها در آزمون فرض، مقدار  ه،یو دو سو هیسو کی یها هیفرض ،یفرض آمار

 یعموم یملاحظات و کاربردها

ها تباط آزمونار ت،یو نسبت جمع نیانگیاره مآزمون فرض و استنتاج درب نان،یو بازه اطم یانقطه نیبزرگ و کوچک: تخم یاز نمونه ها استنتاج .7

 استنتاج یندهایاستحکام فرآ نان،یو فواصل اطم

ابرابر، برابر و ن یها ینرمال با پراکندگ یهاتیکوچک )جمع یاستنتاج نمونه ها ت،یمستقل از دو جمع یتصادف یدو رفتار: نمونه ها سهیمقا .2

 همتا یهازوج سهیو نقش آن در استنتاج(، مقا یتصادف شیآرا

 یشهاکننده، رو یخط یهالیو تبد یرخطیمدل خط راست، روش حداقل مربعات، ارتباط غ ن،یبشیپ ریمتغ کی: بر اساس ونیرگرس یروشها .9

 آنها ری( و تأثoutlierآنها، جدا افتاده ها ) ریپسماند و تفس یهایچندگانه، منحن یخط ونیرگرس

همزمان،  نانیفواصل اطم ،یتصادف یطراح یو استنتاج برا یتیمدل جمع ،یکاملاً تصادف راحیط روش –چند رفتار  سهی: مقاانسیوار زیآنال .۱3

 رفتار K  سهیمقا یبرا یتصادف شیبا آرا یبلوک شاتیآزما ANOVA لیتکم یبرا شهایو نما ی( نمودارDiagnostics) صیتشخ

 آزمون استقلال ،یق، آزمون تجانس و همگنانطبا زانیم یبرا رسونیپ x2( آزمون Categorical) یاسیق یداده ها لیتحل .۱۱

 رتبه ها یبر مبنا یزوج همتا، همبستگ ساتیدو رفتار، مقا سهیمقا یبرا Wilcoxon  جمع حاصل –: آزمون رتبه یپارامتر ریغ یآمار یروشها .۱8

 و. . .

 تارمرض و رف نیما ب ی: مطالعه وابستگینیو بال کیدومولوژیاپ یدادهها زیدر خصوص آنال ژهیو مطالب .۱3

 بقا   یها یمنحن سهیو مقا نیتخم .۱4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 یپزشک یداده ها یآمار لیتحل عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Statistical Analysis of Medical Data عنوان درس به انگلیسی:

آمار و احتمال  ای) و احتمال یاتیآمار ح نیاز:دروس پیش

 (یمهندس

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 دیگر: .............. موارد کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 مات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزو

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. King, A. and R. Eckersley, Statistics for biomedical engineers and scientists: How to visualize and 

analyze data. 2019: Academic Press. 

2. Johnson, R.A. and G.K. Bhattacharyya, Statistics: principles and methods. 2019: John Wiley & Sons. 

3. Der, G. and B.S. Everitt, Statistical analysis of medical data using SAS. 2005: CRC Press. 

4. Hong, D. and Y. Shyr, Quantitative medical data analysis using mathematical tools and statistical 

techniques. 2007: World Scientific. 

5. Petrie, A. and C. Sabin, Medical statistics at a glance. 2019: John Wiley & Sons. 

6. Woolson, R.F. and W.R. Clarke, Statistical methods for the analysis of biomedical data. 2011: John Wiley 

& Sons. 

7. Tamhane, A. and D. Dunlop, Statistics and data analysis: from elementary to intermediate. 2000. 

8. McClave, J.T., T. Sincich, and T.T. Sincich, A first course in statistics. 2003: Pearson Education. 

9. Cowan, G., Statistical data analysis. 1998: Oxford university press. 

10. Wallisch, P., et al., MATLAB for neuroscientists: an introduction to scientific computing in MATLAB. 

2014: Academic Press. 

11. Rosner, B., Fundamentals of biostatistics. 2015: Cengage learning. 

12. Pedhazur, E.J. and F.N. Kerlinger, Multiple regression in behavioral research. 1982: Holt, Rinehart, and 

Winston. 

 .انتشارات پارسا ،۱323. تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری ح. ع.،هومن،  .۱3
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

و  میمپزشکی، درخت های تص ستیدر ز رییبا سرپرست و بدون سرپرست، بکار گ رییادگی ه،یپا می، مفاه نیماش رییادگیمقدمه ای بر  .۱

 آنها. رییادگی

 نیپس نیشتریب نیتخم MLEدرستنمائی  نیشتریب نی، تخم زیتصادفی، قانون ب رهایی، متغ نی: مروراجمالی بر احتمال و تخم ادآورییجهت  .8
MAP 

 پارامترهای نیبرای تخم MAPو  MLE  میهای تعل تمیاستقلال شرطی، الگور ز،یه های بطبقه بندی کنند .3

 .نیاوسگ زیوبیهدای مغدزی توسد نا تیرفعالی( مثال:طبقه بنددی تصداون،ی) گاوسوستهیپ زیب وینا ز،یوبیطبقه بندی کننده نا .4

صعود MLEسازی درستنمائی شرطی  نهیشیبDiscriminativeزییو تماGenerative: طبقه بندی کننده های مولدکیلاجست ونیرگرس .5

 ک،یلاجست ونیو رگرس زیوبینا سهیمقا شن،یزیو رگولاراMAP  نیاستفاده از تخم ری،یادگیسازی و  نهیشیروش ب کیبه عنوان  انییگراد

 خطی . ونیرگرس

،  Sample Complexity ،VC Dimensionآماری، ،  رییدادگی هیو نظرPACشده،   عیتوز رییادگیآماری:  رییادگی هینظر .6

Shattringمبانی(. شنیزیاز حد و رگولار شیبرازش ب( 

( و Fully Observedکامل ) یریادگیاستنباط،  ،یاستقلال شرط هیمشترک با فرض عی، بازنمائی توز نیزی: شبکه های ب کییمدل های گراف .7

خوشه بندی مخلو   کی،یبا سرپرست در مدلهای گراف مهین رییادگی Expectation- Maximization،  (Partially Observed)ناکامل 

 .نیگاوس

 Boosting  Adaboost  فیو ضع یقو یریادگی .2

 SVMبا سرپرست در . مهین رییادگیا توابع کرنل ،  بانیبردار پشت نیپرسپترون،کرنل ها، ماش .9

 فعال و انتخاب نمونه. رییادگیفعال دسته ای،  رییادگیفعال،  رییادگی .۱3

 Transfer Learningانتقالی   رییادگی ق،یعم رییادگی: شبکه های عصبی ، مقدمه ای بر .۱۱

 پزشکی ستیکاربردها در ز .۱8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 استادبر اساس نظر   سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 یپزشک ستیدر ز ینیماش یریادگی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Machine Learning in Biomedicine عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی چه  اگر واحد عملی دارد،
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bengio, Y., I. Goodfellow, and A. Courville, Deep learning. 2017: MIT press Massachusetts, USA: 

2. Mitchell, T.M., Machine learning. 1997. Burr Ridge, IL: McGraw Hill, 1997. 45(37): p. 870-877. 

3. Bishop, C.M., Pattern recognition and machine learning. 2006: springer. 

4. Barber, D., Bayesian reasoning and machine learning. 2012: Cambridge University Press. 

5. Kubat, M., An introduction to machine learning. 2017: Springer. 
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 هدف کلی:

 یروش اجزاFinite Element Methodمحدود  یریاضی روش اجزا میمحاسباتی و مفاه یآشنائی دانشجویان مهندسی پزشکی با روش ها -

 یدر حل مسائل معکوس درتصویربردار Finite Difference Methodروش تفاضل محدود  Boundary Element Method یمرز

 ستمیو س و الکتروانسفالوگرافی یلکتروکاردیولوژها در مسائل ا دانیم میحل مسائل مستق اتیمحاسب یروش ها یها یپزشکی؛ از جمله کاربردها

 ینور یرامپدانس الکتریکی و مقطع نگا یمقطع نگار لیاز قب یمقطع نگار یتصویر بردار یها ستمیو حل مسائل معکوس در س یمقطع نگار یها

 می باشند. یمغز یو در مکان یابی منابع جریان ها

 مش دیو تولMATLABدر   یساز نهیبه یمحدود و نرم افزارها یاجزا یتجار یهاآشنائی دانشجویان مهندسی پزشکی با نرم افزار -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یپزشک یربرداریبرمسائل معکوس در تصو یمقدمه ا .۱

 یپزشک یربرداریمستقیم در تصو مسائل

 oیبا مشتقات پاره ا فرانسیلیمعادلات د 

 oیپاره ا یبا مشتق ها فرانسیلیحل معادلات د یروش ها 

 oیروش عدد نیمناسبتر 

 oمشکلات حل مسأله مستقیم 

 یپزشک یربرداریمسائل معکوس در تصو

 oمسأله معکوس فیتعر 

 oیپزشک یبردار ریکاربرد در تصو 

 oبافت ها یکاربرد در تخمین پارامترها 

 oیمنابع مغز یابیمکان  کاربرد در 

 oمشکلات حل مسأله معکوس 

 حل مسأله مستقیم یبرا یمحاسبات یها روش .8

 حل مسأله مستقیم یمحدود برا یاجزا روش .3

 حل معادله هلمهولتز یمحدود برا یبا روش اجزا یآشنائ

 oمحدود یدر روش اجزا یاصل یگام ها 

 oتغییرات یمختلف تشکیل تابع یروش ها 

oتزیروش ر Ritz Method 

o  روش گالرکینGalerkin Method 

 یپزشک یربرداریمسائل معکوس در تصو یبرا یمحاسبات یروش ها عنوان درس به فارسی:

 Computational Methods for Inverse عنوان درس به انگلیسی:

Problems in Medical Imaging 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یمهندس اتیاضیر ،یمحاسبات عدد نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 oتغییرات یمستقیم مینیمم کردن تابع یروش ها 

 oو روش اعمال آن ها یمرز طیانواع شرا 

 یبعد کیمحدود  یآنالیز اجزا

 یمحدود دو بعد یآنالیز اجزا

 یمحدود سه بعد یآنالیز اجزا

 محدود یحل معادلات اجزا یروش ها

 محدود یروش اجزا ینرم افزارها یمعرف

 حل مسأله مستقیم یبرا یمرز یاجزا روش .4

 یمرز یبا روش اجزا یآشنائ

 یحل معادله لاپلاس دو بعد یبرا یمرز یآنالیز اجزا

 حل مسأله مستقیم یتفاضل محدود برا روش .5

 با روش تفاضل محدود یآشنائ

 یحل معادله لاپلاس دو بعد یآنالیز تفاضل محدود برا

 بدون مش یروش ها یمعرف .6

 دون المان گالرکینب روش

 گالرکین ولتیروش و

 مسائل مستقیم یمعادلات جبر دستگاه .7

 یحل دستگاه معادلات جبر یروش ها

 oگوس یروش حذف 

 oمزدوج انیروش گراد 

 MATLABدر Sparseتنک یحل دستگاه معادلات جبر روش .2

 مختلط یروش حل دستگاه معادلات جبر

 مفاهیم نرم و عدد حالت

 حل مسأله معکوس یبرا یمحاسبات یها روش .9

 مسأله معکوس حل .۱3

 یو غیر خط یمعکوس خط مسائل

 یعدد یبهینه ساز یروش ها

 یو بدحالت یبد وضع فیتعر

 تنظیم )رگولاسیون( یروش ها

 یتکرار یروش ها

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : یشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پ

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Jin, J.-M., The finite element method in electromagnetics. 2015: John Wiley & Sons. 
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2. Ang, W.-T., A beginner's course in boundary element methods. 2007: Universal-Publishers. 

3. Dunn, S., A. Constantinides, and P.V. Moghe, Numerical methods in biomedical engineering. 2005: 

Elsevier. 

4. Malmivuo, J. and R. Plonsey, Bioelectromagnetism: principles and applications of bioelectric and 

biomagnetic fields. 1995: Oxford University Press, USA. 

5. http://www.rgi.tut.fi/edu/bem/index.htm. 
6. Silvester, P.P. and R.L. Ferrari, Finite elements for electrical engineers. 1996: Cambridge university 

press. 

7. Salon, S. and M. Chari, Numerical methods in electromagnetism. 1999: Elsevier. 

8. Johnson, C.R., Computational and numerical methods for bioelectric field problems. Critical Reviews™ 

in Biomedical Engineering, 1997. 25(1). 

9. Mackerle, J., Finite element analyses and simulations in biomedicine: a bibliography (1985‐1999). 

Engineering computations, 2000. 

10. www.ntu.edu.sg/home/mwtang/bemsite.htm 

11. Seo, J.K. and E.J. Woo, Nonlinear inverse problems in imaging. 2013: John Wiley & Sons. 

  



 144/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

به مهندسان  یاخلاق یبا ارائه کدها یاخلاق مهندس در است. یاز اخلاق کاربرد یاشاخه Engineering Ethics یسیبه انگل ای یاخلاق مهندس -

 نی. ادر حال وقوع است یدر علم و پزشک یو اخلاق یاجتماع رییتغ کیحال حاضر،  در .شودیکمک م یدر حرفه مهندس یاخلاق یریگمیبه تصم

 نیر ادرک نشده است. آنچه د یبه درست یو  علوم مرتبط با پزشک یدر کار پزشک ریتک تک محققان درگ فیکه وظا دهدینشان م تیوضع

 آنها است. یااخلاق حرفه یریکارگبه توسعه و شود،یدرس ارائه م

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اخلاق یبا مفهوم و کاربردها ییآشنا .۱

 آن تیاخلاق و اهم •

  یو فلسف ینیاخلاق در مکاتب مختلف د •

 ه جوامعو نقش آن در توسع یاخلاق کاربرد •

 و نقش آن خچهیتار ،یحرفه مهندس .8

 جوامع شرفتیو نقش مهندسان در پ یمهندس فیتعر •

  یاحرفه و اخلاق حرفه فیتعر •

 یرانیدر فرهنگ ا یااخلاق حرفه •

  یمهندس یدادهایرو نیترمهم •

 زمان  تیریو مد تی: خلاقیدو عنصر مهم مهندس •

 یاخلاق مهندس .3

 یضرورت اخلاق مهندس •

  یول اخلاق مهندساص •

  یاخلاق سازمان ،یاخلاق کاربرد •

 یو مکروهات پژوهش ی: محرمات پژوهشیپژوهش-یاخلاق علم •

 یستیز طیاخلاق مح •

 آن  اتیو مقتض یحرفه مهندس •

 رفتار تیریمد ایاخلاق  یمهندس •

  یسوگندنامه مهندس •

  یاجتماع هیسرما •

                                                           
 ها مشترک است.این درس بین همۀ گرایش 82 

 28یپزشک یاخلاق در مهندس رس به فارسی:عنوان د

 نوع درس و واحد Ethics in biomedical engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی د عملی دارد، چه اگر واح
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  هابیس: نمونه آیامسائل اخلاق حرفه یهاشهیر •

  یپزشک یاخلاق در مهندس .4

  یشگاهیآزما یابیدر بخش پژوهش و ارز •

 ینیبال یهایابیو ارز یپزشک لیوسا ها،کیدر بخش تکن •

 یاکار حرفه یبرا یپزشک یمختلف مهندس یهادر بخش •

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی( ث(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 هرست منابع پیشنهادی: چ( ف
 .زداینشر  ،۱392 ،اخلاق یو مهندس یاخلاق مهندس م.، نژاد،یبهادر.    ۱

 .یطوس نیرالدیانتشارات دانشگاه خواجه نص، ۱329 ،یو اخلاق مهندس یبر اخلاق پژوهش یامقدمهع.،  ق،یصدیخاک.   8

3. Martin, M.W. and R. Schinzinger, Ethics in engineering. 2004: McGraw-Hill. 

4. Mondal, R., Medical Ethics and Policies Related to Biomedical Equipment, in Biomedical Engineering 

and its Applications in Healthcare. 2019, Springer. p. 733-738. 

5. Brey, P., Biomedical engineering ethics. 2009. 

6. Vallero, D.A., Biomedical ethics for engineers: Ethics and decision making in biomedical and biosystem 

engineering. 2011: Elsevier. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 کیومکانیبر ب هیبا تک یپزشک یمهندس خچهیتار .۱

 وانیانسان و ح یرو یها شیآزما ؛یحرفه ا یاخلاق ی: استانداردهایپزشک یدر مهندس یاخلاق حرفه ا .8

  کیومکانیدر ب یانتروپومتر .3

  یعضلان -یاسکلت کیومکانیب .4

 قلب و عروق  کیومکانیب .5

 یسدستگاه تنف کیومکانیب .6

  کیومکانیو درمان در ب صیتشخ یروش ها .7

  یکمک لیوسا یتکنولوژ ،یتوانبخش ی: اصول مهندسیتوانبخش یمهندس .2

  یمنیمسائل ا ،ی: انواع، خواص، کاربرد، عکس العمل بافتیستیز مواد .9

 بافت  ینیگزیاتصال دهنده، جا یبافت ها ،یکیزیموارد ف ،یستیبافت: موارد ز یمهندس .۱3

 مدعو دیاساتتوسط  یتخصص مباحث .۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Enderle, J., Introduction to biomedical engineering. 2012: Academic press. 

2. Winter, D.A., Biomechanics and motor control of human movement. 2009: John Wiley & Sons. 

3. Nordin, M., Basic biomechanics of the musculoskeletal system. 2020: Lippincott Williams & Wilkins. 

4. Fung, Y., Biodynamics. Circulation, 1996. 64. 

  

 کیومکانیب یمبان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fundamentals of Biomechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

انتگذال  یادجنبش، مشتق م یو فضائ یماد حیتشر ن،یتصات، تانسور کارتزمخ یمحورها لیتبد نیقوان ،یو جمع قرارداد ندکسیعلائم ا ات،یکل .۱

 یلیفرانسیمعادلات د ،یتنش کوش کیکوا در  ،یانحراف یتنش ها ،یتانسور تنش و فرمول کوش دان،یم یگوس، معادلات انتگرال هیقض ،یحجم

 ک،یترموالاست ک،یسکوالاستیو کیپلاست ،یارتجاع معادلات مشخصه جامدات ،یهمساز طیسرعت و شرا یها دانیچرخش، م ش،کرن دان،یم

 لر،ی، اوکامل، معادلات ناویه استوک ،یوتونین ریغ ،یوتنین ،یاستوک الاتیتوابع تنش، معادلات مشخصه س ،یسه بعد یحل مسائل مرز یروشها

 الاتیجامدات و س کیاز مکان یحل مسائل ل،یپتانس انیجر ن،یکلو هیقض

 دگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یا

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیمکانات و روشاستفاده از ا

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Lai, W.M., et al., Introduction to continuum mechanics. 2009: Butterworth-Heinemann. 

2. Hodge Jr, P. and T. Rogers, Continuum Mechanics. 1971. 

3. Eringen, A.C., Mechanics of continua. Huntington, 1980. 

  

 وستهیپ طیمح کیمکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Continum Mechanics رس به انگلیسی:عنوان د

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  ایشگاه آزم سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 یلیو تحل یخط ریغ لیفرانسیبه خصوص حل معادلات د اتیاضیر شرفتهیآموزش مباحث پ -

  اهداف ویژه:

 ایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافز .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  لیفرانسیو انواع معادلات د یمرز طیمختصات مختلف انواع شرا یاپراتورها در سامانه ها لیبر تبد یمرور .۱

  باقیمانده لورانت، ریس کوشی، نظریه خطی، انتگرال تحلیلی، توابع ریمن، و کوشی شرایط ، مختلط تابع: شامل مختلط توابع پیشرفته تئوری .8

ماتریس، برگردان کردن، قطری کردن، تانسورها، خصوصیات تانسوری تنش و کرنش شامل:  خواص آنهاتانسورها و ها و  سیبر ماتر یمرور .3

راتور جهت حل اپ ی، تئورئل ایگن ولیودر استخوان ها و سایر بافت های بدن و کاربرد آن در بیومکانیک، حل سیستم معادلات دیفرانسیل مسا

 لیفرانسیمعادلات د یدستگاه ها

 متعامد یها یشر( و بسط به سر یبیو چ تی) معادلات بسل، لژاندر، لاگرانژ، هرم ریرائب متغضبر خواص حل معادلات خاص با  یمرور .4

 همگن ریغ طیبر مسائل با شرا دیبا تاک یضویو ب یسهمو ،یهذلول لیفرانسیمعادلات دشامل:  یپاره ا لیفرانسیمعادلات د حل .5

 ،یپاره ا لیفرانسیو منبع در معادلات د ییهمگن، نحوه حذف ترم ها جابجا یمرز طیشرا لیهمگن، تبد ریمعادلات غ لیتبد رها،یمتغ یجداساز .6

لاپلاس و  لیتبد ،ینوسیکس و محدوده ینوسیمحدوده س لیتبد ه،یفور ینوسیکس لیو تبد هیفور ینوسیس لی) تبد یانتگرال لیتبد یروش ها

، مسائل بدون بعد، اصل Duhamel(، استفاده از اصل ها در حل معادلات دیفرانسیل جزئی، معادلات انتگرال، لاپلاس و کاربرد آنهنگل لیتبد

(، حل معادلات  یو سه بعد ی) دو بعد نیمعادلات لاپلاس در مختصات کارتز ،یخط دهیچی( و حل مسائل پ Super position)  یبر هم نه

 (، معادله پواسون ی) دو بعدیحل معادله لاپلاس در مختصات کرو ،یو سه بعد ی) دو بعد یلاپلاس در مختصات استوانه ا

 کیومکانیدر ب یانتگرال لاتیکاربرد تبد ن،یانتگرال گر، یو پاره ا یمعمول لیفرانسیجهت حل معادله د نیتابع گر یاز روش ها استفاده .7

ا، شرایط توابع متعامد و غیر متعامد، حل معادله موج، توابع بسل، لژاندر، گام - لیوویل - استرم مسئله :شامل مهندسی ریاضیات در پیشرفته مباحث .2

 هرمیت، گاوس

 .مکانیک بیو در آن استعمال موارد و تغییرات تئوری و جزئی اختلات تئوری .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیفاده از روشاست

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 شرفتهیپ یمهندس اتیاضیر عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Engineering Mathematics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 داد ساعت:تع

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Farlow, S.J., Partial differential equations for scientists and engineers. 1993: Courier Corporation. 

2. Elsgolts, L.E. and L.Ė. Ėlʹsgolʹt︠ s︡, Differential equations and the calculus of variations. 2003: Mir Publishers. 

3. Zill, D.G., Advanced engineering mathematics. 2020: Jones & Bartlett Publishers. 

4. Hildebrand, F.B., Advanced calculus for applications. 1976. 

5. Duchateau, P. and D. Zachmann, Partial differential equations. Schaum’s outline series. 1986, McGraw-Hill, New 

York.  
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یپزشک ستیز قیابزار دق یاهیپا میفاهم .۱

 یریگو اصول اندازه سنسورها .8

 گنالیکننده ها و پردازش س تیتقو .3

 یستیز یهالیپتانس مبدأ .4

 یستیز یهالیثبت پتانس یالکترودها .5

 یستیز یهالیپتانس یهاکنندهتیتقو .6

 خون یفشار و صدا یریگ اندازه .7

 و حجم خون انیجر یریگ اندازه .2

 یتنفس ستمیس یمترهاپارا یریگ اندازه .9

 وسنسورهایب .۱3

 یشگاهیو آزما یکینیکل یها دستگاه .۱۱

 یپزشک یربرداریتصو یهاستمیس .۱8

 یو اندام مصنوع یدرمان لیوسا .۱3

 یکیالکتر یمنیا .۱4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیملیتفعا

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

                                                           
 بخشی مشترک است.های بیوالکتریک، بیومکانیک و مهندسی تواناین درس بین گرایش 89 

 29زیست پزشکی قیابزار دق عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomedical Instrumentation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: ............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی حد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر وا
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Webster, J.G., Medical instrumentation: application and design. 2009: John Wiley & Sons. 

2. Webster, J.G., Encyclopedia of medical devices and instrumentation. 2009: Wiley-Interscience. 

3. Northrop, R.B., Non-invasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. 2017: CRC press. 

4. Baura, G.D., System theory and practical applications of biomedical signals. 2002: Wiley-

Interscience. 
5. Khandpur, R.S., Handbook of biomedical instrumentation. 1992: McGraw-Hill Education. 

6. Bretschneider, F. and J.R. De Weille, Introduction to electrophysiological methods and instrumentation. 

2018: Academic Press. 

7. Geddes, L.A. and L.E. Baker, Principles of applied biomedical instrumentation. 1989: John Wiley & 

Sons. 

8. Enderle, J.D., Bioinstrumentation. Synthesis Lectures on Biomedical Engineering, 2009. 1(1): p. 1-220. 

9. Northrop, R.B., Analysis and application of analog electronic circuits to biomedical instrumentation. 

2012: CRC press. 

10. Prutchi, D. and M. Norris, Design and development of medical electronic instrumentation: a practical 

perspective of the design, construction, and test of medical devices. 2005: John Wiley & Sons. 

11. Winters, J.M. and M.F. Story, Medical instrumentation: Accessibility and usability considerations. 2006: 

CRC Press. 

12. Ott, H.W. and H.W. Ott, Noise reduction techniques in electronic systems. 1988: Wiley New York. 

13. Eggins, B.R., Biosensors: an introduction. 2013: Springer-Verlag. 

14. Saliterman, S., Fundamentals of BioMEMS and medical microdevices. 2006: SPIE press. 
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 هدف کلی:

ادلات حرکت مع لیارشد استخراج و تحل یدر مقطع کارشناس کیمکان یرشته مهندس انیاست که به دانشجو نیا شرفتهیپ کینامیهدف درس د -

 وزدامیب لتونیلاگرانژ و هم رینظ یلیتحل یو روشها لریاو-وتنیرا با استفاده از معادلات ن دهیچیو پ یبعد3مختلف   یکینامید یها ستمیس

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 قانون گرانش وتن،یحرکت ن نیقوان ک،ینامیو د کینماتیذرات، دستگاه مختصات لخت، س کینامی: دکینامید هیاول میمفاه .۱

صات، دستگاه دوران مخت لیتبد ،یو کرو یاستوانها یدستگاه قطب ،یمماس-یدستگاه مختصات عمود ،ی: دستگاه مختصات دکارتکینماتیس .8

و  لریاو یایزوا ،یا هیشتاب زاو ،یا هیچرخان، سرعت زاو نیحرکت به دور زم ،یسرعت و شتاب در دستگاه دوران ،یمختصات دوران

 ها( ونی)کواترن لریاو یپارامترها

حرکت  معادلات ،یاصل یمحورها ،یلخت سیاز ذرات، ماتر یستمیو مومنتوم به س یو روابط انرژ وتنیقانون دوم ن میاجسام صلب: تعم کینامید .3

 یپروسکویربه در اجسام صلب، اثرات ژاجسام صلب، اصول ض یا هیو مومنتوم زاو یاصول انرژ لر،یاو-وتنیاجسام صلب، معادلات حرکت ن

 لتون،یو اصل هام یهولونوم و ناهولونوم، اصل دالامبر، اصل کار مجاز یستمهایس ،یدیمعادلات ق افته،ی می: مختصات تعمیلیتحل کینامید .4

هوم شبه مف لر،یاو یایرانژ، زواضربه و مومنتوم مستخرج از معادلات لاگ یلاگرانژ، انتگرالها بیمعادلات حرکت لاگرانژ، ضرا ،یعموم یروهاین

 لتونیمعادلات حرکت هام ،یلتونیلژاندر و تابع هام لیتبد لتون،یاصل هم ات،مختص

 شرفتهیپ کینامید نهیها در زم شرفتیدستاوردها و پ نیآخر جیو ارائه نتا یبررس  .5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تعاملیهای نوین و استفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 مکانافزارهای مرتبط در حد ابصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ginsberg, J.H., Advanced engineering dynamics. 2010: Cambridge University Press. 

2. Baruh, H., Analytical dynamics. 1999: WCB/McGraw-Hill Boston. 

3. Greenwood, D.T., Advanced dynamics. 2006: Cambridge University Press. 

  

 شرفتهیپ کینامید عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Dynamic عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:  اگر واحد عملی دارد، چه
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 هدف کلی:

رس دانشجو، د نی. در اباشدیم گرانید یقبل قاتیحل مسئله بر اساس تحق یو راهبردها یدانشگاه قاتیآموزش روند تحق ،یپژوهش ناریهدف درس سم

 یبرا یو روش ذهن . مفهومکندیم نیرا تمر یو کتب یو گزارش شفاه ینوشتن، مستندساز گران،ید یپژوهشها اتیمرور ادب ،یفکر انتقادت یکهایتکن

توار اس یکه بر محور همان سؤالات و ییپژوهشها اتی. پژوهش خود را با مرور ادبکندیمطرح م یموضوع پژوهش کیمشکل مهم را در قالب  کی حل

 کیستماتیروش س کیبر اساس  یمسئله پژوهش کیحل  یدرس دانشجو را با استراتژ نیشده در اانجام یتهایفعال تی. و در نهادهدیم مهستند را انجا

 .دهدیم یرا به و یدانشگاه لاتیفرد با تحص کی یلازم برا یپژوهش یهاو مهارت کندیم مادهآ

  اهداف ویژه:

صرف  یفرد یهاپروژه یرو یاز وقت کلاس به طور عمل یارائه خواهد شد. در هر جلسه قسمت یو کار گروه یدوره در قالب کارگاه آموزش نیا

 گرانیدر کلاس انجام دهد، و در کلاس با د را خود فیقسمت تکال نیشتریب د،یایآماده به کلاس ب دیاست که دانشجو با یمعن نیبه ا نیخواهد شد. ا

 قیتحق یاصول و روشها یریکارگبا به نت،یو ارائه آن با استفاده از پاورپو یقاتیپروپوزال تحق کی هیته درس نیا ییبحث و تعامل داشته باشد. پروژه نها

جمع آنها  ت،یو در نها شدهحیو تصح لیتکم فیتکال نیترم اطول دربوده، که  ییدرس مربوط به پروژه نها نیشده در اانجام فیخواهد بود. تمام تکال

دوره  نیدر ا یمتعدد یو گروه یفرد یتهایو ارسال شوند. فعال لیدر زمان مقرر تکم دیبا فیارائه خواهد شد. لذا تکال یهشپروپوزال پژو کیبه عنوان 

خذ نمره ا یکرده و برا افتیدر قیبازخورد دق فیتکال یها سینو شی. تمام پشوند توسط دانشجو دنبال یبه طور جد دیوجود خواهد داشت،که با

 .باشندیدر دوره لازم م یقبول

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 مقدمه: انواع تحقیق .۱8

 قیزمان در تحق تیریمد - قیافراد در تحق نیروابط ب - قیدر تحق یمراحل روش علم .۱3

 قیتحق یمستندساز - دهیو ارائه ا قیموضوع تحق انتخاب .۱4

 قیدر تحق هاتیو مسئول یعلم اخلاق .۱5

 منابع یجستجو - یها و منابع علمبا بانک ییآشنا .۱6

 منابع یجستجو - قیدر تحق نترنتیاطلاعات و ا یاز فنآور تفادهاس .۱7

 منابع مثل اندنوت. . . تیریمد یافزارهابا استفاده از نرم یکیکتابخانه الکترون لیو تشک تیریمد .۱2

 . . .ینوشتار ر،یتصاو زیآنال ،یهای آمارداده زیآنال یاستفاده از ترم افزارها -قیاطلاعات تحق لیو تحل هیتجز .۱9

 نامهو پایان ناریمقاله، سم ،یگزارش علم تارساخ .83

 یمقاله علم نوشتن .8۱

 یمقاله در مجله تخصص چاپ .88

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 قیو روش تحق ناریسم نوان درس به فارسی:ع

 نوع درس و واحد Seminar and research method عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ........... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی ملی دارد، چه اگر واحد ع
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 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 ۱398میرکبیر، انتشارات دانشگاه صنعتی ا ی،پژوهش و ارائه در مهندسصفا بخش، رضا،  .5

 ۱39۱روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی، انتشارات قائم،لسانی، حمید،  .6

 ۱39۱، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(،ل و مبانی تحقیق در علوم مهندسیاصوکتابداری، محمدجواد، ساقی، حسن،  .7

8. Paul D.. Leedy, Ormrod, J.E. and Johnson, L.R., 2014. Practical research: Planning and design (p. 360). Pearson 

Education. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسیی با اصول و پایهآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

مقدمه و مروری بر مقاومت مصالح و مکانیک سیالات کلاسیک )تعریف تنش و کرنش، خصوصیات فیزیکی سیال، گرانروی، عدد رینولدز و  .۱

 جریانات داخلی، معادلات برنولی(گذرا و مغشوش، معادلات حاکم بر جریان، -ان لایه ایاستوکس، جری

 سیال غیر لزج، معادله دوم نیوتن و معادله برنولی .8

 هماتولوژی و رئولوژی خون )سیال غیر نیوتنی( .3

 ختار و عملکرد سیستم قلبی عروقیسا .4

 آناتومی و فیزیولوژی قلب و عروق .5

 ججریان نوسانی و انعکاس مو .6

 مکانیک دیواره قلب .7

 مکانیک دریچه های مصنوعی قلب .2

 مکانیک دیواره رگ .9

 سیاهرگی و مجاری جمع شوندهسیستم  .۱3

 آناتومی شش و فیزیولوژی تنفس .۱۱

 و آناتومی کلیه، میزنای و مثانهفیزیولوژی  .۱8

 یستم دفع ادرار جریان پریستالتیکس .۱3

 مدلسازی در سیستم قلب و عروق .۱4

 های مستقیم و غیر مستقیم(اندازه گیری سرعت و فشار )روش  .۱5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیز
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. F.M., White, Viscus Fluid Flow. 1991: McGraw-Hill. 

2. Mazumdar, J., Biofluid mechanics. 2015: World Scientific. 

3. Ethier, Y.C., Simmons, C.A., Introductory Biomechanics: From Cells to Organisms. 2007: Cambridge University 

Press.  

 یستیز الاتیس کیمکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biological Fluid Dynamics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  ایه پ مکانیک سیالات نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 این درس بیش از همه مناسب دانشجویانی است که در نظر دارند تحقیقات خود را در زمینه مکانیک سیالات در زمینه های مختلف مهندسی پزشکی -

وژه های ام پرو با استفاده از روشهای تحلیل عددی به انجام رسانند. در این درس دانشجویان بصورت تئوری با روش های عددی آشنا شده و با انج

 نمونه، کاربرد آنها را در زمینه های متعدد زیستی و بیولوژیکی می آموزند.

با روش  آشنایی، آشنایی با روشهای عددی متعدد در حل مسائل دینامیک سیالات، ایجاد یک شناخت پایه ای از مدل های دینامیک جریان سیالات -

یری روش صحیح بکار گ، آشنایی با روش تحقیق کاربردی در مکانیک سیالات عددی، های عددی متداول و کارآمد در دینامیک سیالات عددی

ام پروژه انج، روش عددی، شناخت از قابلیت ها و محدودیتهای روش عددی در دینامیک سیالات و کاربرد آنها در سیستم سیرکولاسیون حیاتی

 ی دانشجویانایجاد انگیزه یادگیری شخصی از سو، نمونه در سیستم های بیولوژیکی

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  ستاریمفاهیم اولیه و معادلات پا .۱

 اسکالر، شکل بدون بعد معادلات یها تیکم یستگیمومنتوم و پا یستگیجرم، پا یستگیپا ،یستگیپا اصول

  هیو اول یمدلهای ساده جریان:  تفاسیر، اشکال خاص و شرایط مرز استوکس  و-ناویر معادلات .8

 یمرز هیلا بیتقر نسک،یبوز بی)استوکس(، تقر یخزش انیجر ل،یپتانس انیلزج )اولر(، جر ریغ انیجر ر،یتراکم ناپذ انیجر

 دی با روش های مختلف عددی، مدلهای ریاضی، انواع روشهای گسسته سازی، انواع شبکه های عد آشنایی .3

 های تفاضل محدود  روش .4

حل  ،یمرز طیرامشتقات، اعمال ش یبیترک بیمشتق دوم، تقر بیتقر کنواخت،ی ریغ یشبکه محاسبات ،یانطباق چند جمله ا لور،یت یسر بسط

 یداریپا لیتحل ،یگسسته ساز یخطاها ،یدستگاه معادلات جبر

 های حجم محدود  روش .5

مرتبه  یابیانی(، مCDS) یخط یابیانی(، مUDSمرتبه اول  ) ندیآپو یابیانیمشتقات، م انیب ،یحجم یانتگرالها بیتقر ،یسطح یانتگرالها بیتقر

 یمرز طیها، اعمال شرا وهیش ریاز مرتبه بالاتر، سا یها وهی(، شQUICKبادسو  ) یبالا

 با روش های اجزای محدود و طیفی  ییآشنا .6

 ددی روش حل سیستم معادلات خطی در مکانیک سیالات ع انواع .7

 یجداساز یروش ها ،ییهمگرا ،یتکرار یروشها ،یکاهش چرخه ا ،یمثلث ی، دستگاه هاLUیحذف گاوس، جداساز م،روشیمستق یروشها

معادلات کوپل شده  ،یتکرار یروشها ریسا ،ای¬چند شبکه یروشها ت،یکونجوگ یروشها ، ADI)روش استون( روش  LUناکامل 

شبه  کیو حل آن ها،  تکن یخط ری، معادلات غUnder-Relaxation یآسودگ ریروش ز ،یبیترت)همزمان( و حل آنان، حل همزمان، حل 

 تکرار یو خطاها ییشرط همگرا Deferred-correctionروش  ،یوتنین

 های مسائل ناپایا  روش .2

 CFD یمحاسبات الاتیس کینامید عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Computational Fluid Dynamics (CFD) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:روس پیشد

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ............ کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 روشها ریکوتا، سا -رانگ یاصلاح، روشها -ینیب شیو پ یچند نقطه ا یروشها ،یدو مرحله ا یروشها

 سرعت( -فشار یاستوکس )بخصوص جفت شدگ -حل خاص معادلات ناویر های روش .9

خواص  ،یحجم یروهایجملات فشار و ن یو لزج، گسسته ساز ییجملات جابجا یاستوکس، گسسته ساز-ریمخصوص معادلات ناو یها مشخصه

، محاسبه فشار، روش staggeredابجاشده ج بی، ترتcollocatedهم مکان  بیترت ،یشبکه محاسبات یبر رو رهایمتغ بیانتخاب ترت ،یستگیپا

حل معادلات  یفشار، روش ها حیتصح  یبرا گرید یها تمیو الگور SIMPLE تمیالگور ،یمصنوع یریتراکم پذ روش ان،یتابع جر -تهیسیورت

 راستوکسیناو

 سیال غیر نیوتنی .۱3

 آشنایی با نرم افزارهای دینامیک سیالات عددی .۱۱

 تناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری م

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیو روشاستفاده از امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ferziger, J.H., Peric, M., Street, R.L., Computational Methods for Fluid Dynamics. 2020: Springer. 

2. Patankar S.V., Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. 1998: Hemisphere Publishing Corporation. 

3. Hoffmann K.A. and Chiang S.T., Computational Fluid Dynamics for Engineers. Vol. 1. 2000: 

Engineering Education System. 

4. Ozisik M.N., Finite Difference Methods in Heat Transfer. 1994: CRC Press. 

5. Gartling, D.K, Reddy, J. N, The Finite Element Method in Heat Transfer and Fluid Dynamics. 2010: CRC 

Press. 

6. Fletcher C.A.J., Computational Techniques for Fluid Dynamics Vol. I Fundamental and General 

Techniques. 1996: Springer-Velag. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : اهپ( مباحث یا سرفصل

 جهات و حرکت ها، انواع مفاصل و مشخصات آنها.  ،یعضلان یاسکلت ستمیس کیومکانیب فیمقدمه: تعر .۱

 عکوس.م کینامیمسائل د ک،ینامیو د کینماتیس لیتحل رو،یو ن یکینماتیس یاستخراج داده ها ،یاسکلت ی: مدل هایاسکلت یمدل ساز .8

 .یکینتیو س یکینماتیس یها یژگیو ه،یاول یها یژگیراه رفتن: چرخه راه رفتن، و لیتحل .3

 همبند.  یساختار و خواص بافت ها ک،یسکوالاستیو یها یژگیبافت: معادله مشخصه، و کیمکان .4

 صدمات. ،یکیومکانیرفتار ب ،یکی: ساختار، خواص مکانگامانیتاندون و ل .5

 صدمات . ،ینوساز ،یکیومکانیرفتار ب ،یکیاستخوان: ساختار، خواص مکان .6

 صدمات.  ،یروانکار یسازوکارها ،یکیومکانیرفتار ب ،یکیاختار، خواص مکان: سیغضروف مفصل .7

 عضله. یمدل ساز ،یعضلان یروین دیعوامل مؤثر بر تول ،یعضله: ساختار و کار کرد، انواع کار و انقباض عضلان .2

 .یساز نهیبه یمعادلات حرکت، روش ها ،یعضلان -یاسکلت ی: مدل هایعضلان یاسکلت یمدل ساز .9

 بردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راه

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ئه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارا

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Nigg, B.M., Biomechanics of the musculo-skeletal system. 2007: John Wiley & Sons Incorporated. 

2. Chaffin, D.B., G.B. Andersson, and B.J. Martin, Occupational biomechanics. 2006: John wiley & sons. 

3. Allard, P., I.A. Stokes, and J.-P. Blanchi, Three-dimensional analysis of human movement. 1995: 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

  

 یعضلان -یاسکلت کیومکانیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Musculoskeletal biomechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی ر واحد عملی دارد، چه اگ
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 نی، گالوک یکار مجاز ،یانرژ لیپتانس ممینیم م،یروش مستق لیفرموله کردن مسائل از قب یمسائل روش ها لیاجزاء محدود در تحل گاهیمقدمه و جا .۱

 لئو ربط آنها به مسا یو دو بعد کی نهیدر زم تهیسیانواع مسائل الاست ی( بررس Shape Functions)  یانواع توابع فرم یبررس - ونیاسیو وار

 کیومکانیدر مورد مسائل ب یوتریو پروژه کامپ ناریسم ،یوتریبرنامه کامپ کی یاصول کل ک،یومکانیب

 ای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبرده

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Singiresu, S.R., The finite element method in engineering. 2010: Elsevier-Technology & Engineering. 

  

 FEM روش اجزاء محدود عنوان درس به فارسی:

 واحد نوع درس و FEM عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ..........موارد دیگر: .... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

م با مفاصل قائ - یکرو - یاستوانه ا یتهاو معکوس، انواع ربا میمستق کینماتیمعادلات س لیهارتنبرگ، تحل تیدناو یمقدمه ، پارامترگذار .۱

 ،و معکوس رباتها  میمستق کینامید یبررس ر،یمس دیتول ستا،یدر حالت ا افتهی میتعم یروهای، ن نیحالات تک یبررس ،یبیترک ایو  ییلولا ای یکشوئ

 میمستق کینامیبه دمحاس وتر،یباتها توسط کامپو معکوس ر میمستق کینماتیمحاسبه س ،یآموزش یرباتها یزیبرنامه ر نهیکوچک در زم یپروژه ها

 .وتریو معکوس رباتها توسط کامپ

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالنیم آزمون پایان

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Craig, J.J., Introduction to robotics: mechanics and control, 3/E. 2009: Pearson Education India. 

  

 کیربات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Robotics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و  .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 حرکات بدن لیو تحل یمدل ساز تیاهم .۱

 یکینتیو س یکینماتیس یداده ها یریاندازه گ یوشهار .8

 حرکات بدن  کینماتیس لیتحل .3

 معکوس حرکات بدن کینامید لیتحل .4

 حرکات بدن  میمستق کینامید لیتحل .5

 آن  ودیو ق یساز نهیروش بهحرکت به  یمسئله طراح .6

 حرکات بدن یکیاستات یساز نهیبه .7

 نهیحرکات بدن و روش کنترل به یکینامید یساز نهیبه .2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bartlett, R., Introduction to sports biomechanics. 2007: E & FN Spon London. 

2. Zatsiorsky, V., Kinematics of human motion, Human Kinetics. Urbana Champaign, 1998. 

3. Allard, P., I.A. Stokes, and J.-P. Blanchi, Three-dimensional analysis of human movement. 1995: 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

  

 حرکات بدن لیو تحل یمدل ساز عنوان درس به فارسی:

 Modeling and Analysis of body عنوان درس به انگلیسی:

movements 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ختیاری ا

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 ی ذیلهاتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یساز هیو شب یبر مدل ساز یمقدمه ا .۱

  یکیزیف یها دهیپد یمدل ساز یروش ها و ابزارها .8

 انتقال ماده در بدن یمدل ساز .3

 گردش خون انسان ستمیس یمدل ساز .4

 انسان یتنفس ستمیس یمدل ساز .5

 درجه حرارت انسان میتنظ ستمیس یمدل ساز .6

 یحرکت ستمیس یمدل ساز .7

 روش ها ریسا .2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Rideout, V.C., Mathematical and computer modeling of physiological systems. 1991: Prentice Hall 

Englewood Cliffs, NJ:. 

2. Haefner, J.W., Modeling Biological Systems:: Principles and Applications. 2005: Springer Science & 

Business Media. 

  

 یستیز یها ستمیس یساز هیو شب یمدل ساز عنوان درس به فارسی:

 Biological system modeling and عنوان درس به انگلیسی:

simulation 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 علمی درس هایآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یمصنوع یبر ارگان ها یمقدمه ا .۱

 (ژناتوری)اکس یمصنوع هیر .8

 و...( رومتریاسپ لاتورها،یونت یتنفس زاتیتجه .3

 یقلب مصنوع .4

 یمصنوع یها چهیدر .5

 قلب یکمک زاتیتجه .6

 (زیالی)همود ینوعمص هیکل .7

 یمصنوع یآن در ساخت ارگان ها یریبافت و به کارگ یبر مهندس یمقدمه ا .2

 یکبد، رگ، پوست، گوش، چشم و... در قالب پروژه درس لیاز قب یمصنوع یارگان ها ریبا سا ییآشنا .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 فهرست منابع پیشنهادی: چ( 
1. Miller, G., Artificial organs synthesis lectures on biomedical engineering. Morgan & Claypool, 2009. 4. 

 ، جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر.۱325. مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستینجاریان، س.،  .8

3. Fournier, R.L., Basic transport phenomena in biomedical engineering. 2017: CRC press. 

4. Truskey, G.A., F. Yuan, and D.F. Katz, Transport phenomena in biological systems. 2009. 

  

 یمصنوع یارگان ها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Artifitial organs عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یاتیح ستمیو اتلاف حرارت در س دیبدن، تول یحرارت ستمیس .۱

 ا(در بدن انسان )پوست و رگه یانتقال حرارت درون یاضیر یمدل ها .8

  یاندام مصنوع یو طراح یستیز یها ستمیو اندازه حرکت در س یجرم، انرژ یکاربرد معادلات بقا .3

 و ساختار یخواص عموم آل، دهیا ریغ یرفتار غشاها ،یونیغشا تبادل  کیدر  یاندرکنش نفوذ ک،یماکروسکوپ یانتقال جرم در غشاها .4

 یعیطب یغشاها

 ژنایاکس اتور،ژنیانواع اکس یساز مدل تبادل گاز در خون، یمدل ساز ون،یلتراسیاولتراف ز،یالیهمود دنیفرا یاضیر یانتقال جرم همرفت، مدل ساز .5

  یستیبافت ز ونیژناسینور، اکس

 خون انیانتقال گاز به حبابچه ها و از حبابچه ها به جر .6

 عکسو انتقال به بافت ها و بل رگهایمو ،یخون یقلب، رگها ون،یرکولاسیس ستمیانتقال جرم در س .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیا

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Datta, A.K., Biological and bioenvironmental heat and mass transfer. 2002: Marcel Dekker New York. 

2. Truskey, G.A., F. Yuan, and D.F. Katz, Transport phenomena in biological systems. 2008. 

3. Welty, J., G.L. Rorrer, and D.G. Foster, Fundamentals of momentum, heat, and mass transfer. 2020: John 

Wiley & Sons. 

4. Bergman, T.L., et al., Fundamentals of heat and mass transfer. 2011: John Wiley & Sons. 

  

 یستیانتقال حرارت و جرم ز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biological heat and mass transfer عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:روس پیشد

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ............ کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و مهارت در ّ .۱

 های ذیلرفصلتفهیم س .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 جفت شده یها ستمیس میو مفاه ستمیس هیتجز فیتعر .۱

 میو تقس هیتجز یو روش مرحله ا یو خارج یمثال مسائل داخل دانها،یم .8

 یداریشده و پا میکل در مقابل تقس ستمیس یشده، روش بررس میتقس یستمهایس لیبر تحل یمقدمه ا .3

 لیلو جامد و ابزار تح الیتعامل س مسائل در یمدل ساز داتیمراتب اول و دوم و بالاتر(، تمه لیفرانسیمعادلات د ،یو اولر یلاگرانژ یها دگاهید .4

 یداریپا

 و برازش یابی انیم یروش ها یمعرف ،ینیب شیدقت پ لیتحل .5

 یوفق یجابه جا شده و شبکه ها یمحاسبات یشبکه ها ،یمحاسبات یشبکه ها دیتول یانواع روش ها .6

 و جامد الیجدار جامد در مسائل تعامل س ییجابه جا یبردارها یو بزرگ یکوچک دگاهیمسائل از د یبند میتقس .7

 وارهیو د الیس یرویجمع شونده، تعامل ن یدر لوله ها ایناپا انیجر کیومکانیدر ب FSIو جامد )) الیمرتبط با تعامل س یها دهیپد یمورد یبررس .2

 خون انیجر ک،یپرستالت انیشر

 ردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهب

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائ

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Collins, M., G. Pontrelli, and M.A. Atherton, Wall-fluid interactions in physiological flows. Vol. 6. 2004: 

WIT press. 
2. Verdonck, P. and K. Perktold, Intra and Extracorporal Cardiovascular Fluid Dynamics, Vol. 2 Fluid 

Structure Interaction. 2000. 

3. Fung, Y.-c., Biomechanics: circulation. 2013: Springer Science & Business Media. 

4. Fung, Y.-c., Biomechanics: mechanical properties of living tissues. 2013: Springer Science & Business 

Media.  

 (یستیز یها ستمی)در س FSIو جامد  الیبرهمکنش س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fluid-Solid Interaction (in Biosystems) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 :تعداد ساعت

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه ای بر کاربردهای دینامیک مولکولی -۱

 شارهای الکتریکی و خواص آن -8

 شرح نیروهای بین مولکولی شامل -3
- pair potential 
 توزیع چند قطبی -

 حضور دما در معادلات -

 مکانیک مولکولی شامل -4

 ( Ball- Springفتر )  -شرح سیستم گلوله  -

 فنر -سیستم های پیچیده تر مربوط به گلوله  -

Cut-off 
 های تجاریforce fieldمعرفی  -5

- MM 1&2 

- AMBER –  
- CHARMM - 

 سطوح انرژی پتانسیل مولکولی -6

 روش های کمینه کردن توابع پتانسیل -

 مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری -7

 مدل سازی به روش مونت کارلو -2
- Periodic Box 
- Flexible Molecules 

 اتم های تک الکترون -9

 روش شرودینگر برای اتم هیدروژن -

 بینهایت هسته  تقریب -

 تئوری دیراک برای الکترون -

  (Geometrically Constrained Molecules) مولکول های با شرایط مرزی -۱3

 (Transition Stateگذرا )تشریح سیستم های حالت  -۱۱

 کوانتوم کیزیبر ف یمقدمه ا -۱8
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ملیهای نوین و تعااستفاده از روش

 یمولکول کینامید یساز هیشب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Molecular dynamics simulation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 نافزارهای مرتبط در حد امکابصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Rapaport, D.C., The art of molecular dynamics simulation. 2004: Cambridge university press. 

2. Somer Jr, F.L., Molecular Modelling for Beginners (Alan Hinchliffe). 2008, ACS Publications. 
3. Hinchliffe, A. and F.L. Somer Jr, Chemical Education Today-Book & Media Reviews-Molecular 

Modeling for Beginners. Journal of Chemical Education, 2004. 81(11): p. 1573-1574. 

4. Becker, O.M. and M. Karplus, Guide to biomolecular simulations. Vol. 4. 2006: Springer Science & 

Business Media 

  



 171/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یکیمکان ،یکیزیف ،یولوژیزیکارکرد ف -قلب و عروق  ستمیس اتیکل .۱

 آنها یکیخواص مکان ،یا نهیمواد زم ن،ی: کلاژن، الاستکیرارگانیدهنده غ لیو مواد تشک زساختاریر .8

 (تهیسیالاست رپ ته،یسیالاست پریویسکوها ته،یسیویکو الاست ته،یسیالاست پریها ،یخط ریغ تهیسی)الاست یکیمکان یها یمرور تئور .3

 در آنها یبریقلب و عروق و نقش ساختار ف ستمیس یاجزا یکیخواص مکان .4

 آنها یکیخواص مکان لیها و تحل انیشر یکیو مکان یکیزیکار کرد ف .5

 تیدر سا یکیانخواص مک راتیی(؛ تغانیشر یو پارگ زمیآنور س،یواسکلروسیآرتر س،یمرتبط )آترواسکلروس فی: تعاریانیشر یشناس بیآس .6

کاربرد  ،یانیشر یرشد و شکست پلاکها جاد،یا یکیمکان لیتحل ،یریو نقش تمرکز تنش و پ یانیشر یشناس بیتنش در آس زیآنال ؛یانیشر یها

 انیشر یشناس بیدر آس یک شکست و خستگیمکان یتئور

 قلب وارهیتنش در د عیدر قلب، توز روین -حجم  یقلب، منحن یقلب، بارگذار چهیقلب، ساختار ماه .7

 یقلب یها چهیدر یکیمکان لیلتح .2

 یفروپاش یها یتئور ،یاهرگیس یها چهیو در اهرگهایس وارهید اهرگها،یس یکیخواص مکان .9

 ها انچهیساختار شر قیفشار از طر رییتغ یها زمیها، مکان انچهیشر  .۱3

 یها، فاکتورهاسپتورها و کمورسپتورفشار خون، بارور میتنظ یفلوچارت ها ،یو کنترل موضع یستمیکنترل قلب و عروق: کنترل س یها ستمیس .۱۱

 یمصنوع یقلب یها چهیدر ،یانی: ثمنها، گرفته شریعروق -یقلب یاستنتها یطراح یکیمکان یخون پارامترها زیدرون ر

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 قلب و عروق ستمیس کیمکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cardio Vascular Biomechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:  اگر
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1. Vlachopoulos, C., M. O'Rourke, and W.W. Nichols, McDonald's blood flow in arteries: theoretical, 

experimental and clinical principles. 2011: CRC press. 

2. Fung, Y.-c., Biomechanics: circulation. 2013: Springer Science & Business Media. 

3. Chandran, K.B., Cardiovascular biomechanics. 1992: New York University Press. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آن  یو کاربردها تالایس کرویبر م یمقدمه ا .۱

ها و تنش  یکم، اثر ورود نولدزیبا عدد ر یها انیجر ،یمواز یها انیجر ،یمرز طیشرا ع،یگاز و ما یها انی: جرالاتیس کیمکان یتئور .8

 یسطح

 آنها  یو کاربردها سیالکترو فورس یو د سیالکترو فورس س،یالکترو اسموس یها دهی: پدکینتیالکتروس .3

 آنها و کنترل الاتیس انیجر یسرعت و آشفتگ یری: اندازه گیخارج الاتیس انیکنترل جر یبرا الاتیس کرویادوات م .4

 یداخل الاتیس انیجر یسنسورها کرویپمپها و م کرویم رها،یش کروی: میداخل الاتیس انیکنترل جر یبرا الاتیس کرویادوات م .5

کننده ها،  قیزرت کرویو جداکننده ها، م لترهایف کرویم کسرها،یکرومیم کروسوزنها،ی: میستیو ز یمیعلوم ش یدر کاربردها الاتیس کرویادوات م .6

 راکتورها  کرویم

 تراشه کی یرو شگاهیدارو و آزما یکننده ها قی: تزریستیو ز یمیعلوم ش یکاربردها .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : شیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارز

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 نهادی: چ( فهرست منابع پیش
1. Nguyen, N.-T., S.T. Wereley, and S.A.M. Shaegh, Fundamentals and applications of microfluidics. 2019: 

Artech house. 

2. Hardt, S. and F. Schönfeld, Microfluidic technologies for miniaturized analysis systems. 2007: Springer 

Science & Business Media. 
3. Morgan, H. and N.G. Green, AC electrokinetics: colloids and nanoparticles. 2003: Research Studies 

Press. 

4. Li, P.C., Microfluidic lab-on-a-chip for chemical and biological analysis and discovery. 2008: CRC press. 

  

 الاتیس کرویم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Microfluidics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی وزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد عملی دارد، چه نوع آم



 173/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بخش اول: .۱

و  ییایمیش طیمح زیآن ها به ر یو وابستگ یسلول یسلول، رفتارها یو اندامک ها یستیساختار ز ،یاتیح یل هامقدمه: کارکرد و انواع سلو .8

 یولوژیمکانوب فیتعر ،یکیمکان-یکیزیف

 ها(، هسته، غشا کروتوبولیم ،یانیم یبرهایف ن،یاکت یها بری)فیسلول: اسکلت سلول یکیزیساختار ف .3

 وم،یلوپودیف ،یتنش یبرهایسلول، ف طیو مح توپلاسمیدر س برهایف شیآرا برها،یف یو سطح بند ینیسلول: ساختار پروتئ یساختار اسکلت .4

 یاتصال یها نیپروتئ وم،یلملوپود

 ون،یسیمرازیپل کینماتیوابسته، س یها هیو نظر یمریپل یبه عنوان شبکه  یساختار اسکلت سلول .5
Persistence length, Freely jointed chain (FJC), Worm-like chain (WLC) 

 غشا یستیدر کارکرد ز یکیمکان طیخمش و برش در صفحه، نقش مح ،یسلول یغشا کی: مکانیسلول یغشا .6

  یکیمکان-یکیزیو ف ییایمیش ینیپروتئ یها ریو مس یدرون سلول یده گنالیس ،ییغشا یها نیپروتئ ،یاتصال یپروتئن ها .7

 یکیو مکان ییایمیش یرهایمس ینرژیس ،یکیو مکان ییایمیش یها رندهیگ-

 سلول یکیحس گر مکان یاندامک ها و ساختارها ،یکیمکان یها گنالیس ،یمکانوترنسداکشن سلول-

 یمولکول کینامید یمدلساز یمعرف ن،یپروتئ کیمکان-

 دوم: بخش .2

 یبیترک یل هامد ،یتیجامد، مدل تنسگر-الیفنر و دشپات،مدل س یمدل فوم، مدل ها وسته،یپ طیسلول: مدل مح یکیمکان یمدل ها .9

در  یالاتیس کینامید و کیاستات ،یرئولوژ لیو تحل تهیسیسکوالاستیبزرگ، و یشکل ها رییتغ کی: مکانیسلول کیدر مکان نیادیمعادلات بن .۱3

 یو آنتروپ یداخل یسلول: انرژ یکیزیدر رفتار ف یکینامیترمود لیو تحل یآمار کیمکان ،یسلول کیمکان

 بافت یکینمکا طیزمحیدر ر یسلول یبارگذار .۱۱

 یابیارز یو روش ها فیسلول: تعار یکیخواص مکان .۱8
micropipette aspiration, AFM, Magnetic and optical tweezers 

 سوم: بخش .۱3

 یسلول یسلول و رفتار ها یکیخواص مکان یوابستگ .۱4

 (TFM) یرکشن سلولت یریاندازه گ ،یلترکشن سلو یرویبه غشا، ن یانقباض یرویانتقال ن ن،یوسیم-نیاکت یکیزیمدل ف ،یانقباض سلول یروین .۱5

در حرکت  یمحاسبات ی، مدلساز Random walk ،یحرکت سلول یکیمکان یمدل ها ،یحرکت سلول زمی:مکانیحرکت سلول کیمکان .۱6

 (cellular automata, cellular pots)یسلول

 مکانیک سلولی فارسی: عنوان درس به

 نوع درس و واحد Cell Mechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نیاز است؟: اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی 
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 یکیو  مکان یکینامیاساس مدل ترمود بر نیپروتئ ی، مدل فنرو دشپات، استحکام باندهاpeeling: مدل یسلول یچسبندگ کیمکان .۱7

 ...(ز،یشده، تما یزیمرگ برنامه ر م،ی)تقس یسلول یستیز یدر رفتار ها یکینامیو ترمود یکیمعادلات مکان .۱2

 چهارم: بخش .۱9

 ییبافت و اندام زا میترم ،یدر رشد، بازمدلساز یسلول کیمکان یها اریها و مع هینظر .83

  ECM-لسلول و برهمکنش سلو یکیمکان طیزمحیر.۱7 .8۱

 پنجم: بخش .88

 ها: یماریبر کارکرد و ب دیبا تاک یسلول یگونه ا کیمکان .83

 یسرطان یسلول ها کیمکان -

 سیو  آترواسکلروس یانیشر کیصاف و نقش آن درمکان یو عضله  الیاندوتل یسلول ها کیمکان -

 یعضله ا یسلول ها کیمکان -

 یاسکلت ستمیس یسلول ها کیمکان -

 ییااحش یسلول ها کیمکان -

 یخون یسلول ها کیمکان -

 باشد ییدانشجو یها قیها وتحق ناریشود که بخش آخر همراه با سم یم هیتوص

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 نظر استاد بر اساس  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Boal, D. and D.H. Boal, Mechanics of the Cell. 2012: Cambridge University Press. 

2. Mow, V.C., et al., Cell mechanics and cellular engineering. 2012: Springer Science & Business Media. 

3. Flyvbjerg, H., et al., Physics of Bio-Molecules and Cells: Les Houches Session LXXV, 2-27 July 2001. 

2003: Springer Science & Business Media. 

4. Bray, D., Cell movements: from molecules to motility. 2001: Garland Science. 

5. Becker, W.M., et al., The world of the cell. 2006: Pearson/Benjamin Cummings San Francisco, CA. 

6. Alberts, B., Molecular biology of the cell. 2008, Garland science. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 خصصی درسافزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ ت .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 کیسکوالاستیبر مواد و یمقدمه ا .۱

  UCMمدل ماکسول )) یمعادله حالت و برآورد آن برا .8

  یخط کیکوالاستسیو یریگ اندازه ک،یسکوالاستیرفتار و یکیمکان یمشابه ها ،یزمان راتیو تأث یا هیپا یمدل ها ،یخط تهیسیسکوالاستیو .3

  یل تنش عمودتفاض نیاز اول ییها مثال ک،یسکوالاستیو یروهاین یریو اندازه گ فیموارد مختلف، تعر ی: معرفیرخطیغ تهیسیالاستسکویو .4

5.  External Flow and Extensional viscosity نسبت  ان،یجر تیموارد مشاهده، اهمTrouton ییمثال ها 

 Extenisonal  ،Viscositcurves خون و... موارد موجود در گردش 

ها،  انیدر شر خون انیبودن بر جر یرخطیو غ تهیسیسکوالاستیو ریتأث، ها چهیخون، بافت ها و ماه یرئولوژ یمواد متفاوت، بررس یورئولوژیب .6

 عضلات. ،یکرونر یها انیشر ه،یر اهرگها،یس

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 املیهای نوین و تعاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 انافزارهای مرتبط در حد امکبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Mase, G.T., R.E. Smelser, and J.S. Rossmann, Continuum mechanics for engineers. 2020: CRC press. 

2. Barnes, H.A., A handbook of elementary rheology. 2000: University of Wales, Institute of Non-

Newtonian Fluid Mechanics Aberystwyth. 

3. Macosko, C.W., Rheology Principles. Measurements and Applications, 1994. 

4. Fung, Y.-c., Biomechanics: mechanical properties of living tissues. 2013: Springer Science & Business 

Media. 

  

 یستیمواد ز یو رئولوژ تهیسیسکوالاستیو عنوان درس به فارسی:

 Viscoelasticity and rheology of عنوان درس به انگلیسی:

biomaterials 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 ملی ع-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یکیمکان ینقش پارامترهاو  یکمر یها بیدردها و آس یولوژیدمیو اپ تیاهم .۱

 ستون مهره ها کیومکانیب یمقدمات میو مفاه یآناتوم .8

 یمدل ها تی: اهمin vitro- یشگاهیآزما یروش ها in-vivo یشگاهیآزما یوارده بر ستون مهره ها: روش ها یکیمکان یبارها نیتخم .3

 یکیومکانیب

 یمدل ها ؛یبیترک یها مدل ی،وگرافیالکتروما یمدل ها یساز نهیبه یعضله معادل؛ مدل ها یستون مهره ها: مدل ها یکیومکانیب یمدل ها .4

 مدلها یاعتبارسنج یالمان محدود؛ روش ها

 ستون مهره ها یکیمکان یداریپا لیتحل .5

 عضلات یوتراپیزیف یروش ها یبلند کردن اجسام؛ طراح نهی: روش بهیوتراپیزیو ف یدر ارگونوم یکیومکانیب یکاربرد مدل ها .6

 ی تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردها

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bogduk, N., Clinical anatomy of the lumbar spine and sacrum. 2005: Elsevier Health Sciences. 

2. White III, A.A. and M.M. Panjabi, Clinical biomechanics of the spine. 1990. 

3. Reeves, N.P. and J. Cholewicki, Modeling the human lumbar spine for assessing spinal loads, stability, 

and risk of injury. Critical Reviews™ in Biomedical Engineering, 2003. 31(1&2). 

4. Hong, Y. and R. Bartlett, Routledge handbook of biomechanics and human movement science. 2008: 

Routledge. 

5. McGill, S., Low back disorders: evidence-based prevention and rehabilitation. 2015: Human Kinetics. 
  

 ره هاستون مه کیومکانیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Spinal biomechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 کیومکانیب خچهیتار .۱

 نرم یبافت ها وموادیب .8

 یشغل کیومکانیو کاربرد آمار در ب یآنتروپومتر .3

 انسان یها یسنجش توانمند یبرا یشگاهیو لوازم آزما زاتیتجه .4

 مفاصل کمر، زانو، مچ دست و شانه یکیومکانیب یمدل ها .5

 یاسکلت -یعصب - یعوارض عضلان یبرا سکیر یفاکتورها صیکار و تشخ طیمح یابیارز .6

 یوزنه بردار یتهایانجام فعال یبرا یارگونوم یها هیتوص .7

 از آن یاثر ارتعاشات بر عملکرد بدن و عوارض ناش .2

 یدست یابزارها ژهیابزار کار به و یطراح .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیملیتفعا

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Chaffin, D.B., G.B. Andersson, and B.J. Martin, Occupational biomechanics. 2006: John wiley & sons. 

2. Johnson, A.T., Biomechanics and exercise physiology: quantitative modeling. 2007: CRC Press. 

  

 یشغل کیومکانیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Occupational biomechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی ارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد عملی د



 178/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یارتوپد کیومکانیآن، ب یو کاربردها یمقدمه: ارتوپد .۱

 ،یو اسفنج استخوان متراکم یکیاستخوان، خواص مکان بیساختار و ترک ،یاسکلت یها ستمیتخوان در ساستخوان: عملکرد اس کیومکانیب .8

 یسلسله مراتب یمدل ساز ،یسازگار یمدل ساز ،یولوژیمکانوب

  میترم یمدل ساز م،یترم کیومکانیاستخوان، ب میترم ندیشکست استخوان، فرا یها زمیاستخوان: مکان میشکست و ترم کیومکانیب .3

 ،یداخل یازهاثابت س ،یخارج یاستخوان، ثابت سازها یها یمواد کاشتن ،یدرمان شکستگ ندی: فرایشکستگ یلوازم ثابت ساز کیومکانیب .4

 یشکستگ یثابت سازها یاستانداردها

 نل لگمفص کیومکانیمفصل زانو، ب کیومکانیدر مفاصل، ب رویحرکت و ن لیمفاصل: ساختار و عملکرد مفاصل، تحل کیومکانیب .5

 در مفاصل. یداریحرکت، سطح تماس و پا رو،ین یریاندازه گ یمطالعه مفاصل: روش ها یشگاهیآزما یروش ها .6

 ریجسم انعطاف پذ یجسم صلب، مدل ها یمفاصل: مدل ها یاضیر یمدل ساز .7

 یو، مفصل مصنوعزان یمفصل مصنوع ،یمفاصل مصنوع یاصول طراح ،یمفصل یهایمواد کاشتن ،یمفصل یها یماریمفصل: ب ضیتعو کیومکانیب .2

 یمفاصل مصنوع یلگن، استانداردها

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 ظر استادبر اساس ن     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bartel, D.L. and D.T. Davy, Orthopaedic biomechanics: mechanics and design in musculoskeletal systems. 2006: 

Prentice Hall. 

2. Mow, V.C. and R. Huiskes, Basic orthopaedic biomechanics & mechano-biology. 2005: Lippincott Williams & 

Wilkins. 

3. Swartz, S. and A. Biewener, Biomechanics Structures and Systems: A Practical Approach. 2009. 

4. Adams, J.C. and D.L. Hamblen, Outline of orthopaedics. 2001: Churchill Livingstone. 

5. Selected papers 

  

 یارتوپد کیومکانیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Orthopedic biomechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 فت دندان و استخوانساختار با .۱

 پالپ و...( گامان،ی, لکالی, استخوان کنسلوس, استخوان کورتنایفک و دندان )عاج, م یاجزا کیخواص مکان .8

 ها(  تیکامپوز یتئور ،یکی)تست خواص مکان نایبافت عاج و م کیمکان .3

 و...( چندگانه کیسکوالاستیو, کیپر الاست یشامل مدل ها کیمکان نیادیبن یمدل ها PDLپرودونتال، )) گامانیل کیمکان .4

 دندان و فک یشناس بیآس کیومکانیب لیتحل .5

 یدندان کیومکانیدر ب یساز هیو شب یمدل ساز .6

 ( کیاورتودونت یساز هیشب ،یکلیس ی، بارگذار Shape-Memoryمواد  ی)معرف یدر اورتودنس کیادوات سوپر الاست کیمکان .7

 Chemical Surface Treatmentآنها،  یکار نیه ساخت و ماشو نحو ومیتانیت یاژهای)آل یادوات دندان کیمکان .2

Deposition یکیومکانیب لیتحل Osseo integrationتست(  لیها و وسا مپلنتی، ا 

 و...( یمتیق یاژهایآل هیآنها، فلزات )فلزات پا یکیمکان یکیزیو خواص ف یانواع مواد دندان یمعرف .9

 .آنها یکیمکان لیو تحلFinishing , Polishing , Cleansing , Abrasion , Bleaching یندهایفرا .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 استادبر اساس نظر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Natali, A.N., Dental biomechanics. 2003: CRC Press. 

2. Powers, J.M. and J.C. Wataha, Dental Materials-E-Book: Properties and Manipulation. 2014: Elsevier 

Health Sciences. 

3. O'Brien, W.J., Dental materials and their selection. 2002. 

4. Anusavice, K.J., C. Shen, and H.R. Rawls, Phillips' science of dental materials. 2012: Elsevier Health 

Sciences.  

 فک و دندان کیومکانیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Dental Biomechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی ارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد عملی د
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 هدف کلی:
 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:
 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 لهای ذیتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
  وهای، علل و سنار هازمی: مکانییتروما یهابیآس یمعرف .۱

 هاداده گاهیپا  - یآمار هایروش – یدانی: مطالعات میکیسوانح تراف یکیومکانیب یبررس .8

 یعدد یمدلها -تست  یهاآدمک -تصادم و ضربه  ی: تستهابیآس  کیومکانیب .3

 تصادفات یهابیآس کیزیف یمبان .4

  بیو توابع آس بیآس یهااسیو مق ارهایدر تصادفات، مع بیاز آس یریشگیپ یانمب .5

 در اثر ضربه: ییتروما یهابیآس لیتحل .6

 به سر( بیآس آستانه نییتع یمدلها -سر  بیآس یریگاندازه اریسر به ضربه و مع یکیپاسخ مکان -سر  یهابیآس زمیو مکان یسر ) آناتوم یهابیآس

 -گردن  بیسآ یریگاندازه اریگردن به ضربه و مع یکیپاسخ مکان -گردن و ستون فقرات  یهابیآس زمیو مکان یستون فقرات )آناتومگردن و  یهابیآس

 (بیآس سکیو ر بیآس یارهایارتباط مع

از  یبه بارگذار نهیس قفسه یکیانپاسخ مک - یویر یهابیآس - نهیقفسه س یهایشکستگ - نهیقفسه س یهابیآس زمیو مکان ی)آناتوم نهیقفسه س یهابیآس

 فشار( رو،یبر اساس شتاب، ن نهیقفسه س بیآس یارهایمع نییتع - یجانب یجلو و بارگذار

 ( بیآس یارهایمع نییتع -در اثر ضربه  یکیومکانیپاسخ ب نییتع یتجرب یهاروش -شکم  یهابیآس زمیو مکان یشکم )آناتوم یهابیآس

ربه لگن حد تحمل ض -زانو، مچ و پا  یهابیآس زمیمکان -به لگن و استخوان ران  یهابیآس زمیمکان - یاندام تحتان ی)آناتوم یلگن و اندام تحتان یهابیآس

 (یاندام تحتان یبرا بیآس یارهایمع نییتع - یو اندام تحتان

 یابیزار -شانه و دست  یبرا بیآس یارهایمع نییتع - حد تحمل ضربه شانه و دست -شانه و دست  یهابیآس زمیو مکان یشانه و دست )آناتوم یهابیآس

 شانه و دست( یهابیآس یبرا بیآس سکیر

 تست خودرو شگاهآزمای – یشگاهیمطالعات آزما .7

 هابیاز آس یریشگیپ ندهیانداز آچشم و ادهیپ نیدر تصادفات و عابر نانیسرنش بیاز آس یریشگیپ یمبان .2

 با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب 
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد   سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Schmitt, K.-U., et al., Trauma biomechanics: an introduction to injury biomechanics. 2019: Springer. 

2. Yoganandan, N., A.M. Nahum, and J.W. Melvin, Accidental injury: biomechanics and prevention. 2015: Springer. 
  

 بیومکانیک برخورد و آسیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomechanics of Impact and Trauma عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  فیزیولوژی، آناتومی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه ه / پایانرسال 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 ر حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و مهارت د .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 حرکت یمقدمه و فلسفه کل .۱

 کنترل حرکت یها ستمیس یفیک یانواع حرکت؛ مدل ها یکل ی: سازوکارهایفیبا نگرش ک یعضلان -یعصب یانواع حرکت ها .8

 یاده حرکتس یها ستمیمسائل کنترل در س ؛یحرکت یها ستمیس تیهو نییو تع شی: نمایاسکلت حرکت ستمیمشخصات و خواص اجزاء و س .3

 یکم یمدل ها چه؛یماه یکیآن در حرکت؛ مشخصات مکان یریو فرمان پذ یو ساختار عضله؛ واحد حرکت یبه عنوان عملگر: معمار چهیماه .4

  چهیماه

و  یکم ییو طول عضلات؛ با نما یسختکننده  میدر انسان تنظ یکنترل حرکات منظم و تکرار یراه رفتن در انسان: مطالعه کل یکنترل عصب .5

و  جادینخاع و اثرات ا یکیالکتر کیو تکرار شونده؛ تحر کیخود تحر یحرکت ها جادیو ا ینقش نخاع در طراح ؛ینخاع یدبکهایف یفیک

 آن یکنترل حرکت

 یرهایمس ؛ییبالا ی؛ حرکت اندام هاراه رفتن لیو تحل هیانسان: تجز یابیو کاربرد کنترل در حرکات منظم و نامنظم  Gait لیو تحل هیتجز .6

 یها ستمیس کینامید لیو تحل هیرو به جلو و معکوس حرکت بدن؛ تجز کینماتیحرکت مرکز ثقل هنگام راه رفتن؛ معادلات لاگرانژ و س

 برخواستن و راه رفتن انسان کینماتیو س کینامید لیو تحل هیبزرگ؛ تجز سهیدر مقا یاسکلت - یا چهیماه

 وگرامیمدل الکتروما سهیو انقباض؛ مقا وگرامیالکتروما گنالیو انقباض؛ س کیتحر ندی( : فراF. E . S)  یعضلان -یعصب ستمیس یکنترل خارج .7

 یعضلان -از سطح و درون کیتحر یمدل ها سهیمقا ؛یعضلان یدر حالت خستگ روین ینیب شیاز عضله؛ پ روین کیبا مدل تحر روین -

الم و افراد س یصندل یعمل برخاستن از رو یکی: مدل مکانکیدر افراد سالم و پاراپلژ یصندل یاز روعمل برخاستن  کیومکانیب زیآنال .2

 کیفرد پاراپلژ کی یحرکت اراد یساز هیمرکز ثقل بدن؛ شب ییفضا راتییتغ ک؛یپاراپلژ

کنترل کننده  یقه بازحل ستمینترل سو ک یداریحرکت مطلوب؛ پا دی: تولیصندل یبدن جهت برخاستن از رو یکنترل حلقه بسته ساختار اسکلت .9

 ها چهیماه یعملکرد کی، کنترل کننده با کمک تحرPDگشتاور مفاصل محاسبه شده و  یها

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال مهای کلاسی در طول نیفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 حرکت یعضلان -یعصب یمبان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Neuromuscular basics of movement عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یآناتوم ،یولوژیزیف نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. McMahon, T.A., Muscles, reflexes, and locomotion. 2020: Princeton University Press. 

2. Tyldesley, B. and J. Grieve, Muscles, nerves and movement: In human occupation. 2009: John Wiley & 

Sons. 

3. Stark, L., Neurological control systems: Studies in bioengineering. 2012: Springer Science & Business 

Media. 

4. Brooks, V., The neural basis of motor control, New York, 1986. Oxford University Press. 

5. Taylor, A. and A. Prochazka. Muscle receptors and movement. in Proceedings of a Symposium held at 

the Sherrington School of Physiology, St. Thomas' Hospital Medical School. London, Basingstoke: 

MacMillan Publishers Ltd. 1981. 

6. Ito, M. and M. Itō, The cerebellum and neural control. 1984: Raven press. 

 استفاده از مقالات مندرج در مجلات .7

A System, Man and Ghbenefics and Biomedical Engineering 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 الخط متعامد یدستگاه مختصات منحن ن،یکارتز یمختصات، محاسبات تانسور لیدکرونکر، نمادها، تب یدلتا ،یاضیمقدمات ر .۱

و  یکرو یکرنش ها ،یاصل یکرنش، کرنش ها لیکوچک، تبد یشکل ها رییتغ یتئور یو کرنش، ساختار هندس ییشکل: جابه جا رییتغ .8

 الخط یمنحن یو استوانه ا یکرنش، دستگاه مختصات کرو یمعادله سازگار ،یانحراف

تعادل،  معادلات ،یو کرو یتنش انحراف ،یاصل یتنش، تنش ها لیو تانسور تنش، تبد ریبردار مس  ،یو حجم یسطح یروهایو تعادل، ن تنش .3

 الخط یمنحن یو استوانه ا یروابط در مختصات کرو

 ک،یلاستمدول ا یکیزیف فیارقانون هوک، تع -یخط کیمواد( مواد، مواد الاست اتی)خصوصیابیمشخصه  -یخط کیمواد: جامدات الاست رفتار .4

 یمسائل اساس یو دسته بند یمرز طیمعادلات حاکم، شرا ی(، بررسیحل و روابط )فرمول بند یاستراتژ

 ونان-و تنش، اصل جمع آثار، اصل سن یی( جابه جای)فرمول ها روابط .5

انتگرال،  یها یتئور ،کیالاست یتابت ها ،یقدار مرزمسائل م ته،یسیالاست ییکتایو اصول وابسته، اصل  یکرنش یحل مسائل، انرژ یکل یاستراتژ .6

 تزیر-یلیمکمل، روش را لیپتانس یاصل انرژ مم،ینیم لیپتانس یاصل انرژ ،یاصل کار مجاز

 یصات قطبروابط مخت ،یریکرنش ضد صفحه، تابع تنش ا افته،ی میتعم یتنش صفحه ا ،یو تنش صفحه ا یکرنش صفحه ا ،یدو بعد روابط .7

 با استفاده از روش نیها، حل مسائل در مختصات کارتز یبا استفاده از چند جمله ا نیحل مسائل در مختصات کارتز ،یعدمسائل دو ب حل .2

 یحل در مختصات قطب ،یمسائل در مختصات قطب یحل کل ه،یفور

 یروابط کل ک،یخمش استوانه الاست چش،یپ کشش، .9

 یاستوانه ها چشیپ ه،یبا استفاده از روش فور چشیحل مسائل پ ،یمرز طیحاصل از شرا چشیو حل مسائل پ چشی( پی) فرمول ها روابط .۱3

 (twist) یخوردگ  چیسوراخدار، روابط خمش و مسائل خمش بدون پ

 کیپرالاستیمواد ها ک،ی( پاسخ مواد الاستinvariance) ری، نامتغobjectiveتانسور  دانیناظر، م ریی، تغobjectivity یاز جنبه ها یبعض .۱۱

 یکرنش یمختلف توابع انرژ یقابل تراکم، شکل ها ریو غ ریتراکم پذ کیپرالاستیاد هامو زوتروپ،یا

 افیمواد مرکب با با دو رشته ال ته،یسیپرالاستیها ،یعرض زوتروپیمواد ا ته،یسیالاست تانسور .۱8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : دهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبر

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 تهیسیالاست به فارسی:عنوان درس 

 نوع درس و واحد Elasticity عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی است؟:  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز
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 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 نابع پیشنهادی: چ( فهرست م
1. Sadd, M.H., Elasticity: theory, applications, and numerics. 2009: Academic Press. 

2. Chou, P.C. and N.J. Pagano, Elasticity: tensor, dyadic, and engineering approaches. 1992: Courier 

Corporation. 

3. Timoshenko, S. and J. Goodier, Theory of elasticity, 1951. New York. 412: p. 108. 

4. Holzapfel, G.A., Nonlinear solid mechanics: a continuum approach for engineering science. Meccanica, 

2002. 37(4): p. 489-490.  
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 فیو تعار تیاهم خچهیتار .۱

 هیخزش، معادلات پا یکیمکان یمدل ها ه،یو ثانو هیخزش، خزش اول ی) پارامترها کیروپزوتیا ریو غ کیزوتروپیخزش در مواد ا کیمکان .8

 تک محوره و چند محوره(  یخزش، خزش ها لیپتانس یتئور ،یکار کرد تانسور یتئور

 در خزش بیآس کیمکان .3

 کی( و جامدات ویسکو پلاستیرخطیو غ ی)خط کیسکوالاستیجامدات و سکوز،یو الاتیخزش در س .4

 یر مواد و چقرمگشکست د .5

 تهیسیپلاست R یمنحن ،یانرژ ینرخ آزادساز ث،یفیگر ی، تعادل انرژKو  G ی)تمرکز تنش در ترکها، پارامترها کیالاست یشکست خط کیمکان .6

 شکست( ارینوک ترک و مع

 رشد ترک( ی، انتگرال لو منحنCTODنوک ترک  یبازشدگ یی)جابجا کیپلاست-کیشکست الاست کیمکان .7

 (کیستسکوالایشکست و کیو مکان یتوقف ترک، رشد ترک خزش ک،ینامیو شکست وابسته به زمان ) شکست د کینامیشکست د .2

 و ...(  CTOD،  ی، منحنKCشکست ) کیمکان یتستها .9

 یخستگ یتست ها ،یمؤثر در عمر خستگ یفاکتورها .۱3

 یداریپا ،یکار مجاز ر،یتأخ زمیمکان ،یرشد ترک خستگ کیمعادلات مکان ،یخستگ زمیکرومکانی) م یخستگ یرشد ترک ها کیمکان .۱۱

 (یرشد ترک خستگ یالگوها ،یخستگ یترکها

 تهایو کامپوز کیمواد الاستوپلاست - یخط کیدر مواد الاست یخستگ یترکها .۱8

 بافتها  ستهیسکوالاستینرم و سخت بدن انسان، و یساختار بافت ها .۱3

 و..( گامانیغضروف، تاندون و ل چه،یاهقلب، استخوان، م ان،یشر وارهیخزش در بافت نرم و سخت )پوست، د .۱4

۱5. Remodeling یکیدر بافت نرم و رابطه آن با خواص مکان 

 در استخوان(  ی، شکست خستگS- N یاستخوان )منحن یرفتار خستگ .۱6

 یرفتار خزش استخوان در رابطه آن با خستگ .۱7

  تیبه عنوان ماده کامپوز ونالیاست یمدل استخوان .۱2

 استخوان یچقرمگ .۱9

 ترک در استخوان رشد کنترل شده .83

 استخوان یشکست و خستگ کیدر مکان Remodelingتأثیر  .8۱

 و شکست یخزش، خستگ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fatigue and Stress Fractures عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  ه آزمایشگا سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 در استخوان یشکست خستگ یمدلساز .88

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 نظر استادبر اساس   سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Anderson, T.L., Fracture mechanics: fundamentals and applications. 2017: CRC press. 

2. Betten, J., Creep mechanics. 2008: Springer Science & Business Media. 

3. Bolotin, V.V., Mechanics of fatigue. 2020: Crc Press. 

4. Burr, D.B. and C. Milgrom, Musculoskeletal fatigue and stress fractures. 2001: CRC press. 

5. Fung, Y.-c., Biomechanics: mechanical properties of living tissues. 2013: Springer Science & Business 

Media. 

6. Cowin, S. and J. Telega, Bone mechanics handbook. Appl. Mech. Rev., 2003. 56(4): p. B61-B63. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 کیربات یجراح یدر توسعه و گسترش فناور یو انسان یاقتصاد یعلم یها زهیانگ ،یتکامل ریس خچه،یتار .۱

 یمختلف جراح یدر حوزه ها کیربات یجراح قیمصاد .8

 یدر جراح کیو دانش ربات یاز فناور یگوناگون بهره مند یروشها .3

و  تیلقاب شیافزا یکیربات یسامانه ها ؛یجراح یناوبر یمانه هاو هوشمند سا کیربات یجراح ی: ابزارهاکیربات یجراح یبر سامانه ها یمرور .4

 از راه دور یجراح یکیربات یجراح؛ سامانه ها اریدست

 ربات –جراح  ی؛ واسطهاRCM یها زمیحرکت؛ مکان یو اجرا یطراح ل،ی: تحلیجراح یربات ها یاصول طراح .5

 یخط یعملگرها التراسوند؛ و ژنیدما، فشار، اکس یحسگرها رو؛یزخورد نو با یری: حس لامسه، اندازه گکیربات یجراح یحسگرها و عملگرها .6

 یو دوران

کنترل دو  یها روش آن؛ یو کاربردها روین ایسرعت  ت،یجانبه بر اساس موقع کیکنترل  ی: روش هایجراح یکنترل ربات ها یروش ها .7

 آن یو کاربردها روین ایسرعت  ت،یجانبه بر اساس موقع

 کیربات یتوسعه در جراح یو فرصت ها دیجد یابزارها، راه حل ها .2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ج(

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Rosen, J., B. Hannaford, and R.M. Satava, Surgical robotics: systems applications and visions. 2011: Springer 

Science & Business Media. 

2. Baik, S.H., Robot surgery. 2010: BoD–Books on Demand. 

3. Najarian, S., J. Dargahi, and A.A. Mehrizi, Artificial tactile sensing in biomedical engineering. 2009: McGraw-Hill 

Education. 

4. Bozovic, V., Medical Robotics. I-Tech Education and Publishing. Vienna/Austria, 2008. 

5. Taylor, R.H., et al., Medical robotics and computer-integrated surgery. Springer handbook of robotics, 2016: p. 

1657-1684.  

 کیربات یجراح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Robotic Surgery عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  فیزیولوژی، آناتومی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی ملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد ع
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 کیربات یتوانبخش یدر توسعه و گسترش فناور یو انسان یاقتصاد یعلم یها زهیانگ ،یتکامل ریس خچه،یتار .۱

 یمختلف توانبخش یدر حوزه ها وتریو به کمک کامپ کیربات یتوانبخش قیمصاد .8

 یتوانبخش یدر ربات ها ماریب comfort)) یو راحت safety)) یمنی( ، اethical) یملاحظات اخلاق .3

 یارتزها ک؛یربات یکمک لیوسا ؛یتراپ کالیزیف یبرا یتماس ریو غ یتماس کیربات ی: سامانه هاکیربات یتوانبخش یبر سامانه ها یرورم .4

 کیربات یپروتزها ک؛یربات

 حرکت کنترل و یربات؛ بازخورد سنسور -حرکت؛ تعاملات توانخواه  یو اجرا یطراح ل،ی: تحلیتوانبخش یربات ها یاصول طراح .5

 ...(،یابلک ،یکیوماتین ،یکیالکتر یکیربات یحرکت و لامسه؛ عملگرها رو،ین ی: حسگرهاکیربات یتوانبخش یرها و عملگرهاحسگ .6

کنترل  ؛یتوانبخش یدر کنترل ربات ها یقیمقاوم و تطب یامپدانس؛ روش ها ای یکنترل سخت ی: روش هایبازتوان یکنترل ربات ها یروش ها .7

 کیربات یتوسعه در بازتوان یو فرصت ها دیجد یوسط ربات؛ ابزارها، راه حل هاحرکت ت یریادگی - رویبدون ن

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالیمآزمون پایان ن

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kommu, S.S., Rehabilitation Robotics. 2007: BoD–Books on Demand. 

2. Bozovic, V., Medical Robotics. I-Tech Education and Publishing. Vienna/Austria, 2008. 

 

  

 کیربات یتوانبخش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Robotic rehabilitation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یآناتوم ی،ولوژیزیف نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسبا اصول و پایه آشنایی -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یحرکت یدر توانبخش یمقدمه بر کاربرد مهندس .۱

 یتوانبخش یدر توسعه مهندس یو روان یاخلاق ،یملاحظات اجتماع .8

 یرکتح یدر توانبخش یمهندس یاصول طراح .3

اندام ها و  یاصلاح کننده بدشکل یارتزها ستاده؛ینشسته و ا یتیموقع یگاه ها هیو موتوردار؛ تک یدست یو ارتزها: ویلچرها یکمک لیوسا یطراح .4

راه  لفعال و فعا ریغ یروزمره )ارتزها یها تیبهبود راه رفتن و فعال یبرا یکمک لیارتزها و وسا ؛یو ورزش یارتوپد یستون مهره ها؛ ارتزها

 یعضلان -یعصب مارانیب یخاص برا یکمک لیروزمره(؛ ارتزها و وسا یها تیفعال لیتسه یبرا یکمک لیرفتن وسا

 یاندام تحتان یپروتزها ؛یاندام فوقان یپروتزها: پروتزها یطراح .5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : دهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبر

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 نابع پیشنهادی: چ( فهرست م
1. Cooper, R.A., Rehabilitation engineering applied to mobility and manipulation. 1995: CRC Press. 

2. Cooper, R.A., H. Ohnabe, and D.A. Hobson, An introduction to rehabilitation engineering. 2006: CRC 

Press. 

3. Myers, S.R., Saunders Manual of Physical Therapy Practice: Rose Sgarlat Myers. 1995. 

4. Nawoczenski, D.A. and M.E. Epler, Orthotics in functional rehabilitation of the lower limb. 1997: 

Saunders Philadelphia. 

5. Bowker, J.H., Atlas of limb prosthetics. Surgical, Prosthetic, and Rehabilitation Principles, 1992: p. 453-

478. 

  

 یحرکت یتوانبخش یمهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Motor Rehabilitation Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  ه پای یآناتوم ،یولوژیزیف نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی  .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 و کنترل حرکات در اندام و افراد سالم دیتول یکل یها یاستراتژ یبررس .۱

 یتوانبخش کیولوژیزیبر اساس اصول موتور کنترل و نوروف یحرکت -یحس یمدل ها لیو تحل هیتجز .8

 بر حرکت موتور کنترل و اثرات آن عاتیضا یاصول کل .3

 حرکات افراد معلول  یموتور کنترل به منظور توانبخش یریادگی یها مدل .4

 موتور کنترل دگاهیآن از د یحفظ پاسچر و توانبخش عاتیضا .5

 موتور کنترل یها ییراه رفتن در اثر نارسا عاتیضا .6

 عهیرسش، گرفتن و حرکت دادن دست با وجود ضا لیحرکت دست از قب عاتیضا  .7

  یحرکت یو اندام ها چهیدر ماه یتیسیاستو پل یتیسیاسپاست .2

 حرکت یو اثرات آن در توانبخش کیزوکنتیو ا الینرسیزوایا دهیپد یکیومکانیمدل ب .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال نیمهای کلاسی در طول فعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Shumway-Cook, A. and M.H. Woollacott, Theory and practical applications. Motor Control, 1995. 

2. Rothwell, J.C., Control of human voluntary movement. 2012: Springer Science & Business Media. 

3. Schmidt, R.A., et al., Motor control and learning: A behavioral emphasis. 2018: Human kinetics. 

4. Levine, M.W. and J.M. Shefner, Fundamentals of sensation and perception. 2000. 

5. Deutsch, S. and E. Micheli-Tzanakou, Neuroelectric systems. 1987: New York University Press. 

6. Winter, D.A., Biomechanics and motor control of human movement. 2009: John Wiley & Sons. 

7. Tyldesley, B. and J. Grieve, Muscles, nerves and movement: In human occupation. 2011: John Wiley & Sons. 

8. Stark, L., Neurological control systems: Studies in bioengineering. 2012: Springer Science & Business Media. 

9. McMahon, T.A., Muscles, reflexes, and locomotion. 2020: Princeton University Press. 

10. Taylor, A. and A. Prochazka. Muscle receptors and movement. in Proceedings of a Symposium held at the 

Sherrington School of Physiology, St. Thomas' Hospital Medical School. London, Basingstoke: MacMillan 

Publishers Ltd. 1981.  

 حرکت یتوانبخش یو روش ها یعضلان -یعصب عاتیضا عنوان درس به فارسی:

 Neuromuscular lesions and movement عنوان درس به انگلیسی:

rehabilitation methods 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یآناتوم ،یولوژیزیف نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 دی و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمن .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

آهسته(؛  قیتطبیق متوسط و تطب ع،یسر )تطبیق یکیمکان یها رندهیگ ؛یستیز یبر حسگرها یحس لامسه: مقدمه ا یو مودها عتیطب ف،یتعر .۱

 یمصنوع یحسگرها ینولوژیبر ترم یمقدمه ا

 هاحسگر یمشخصات عملکرد ف،یتعار .8

 آنها یاضیر یو مدل ساز ویستیزورزیپ یحسگرها .3

 آنها  یاضیر یو مدل ساز کیزوالکتریپ یحسگرها .4

 یبرش یروهایقائم، فشار و ن یروهاین یحسگرها .5

 یحس لامسه در پزشک یکاربردها .6

 یجراح یلامسه برا یحسگرها یطراح یارهایو مع یمبان .7

 یو توانبخش یجراح ص،یتشخ نینو یو حضور از راه دور و کاربرد آنها در روشها کیهپت .2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 یزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجه

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Najarian, S., J. Dargahi, and A.A. Mehrizi, Artificial tactile sensing in biomedical engineering. 2009: 

McGraw-Hill Education. 

2. Webster, J.G., Tactile sensors for robotics and medicine. 1988: John Wiley & Sons, Inc. 

3. Russell, R.A., Robot tactile sensing. 1990: Prentice-Hall, Inc. 

4. Burdea, G.C., Force and touch feedback for virtual reality. 1996. 
  

 یدر پزشک رویحس لامسه و بازخورد ن عنوان درس به فارسی:

 Tactile sensing and force feedback in عنوان درس به انگلیسی:

medicine 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 آن کیبا بافت و مکانآشنایی  -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اتیمقدمه و کل .۱

 و...( یا نهیکلاژن، مواد زم ن،یبدن ) الاست یبافت ها کیارگان ریغ یاجزا .8

 بدن )سلول ها( یبافت ها کیارگان یاجزا .3

 بدن  یساختار بافت ها زیر یکیخواص مکان .4

 غضروف، تاندون، لگامان، پوست و...( ان،یشر وارهیآنها ) د کینرم و خواص مکان یبافت ها .5

 ندان و...(آنها ) استخوان، د یکیسخت و خواص مکان یبافت ها .6

 بدن انسان  یبافت ها کیمکان لیتحل یها یتئور .7

 و...  یدو فاز ته،یسیپوروالاست ته،یسیپرالاستیمحدود، ها تهیسیالاست .2

 کیبدن انسان به تفک یبافت ها کیکار کرد و مکان .9

 قلب و عروق، پوست ، دندان و... ستمیس ،یاستخوان ،یعضلان ستمیس .۱3

۱۱.  Remodeling در بافت 

 یریبدن و پ یبافت ها یشناس بیاز آس یکینومکایب لیتحل .۱8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ogden, R.W. and G.A. Holzapfel, Mechanics of biological tissue. 2006: Springer. 

2. Fung, Y.-c., Biomechanics: mechanical properties of living tissues. 2013: Springer Science & Business 

Media. 

3. Nigg, B.M., Biomechanics of the musculo-skeletal system. 2007: John Wiley & Sons Incorporated. 

 بافت کیمکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Tissue Mechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد عملی دارد، چه نوع 
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4. Cowin, S.C. and J.D. Humphrey, Cardiovascular soft tissue mechanics. 2001: Springer. 

5. Humphrey, J.D., Cardiovascular solid mechanics: cells, tissues, and organs. 2013: Springer Science & 

Business Media. 

6. Cowin, S. and J. Telega, Bone mechanics handbook. Appl. Mech. Rev., 2003. 56(4): p. B61-B63. 

7. Aaberg, E., Muscle mechanics. 2006: Human Kinetics. 

8. Martin, R.B., et al., Skeletal tissue mechanics. 1998: Springer. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یستیز الاتیس کیبخش اول: مکان .۱

 الینویمفاصل س یروانکار یو کاربرد آن در بررس یروانکار یتئور

 یستیز یها طیدر مح الیس انیجر یو کاربرد آن در بررس نییپا نولدزیر یها انیجر

 دهیچیپ یستیز یها انیجر زیدر آنال یبیتقر یها روش

 یستیز یها ستمیدوم: انتقال حرارت در س بخش .8

 حرارت در سلول انتقال

 آن یستیز یو کاربردها کیپربلیانتقال حرارت ها معادله

 نییاپ یبافت در دما ایسلول  ینگهدار

 یستیز یها ستمیسوم: انتقال جرم در س بخش .3

 متخلخل طیجرم در مح انتقال

 یعروق نیجرم ب انتقال

 هیانتقال جرم در کل یساز مدل

 هیانتقال جرم در ر یساز مدل

 انتقال دارو یساز مدل

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : اهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( ر

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 ست منابع پیشنهادی: چ( فهر
1. Truskey, G.A., F. Yuan, and D.F. Katz, Transport phenomena in biological systems. 2009 

2. Fournier, R.L., Basic transport phenomena in biomedical engineering. 2017: CRC press. 

3. Yang, W.-J., Biothermal-fluid sciences: principles and applications. 1989: Garland 

Science.    

 یستیز یها ستمیانتقال س یها دهیدر پد ژهیمباحث و عنوان درس به فارسی:

 Special Topics in Transport عنوان درس به انگلیسی:

Phenomena in Biological Systems 
 درس و واحدنوع 

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 .............. موارد دیگر: کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یاه یو رندرینگ، تکنولوژ یمجاز طیانسانی، مح یدر سامانه ها، شاخص ها یمجاز تیواقع ،یمجاز تیبر حس لامسه در واقع یمقدمه ا .۱

 پزشکی. یلامسه ا یموجود در واسط ها

کی، پزش یلامسه ا یپزشکی، سنسور و عملگرها در واسط ها کیو از راه دور ربات یمجاز طیدر مح یلامسه ا یواسط ها کیو دینام کینماتیس .8

 در صنعت پزشکی. یلامسه ا یواسط ها یمعمار

 شکی.پز یو از راه دور لامسه ا یمجاز یبرخورد در سامانه ها صیتشخ .3

 یپزشکی، مدل ساز یسختی اجسام در کاربردها یآزاد، مدل ساز یفضا یپزشکی، مدلساز یبا کاربرد یلامسه ا یرندرینگ در سامانه ها .4

 پزشکی. یسامانه ها یمجاز طیمح کیاصطکاک، دینام

پزشکی.  یلامسه ا یدر سامانه ها تیو شفاف یپزشکی، پایدار یلامسه ا یارتباطی در سامانه ها یپزشکی، کانال ها یلامسه ا یکنترل سامانه ها .5

 پزشکی یلامسه ا یسامانه ها یو نوین در کاربر رخطییمعرفی کنترل خطی، غ

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  ل ساهای کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Podobnik, J. and M. Mihelj, Haptics for virtual reality and teleoperation. 2012: Springer. 

2. Tavakoli, M., et al., Haptics for teleoperated surgical robotic systems. 2008: World Scientific. 

3. MacLean, K.E., Haptic interaction design for everyday interfaces. Reviews of Human Factors and 

Ergonomics, 2008. 4(1): p. 149-194. 

4. Hannaford, B. and A.M. Okamura, Haptics, in Springer Handbook of Robotics. 2016, Springer. p. 1063-

1084. 

5. Hayward, V. and K.E. MacLean, Do it yourself haptics: part I. IEEE Robotics & Automation Magazine, 

2007. 14(4): p. 88-104. 

 یپزشک کیمجازی و از راه دور ربات تیهای واقع ستمیحس لامسه در س عنوان درس به فارسی:

 Tactile sensing in virtual reality and عنوان درس به انگلیسی:

remote medical robotic systems 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:پیشدروس 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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6. Weir, D.W. and J.E. Colgate, Stability of haptic displays. Haptic Rendering: Foundations, Algorithms, 

and Applications, 2008: p. 123-156. 

7. Salisbury, K., F. Conti, and F. Barbagli, Haptic rendering: introductory concepts. IEEE computer 

graphics and applications, 2004. 24(2): p. 24-32. 

8. Hashtrudi-Zaad, K. and S.E. Salcudean, Analysis of control architectures for teleoperation systems with 

impedance/admittance master and slave manipulators. The International Journal of Robotics Research, 

2001. 20(6): p. 419-445. 

9. Hannaford, B., A design framework for teleoperators with kinesthetic feedback. IEEE transactions on 

Robotics and Automation, 1989. 5(4): p. 426-434. 

10. Kolbari, H., et al., Adaptive control of a robot-assisted tele-surgery in interaction with hybrid tissues. 

Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 2018. 140(12). 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هافصلپ( مباحث یا سر

 شکل رییتنش و تغ یتانسورها .۱

 شکل، نرخ کرنش رییتنش و تغ ریتفس

 و معادلات بقا نولدزیمختصات و معادله انتقال ر یمحور ها ستمیس ن،یلاگرانژ دگاهیو د نیاولر دگاهید

 استوکس یلزجت و تئور بیضرا

 استوکس-ریناو معادلات

  ریخط رگه، خط مس ان،یجر خط

 یوتنین ریغ الیمختلف س یها مدل

  نولدزیبر اساس عدد ر انیجر یبند میتقس .8

 ییهوا یهوا در راه ها انیخون در قلب و آئورت، جر انیبالا، جر نولدزیبا ر انیجر خواص

 انیو معادلات جر کیدرجه  یمرز هیلا

 شش  یحبابچه هاهوا در  انیجر ،یرگیخون در بستر مو انیجر ،یخزش انیاستوکس، جر انیجر ن،یپائ نولدزیبا ر انیجر خواص

 )چرخش( تهیسیانتقال ورت معادلات .3

 یچرخش انیبراساس جر لیو تحل یمرز هیلا

 شیجدا طیشرا ینیب شیو پ انیجر شیجدا دهیپد

  ییجایجا انیجر .4

 نسکیبوز نیآزاد، تخم ییجابجا

 یاجبار ییجابجا

 درون چشم الیس انیو  مثال جر 333بعد پرانتل، ناسلت، گراشف  یب اعداد

  یتصات دورانمخ ستمیس .5

 و جانب مرکز سیولیکور یروهاین

 هوا در جو انیساده کننده، جر اتیفرض

 یقلب یخون در رگها انیجر

  الاتیس کیاز مکان راستوکسیمسائل حل شده از معادلات ناو یبرخ .6

 شرفتهیپ یستیز الاتیس کیمکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Biofluids عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مکانیک سیالات نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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  الینوویدر مفاصل س یجامد و معادله کووت، معادله روغنکار واریحرکت د ریتحت تاث انیجر

 خون در سرخرگ انیجر ،یاختلاف فشار و معادله پواز ریتحت تاث انیجر

 آزاد، کشش سطح یدار، شرط مرز بیسطح ش یبر رو هیچند لا انیجر ه،یشتاب جاذ ریتحت تاث انیجر

 چرخان وارهید ریتحت تاث انیجر

 اول و دوم استوکس معادله

 یدرون لوله مدور عدد ومرسل یضربان انیجر

  یاتیح ونیرکولاسیس ستمیس .7

 انیو مشاهده جر یریاندازه گ یها روش .2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ج( ملزومات،

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Panton R.L., Incompressible Flow. 1996: John Wiley & Sons. 

2. White F.M., Viscus Fluid Flow. 1991: McGraw-Hill, 1991. 

3. Tritton D.J., Physical Fluid Dynamics. 1988: Oxford Science Pub. 

4. Schlichting H., Boundary-Layer Theory. 1990: McGraw-Hill. 
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 هدف کلی:

به مهندسان  یاخلاق یبا ارائه کدها یاخلاق مهندس در است. یاز اخلاق کاربرد یاشاخه Engineering Ethics یسیبه انگل ای یلاق مهندساخ -

 نی. ادر حال وقوع است یدر علم و پزشک یو اخلاق یاجتماع رییتغ کیحال حاضر،  در .شودیکمک م یدر حرفه مهندس یاخلاق یریگمیبه تصم

 نیر ادرک نشده است. آنچه د یبه درست یو  علوم مرتبط با پزشک یدر کار پزشک ریتک تک محققان درگ فیکه وظا دهدیم نشان تیوضع

 آنها است. یااخلاق حرفه یریکارگتوسعه و به شود،یدرس ارائه م

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .3

 های ذیلتفهیم سرفصل .4

 : هارفصلپ( مباحث یا س

 اخلاق یبا مفهوم و کاربردها ییآشنا .5

 آن تیاخلاق و اهم •

  یو فلسف ینیاخلاق در مکاتب مختلف د •

 و نقش آن در توسعه جوامع یاخلاق کاربرد •

 و نقش آن خچهیتار ،یحرفه مهندس .6

 جوامع شرفتیو نقش مهندسان در پ یمهندس فیتعر •

  یاحرفه و اخلاق حرفه فیتعر •

 یرانیدر فرهنگ ا یاهاخلاق حرف •

  یمهندس یدادهایرو نیترمهم •

 زمان  تیریو مد تی: خلاقیدو عنصر مهم مهندس •

 یاخلاق مهندس .7

 یضرورت اخلاق مهندس •

  یاصول اخلاق مهندس •

  یاخلاق سازمان ،یاخلاق کاربرد •

 یو مکروهات پژوهش ی: محرمات پژوهشیپژوهش-یاخلاق علم •

 یستیز طیاخلاق مح •

 آن  اتیو مقتض یفه مهندسحر •

 رفتار تیریمد ایاخلاق  یمهندس •

  یسوگندنامه مهندس •

  یاجتماع هیسرما •

                                                           
 ها مشترک است.این درس بین همۀ گرایش 33 

 31یپزشک یاخلاق در مهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Ethics in biomedical engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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  هابی: نمونه آسیامسائل اخلاق حرفه یهاشهیر •

  یپزشک یاخلاق در مهندس .2

  یشگاهیآزما یابیدر بخش پژوهش و ارز •

 ینیبال یهایابیو ارز یپزشک لیوسا ها،کیدر بخش تکن •

 یاکار حرفه یبرا یپزشک یمختلف مهندس یهابخش در •

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 ادبر اساس نظر است     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .زداینشر  ،۱392 ،اخلاق یو مهندس یاخلاق مهندس م.، نژاد،یبهادر .۱

 .یطوس نیرالدیانتشارات دانشگاه خواجه نص، ۱329 ،یو اخلاق مهندس یبر اخلاق پژوهش یامقدمهع.،  ق،یصدیخاک .8
3. Martin, M.W. and R. Schinzinger, Ethics in engineering. 2004: McGraw-Hill. 

4. Mondal, R., Medical Ethics and Policies Related to Biomedical Equipment, in Biomedical Engineering 

and its Applications in Healthcare. 2019, Springer. p. 733-738. 

5. Brey, P., Biomedical engineering ethics. 2009. 

6. Vallero, D.A., Biomedical ethics for engineers: Ethics and decision making in biomedical and biosystem 

engineering. 2011: Elsevier. 
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 هدف کلی:

 آن یریمختلف اندازه گ یو روش ها یسازگار ستیمفهوم ز یبررس -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلرفصلتفهیم س .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ها الیومتریو ب یسازگار ستیز فیتعار .۱

 یریپذ بیتخر ستیز و ییژن ها و خون، سرطان زا یرو ریتأث ،ییزدا تیحساس ،یشناس تیاز نقطه نظر سم یسازگار ستیز یبررس .8

  ANSI , FDA , ISO , FDA،یسازگار ستیز یاستانداردها یمعرف .3

 ها الیومتریباثر متقابل سلول با  .4

 آنها یسازگار ستیها و ز الیومتریب یییایمیکوشیزیخواص ف .5

 Maxwell, Voight یمدل ها یاستخوان و معرف یکیآن ها خواص مکان کیسکوالاستیسخت و نرم و خواص و یبافت ها ییشناسا .6

 و عوامل موثر بر آن  یخون سازگار .7

 یخون سازگار زانیم ییشناسا یروش ها .2

 ها الیومتریر حضور بزخم د میترم ندیفرآ .9

 یعروق مصنوع کیو مکان یو مصنوع یعیعروق طب .۱3

 خون سازگار یها الیومتریساخت ب یروش ها .۱۱

 exvivo , in vivo , in vitr،یسازگار ستیز یآزمون ها یها ستمیس .۱8

، Agar ( ( Tissue culture یکشت بافت طیمانند متد مح ییسازگار بودن ماده با استفاده از روش ها ستیکردن ز شیآزما ی* روش ها

 جینتا یبررس یروش ها نیباشد. و همچن یم Animal Implantation, Culture Suspension overlay یقیکشت تعل طیمح

 باشد. یمورد نظر م یکیزتولوژیه

  Implantation**. روش 

 .***Implantation, Fixation, Dehydration, Embedding, Sectioning, Staining and microscopy 

ها و  هیما ستیبافت و خون با ز یسلول ها و بافتها، واکنش ها ییشناسا یها کیو تکن یاصل یخون، بافت ها یانعقاد یها ستمیو س ینولوژیمیا .۱3

 ها هیما ستیو ز ییو خواص مواد قابل کاشت در بدن، سرطان زا یکروبیآنها، ساختمان م یابیارز

 با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 یسازگار ستیز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biocompatibility عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kumar, V., A. Abbas, and J. Aster, Robins Basic Pathology. nineth ed. 2013, Saunders, Philadelphia, PA, 

USA (928 pp.) 

 : نشر سادس.۱393. یسازگارستیز. گرانیع. و د ،یخاوند .8

3. Silver, F.H. and Christiansen, D.L., Introduction to biomaterials science and biocompatibility. In 

Biomaterials science and biocompatibility. 1999: Springer, New York, NY. 

4. Black, J., Biological performance of materials: fundamentals of biocompatibility. 2005: CRC Press. 

5. Ong, J.L., Appleford, M.R. and Mani, G., Introduction to biomaterials: basic theory with engineering 

applications. 2014: Cambridge University Press. 

6. Demirci, U., Khademhosseini, A. and WEN, Q., Gels Handbook. Fundamentals of Hydrogels. 2016: 

World Scientific. 

7. Wang, B., Hu, L. and Siahaan, T.J., Drug delivery: principles and applications. 2016: John Wiley & 

Sons. 

8. Lanza, R., et al., Principles of tissue engineering. 2020: Academic press. 
9. Ratner, B.D., Biomaterials science: an interdisciplinary endeavor, in Biomaterials science. 1996, 

Elsevier. p. 1-8. 

10. Dee, K.C., D.A. Puleo, and R. Bizios, An introduction to tissue-biomaterial interactions. Cell 

Mol. Biol, 2004. 8: p. 419-425. 
11. Dawids, S., Polymers: Their Properties and Blood Compatibility: Advanced Course on Biomaterials: 

Selected Papers. 1989: Kluwer Academic Publishers for the Commission of the European Communities. 

12. Recent review and research articles related to the topics. 

13. Biomaterials (Journal) 

14. Journal of Biomedical Materials Research 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 سافزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی در .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .۱

 مواد ستیو ز یسازگار ستیز فیتعار .8

، PUR , PP , PE , PVC ، ریپذ بیتخر یمرهایها ، پل دروژلیشود شامل ه یسازگار استفاده م ستیکه به عنوان مواد ز ییمرهایپل یبررس .3

 و... کهایفلوره ، لاست یمرهایها ، پل لاتیاکر یپل

 تیتقو یاه یروند ،تئور یبکار م مرهایپل تیکه در تقو یو مصنوع ی، سلولز یو انواع الیاف معدن هیاول فیها و کاربرد آنها: تعار تیوزکامپ .4

 کیموادترموپلاست تی، تقو ییایمیو ش یکیو اندازه الیاف بر خواص مکان شیآرا ریها ، تأث تیاستحکام و شکست کامپوز

تراوا  مهین یمرهای، پل هی، نخ بخ ی، رگ مصنوع یچشم یها یآنها: )عدس دیساخت و تول یسازگار و روش ها تسیز یمرهایپل یکاربرد یبررس .5

 مفاصل. ..( ی، پروتزها یارتوپد یها مپلنتی( ، ازوریالی)د

 ستیز مریت به پل، پاسخ خون و باف ex vivo, in vivo , in vitro یابیارز یو نسوج با خون ) روش ها مرهایپل نیب یواکنش ها یبررس .6

 ییایمیش یها سازگار با استفاده از روش ستیز یمرهایپل دیتول یها روش، پس از کاشته شدن ( مرهایشکل در سطح پل رییسازگار کاشته شده ، تغ

 یو پرتوده یکیزیو ف

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : دهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبر

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 نابع پیشنهادی: چ( فهرست م
1. Balakrishnan, P., M.S. Sreekala, and S.Thomas, Fundamental Biomaterials: Polymers. 2018: Woodhead 

Publishing. 

2. Modjarrad, K., and S. Ebnesajjad, Handbook of polymer applications in medicine and medical devices. 

2013: Elsevier. 

3. Poole-Warren, L., P. Martens, and R. Green, Biosynthetic polymers for medical applications. 2015: 

Elsevier. 

 یپزشک یدر مهندس مرهایپل عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Polymers in Medical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی فیزیک پلیمرها نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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4. Chiellini, E., Polymers in medicine. 1983: Springer. 

5. Kronenthal, R., Polymers in medicine and surgery. Vol. 8. 2013: springer science & business media. 

6. Perale, G., and J. Hilborn, Bioresorbable polymers for biomedical applications: from fundamentals to 

translational medicine. 2016:  Woodhead Publishing. 

7. Laurencin, C., and M. Deng, Natural and synthetic biomedical polymers. 2014: Newnes. 

8. Reis, R., Natural-based polymers for biomedical applications. 2008: Elsevier. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 ر حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و مهارت د .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 وندهایها، انواع پ کیها، ساختمان سرام کیسرام .۱

 کهایسرام ییایمیو ش یکیزیف ،یکیخواص مکان .8

 کهایوسرامیب یبند میتقس .3

 و...( ایرگونی)آلونیا، ز Bioinert یها کیسرام

 اربرد ( و روش ساخت و کیستیتراز ،یکیساختار خواص مکان

 ...( م،یکلس ی)انواع فسفات ها resorbable یها کیسرام

 ها یژگیخواص و و ،یپوشش ده یها کینی: تکتیآپات یدروکسیه یها وشش: ساختار، سنتز، خواص پتیآپات یدروکسیه

 یفعل گاهیروش ساخت، خواص، جا بات،ی: انواع، ترکویواکتیب یها کیسرام شهیو ش شهیش

 ساخت، کاربرد یاع، روش هاانو یساختار، بررس کربن

 متخلخل یها کیسرام .4

 یدندان یها انمیس ،یا شهیش یونومرهای ،یدندان یها تیها در کامپوز شهیو ش کهایبر نقش سرام دیبا تاک یها در دندان پزشک کیکاربرد سرام .5

  رهیو غ

 رهیبافت و غ یمهندس ،یها در پرتوده کیسرام یدرمان یکاربردها .6

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیز امکانات و روشاستفاده ا

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ishikawa, K., Ahmed, E., Kokubo. T., Bioceramics and their Clinical Applications. 2021: Woodhead Publishing. 

2. Hench, L.L., An Introduction to Bioceramics. 2013: World Scientific. 

3. Park, J., Bioceramics: Properties, Characterizations, and Applications. 2008: Springer-Verlag. 

  

 یپزشک یدر مهندس هاکیسرام عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Ceramics in Medical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 های علمی درسو پایه آشنایی با اصول -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ساخت  یفلزات: ساختار، روش ها .۱

 فلزات یو خوردگ یکیزیف ،یکیخواص مکان .8

خواص و  بات،ی: ترکومیتانیت یاژهایو آل ومیتانیو کاربرد ت دیتول یخواص و روش ها بات،یفولاد ضد زنگ، انواع، ترک یفلز یها مپلنتیانواع ا .3

 و...(  نیپلات وم،یتانیفلزات )ت ریو کاربرد سا دیتول یخواص و روش ها بات،یترک ؛یکبالت یاژهایو کاربرد آل دیتول یروش ها

 و...(  یولوژیوترابی)ب یفلز یها مپلنتیسطح ا یفلزات در بدن و مهندس یخوردگ .4

 یدندان یها مپلنتیآمالگام، ا ،یدر دندان پزشک کاربرد فلزات .5

 یکینیکل جیکشت بافت و نتا ،یمحصولات خوردگ یمطالعات بر رو یبررس .6

 یفلز یها مپلنتیا یاستانداردها یبررس .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنه

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Helsen, J. A., Breme, H.J., Metals as Biomaterials. Wiley: 1998. 

2. Callister, W.D., Rethwisch, D.G., Materials Science and Engineering: An Introduction. 2014: Wiley. 

3. Chen, Q., Thouas, G., Biomaterials: A Basic Introduction. 2015: CBC Press. 

4. Ratner, B., Hoffman, A., Schoen, F., Lemons, J., Biomaterials Science: An Introduction to Materials in 

Medicine. 2012: Academic Press.  

 یپزشک یفلزات در مهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Metals in Medical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

  نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلسرفصل تفهیم .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 (ایو پو ستایتماس )ا هیزاو یریاندازه گ .۱

 (Surface Tension) یکشش سطح یریاندازه گ .8

 ( ایو پو ستایاصطکاک )ا بیضر یریاندازه گ .3

 (  ATR-FTIRشده مادون قرمز )  فیتضع یانعکاس کل یسنج فیط .4

 ( SEM) یشیپو یالکترون یکروسکوپیم .5

 ( STM) یتونل یشیپو یکروسکوپیم .6

 (AFM) یاتم یروین یکروسکوپیم .7

 ( ESCA) ییایمیش هیتجز یبرا یالکترون یسنج فیط .2

 ( SIMS) هیثانو ونی یجرم یسنج فیط .9

 ( TEM) یعبور یالکترون یکروسکوپیم .۱3

 (EDX) کسیاشعه ا یتفرق انرژ یسنج فیط .۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیوشاستفاده از ر

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 مرتبط در حد امکان افزارهایبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Fawcett, A.H., Polymer spectroscopy. 1996: Chichester, England. 

2. Foster, A. and W.A. Hofer, Scanning probe microscopy: atomic scale engineering by forces and currents. 

2006: Springer Science & Business Media. 

3. Clarke, A., C. Eberhardt, and C.N. Eberhardt, Microscopy techniques for materials science. 2002: 

Woodhead Publishing.  

 سازگارستیسطح مواد ز زیآنال یهاروش عنوان درس به فارسی:

 Surface analysis methods of عنوان درس به انگلیسی:

biocompatible materials 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 اعت:تعداد س

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

رس دانشجو، د نی. در اباشدیم گرانید یقبل قاتیحل مسئله بر اساس تحق یو راهبردها یدانشگاه قاتیآموزش روند تحق ،یپژوهش ناریهدف درس سم

 یبرا یهنو روش ذ . مفهومکندیم نیرا تمر یو کتب یو گزارش شفاه ینوشتن، مستندساز گران،ید یپژوهشها اتیمرور ادب ،یتفکر انتقاد یکهایتکن

توار اس یکه بر محور همان سؤالات و ییپژوهشها اتی. پژوهش خود را با مرور ادبکندیمطرح م یموضوع پژوهش کیمشکل مهم را در قالب  کی حل

 کیستماتیروش س کیبر اساس  یمسئله پژوهش کیحل  یدرس دانشجو را با استراتژ نیشده در اانجام یتهایفعال تی. و در نهادهدیهستند را انجام م

 .دهدیم یرا به و یدانشگاه لاتیفرد با تحص کی یلازم برا یپژوهش یهاو مهارت کندیم مادهآ

  اهداف ویژه:

صرف  یفرد یهاپروژه یرو یاز وقت کلاس به طور عمل یارائه خواهد شد. در هر جلسه قسمت یو کار گروه یدوره در قالب کارگاه آموزش نیا

 گرانیدر کلاس انجام دهد، و در کلاس با د را خود فیقسمت تکال نیشتریب د،یایآماده به کلاس ب دیت که دانشجو بااس یمعن نیبه ا نیخواهد شد. ا

 قیتحق یاصول و روشها یریکارگبا به نت،یو ارائه آن با استفاده از پاورپو یقاتیپروپوزال تحق کی هیدرس ته نیا ییبحث و تعامل داشته باشد. پروژه نها

جمع آنها  ت،یو در نها شدهحیو تصح لیتکم فیتکال نیترم اطول دربوده، که  ییدرس مربوط به پروژه نها نیشده در اانجام فیمام تکالخواهد بود. ت

ه دور نیدر ا یمتعدد یو گروه یفرد یتهایو ارسال شوند. فعال لیدر زمان مقرر تکم دیبا فیارائه خواهد شد. لذا تکال یپروپوزال پژوهش کیبه عنوان 

خذ نمره ا یکرده و برا افتیدر قیبازخورد دق فیتکال یها سینو شی. تمام پشوند توسط دانشجو دنبال یبه طور جد دیوجود خواهد داشت،که با

 .باشندیدر دوره لازم م یقبول

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 مقدمه: انواع تحقیق .83

 قیزمان در تحق تیریمد - قیافراد در تحق نیروابط ب - قیدر تحق یمراحل روش علم .84

 قیتحق یمستندساز - دهیو ارائه ا قیموضوع تحق انتخاب .85

 قیدر تحق هاتیو مسئول یعلم اخلاق .86

 منابع یجستجو - یها و منابع علمبا بانک ییآشنا .87

 منابع یجستجو - قیدر تحق نترنتیاطلاعات و ا یاز فنآور استفاده .82

 منابع مثل اندنوت. . . تیریمد یافزارهامبا استفاده از نر یکیکتابخانه الکترون لیو تشک تیریمد .89

 . . .ینوشتار ر،یتصاو زیآنال ،یهای آمارداده زیآنال یاستفاده از ترم افزارها -قیاطلاعات تحق لیو تحل هیتجز .33

 نامهو پایان ناریمقاله، سم ،یگزارش علم ساختار .3۱

 یمقاله علم نوشتن .38

 یمقاله در مجله تخصص چاپ .33

 یری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگ

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 قیو روش تحق ناریسم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Seminar and research method عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:پیش دروس

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ........... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیانات و روشاستفاده از امک

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 ۱398انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ی،پژوهش و ارائه در مهندسصفا بخش، رضا،  .9

 ۱39۱روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی، انتشارات قائم،لسانی، حمید،  .۱3

 ۱39۱، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(،ل و مبانی تحقیق در علوم مهندسیاصوی، حسن، کتابداری، محمدجواد، ساق .۱۱

12. Paul D.. Leedy, Ormrod, J.E. and Johnson, L.R., 2014. Practical research: Planning and design (p. 360). Pearson 

Education. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  تهایبر کامپوز یمقدمه ا .۱

 ها  تیساخت کامپوز خچهیتار .8

 تهایکامپوز یدسته بند .3

  یمریپل نهیزم یها تیکامپوز .4

 یفلز نهیزم یها تیکامپوز .5

 یکیسرام نهیزم یها تیکامپوز .6

 یانیگراد یها تیکامپوز .7

 یپزشک یها در مهندس تیکاربرد کامپوز .2

 ی متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیر

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیات و روشاستفاده از امکان

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Chawla, K.K., Ceramic matrix composites. 2013: Springer Science & Business Media. 

2. Schwartz, M.M., Composite materials handbook. 1983. 

 . دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱376. علم مواد )خواص و مهندسی مواد( ، ح.،تویسرکانی .3

 .پژوهشگاه مواد و انرژی. سیمان های دندانی، ا.، کاظم زاده، ف. و مضطرزاده  .4

3. Phillips, L.N., Design with advanced composite materials. 1989. 

4. Suresh, S., Fundamentals of metal-matrix composites. 2013: Elsevier. 

  

 یپزشک یدر مهندس هاتیکامپوز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Composites in Medical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایانرساله  48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 یپوست یها بیزخم و درمان آس میترم نینو یبا روش ها ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هایا سرفصلپ( مباحث 

 و انواع زخم  فیتعر .۱

 آن  میدر زخم و ترم یالتهاب یواکنشها .8

 آن  میدر زخم و ترم یمنیا ستمیس یها واکنش .3

 آن میدر زخم و ترم یمنیا ستمیس یها واکنش .4

 آن میدر زخم و ترم یخون رسان ستمیو س یعروق یها واکنش .5

 آن  میدر زخم و ترم کینامیاختلالات همود  .6

 زخم  میدر ترم . E. C . M نقش .7

 زخم میدر ترم یبافت همبند نقش .2

 پوست  میترم .9

 ها و پانسمان ها( هیها، بخ نیگزیزخم ) جا میمورد استفاده در ترم مواد .۱3

 زخم میمواد در ترم یسازگار ستیز .۱۱

 زخم میترم یمواد مورد استفاده برا یموضع آثار .۱8

 زخم  میترم یمواد مورد استفاده برا کیستمیس آثار .۱3

 ی تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردها
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kordestani, S.S, Atlas of Wound Healing: A Tissue Regeneration Approach. 2019: Elsevier. 

2. Vachhrajani  et al, Science of Wound Healing and Dressing Materials. 2020: Springer.  

3. Boateng , J. Therapeutic Dressings and Wound Healing Applications. 2020: John Wiley and Sons. 

  

 زخم میترم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Wound healing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی دارد، چه  اگر واحد عملی



 214/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 کلی:هدف 

 هدف یآنها به سمت بافت ها زیکنترل شده تما یکشت و مهندس یروش ها ،یادیبن یبا انواع سلول ها ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 معرفی، تاریخچه و انواع سلول های بنیادین  .۱

 نینی سلول های بنیادی ج 

  سلولهای بنیادی بزرگسالان یا سلول های بنیادی بافتی 

  کنام سلول های بنیادی 

 زیست مواد به عنوان کتام سلول های بنیادی 

 تمایز در سلول های بنیادی  .8

  تأثیر عوامل شیمیایی 

  تأثیر عوامل فیزیکی 

  تأثیر عوامل مکانیکی 

  تأثیر عوامل الکتریکی 

 تأثیر عوامل مغناطیسی 

 ای بنیادی و مهندسی بافت سلول ه .3

  ترمیم عصب 

  عروقی  –درمان بیماریهای قلبی 

  ترمیم پوست 

 دیابت 

 سرطان، سلول های بنیادی و سلول های بنیادی سرطانی  .4

 بنیادی سلولهای از استفاده با درمان و بنیادین سلولهای های پروتکل  

 ای خصوصی و دولتی سلول های بنیادیه بانک 

 ارزیابی روش بنیادین های سلول حقیقاتت در اخلاقی ملاحظات 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 یادیبن یهاسلول یمهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Stem cell engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملز

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Lanza, R., et al., Essentials of stem cell biology. 2009: Elsevier. 

2. Li, S., N. L'Heureux, and J.H. Elisseeff, Stem cell and tissue engineering. 2011: World Scientific. 

3. Roy, K., Biomaterials as Stem Cell Niche. 2010: Springer. 

4. Goldstein, L.S. and M. Schneider, Stem cells for dummies. 2010: John Wiley & Sons. 

 .،انتشارات خانه زیست شناسی۱327 ،مجموعه کتاب های چهار جلدی سلول های بنیادی، ح.، د بهارون .5
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و  .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .۱

 ها  الینانومتر یبا علم و مهندس ییآشنا

 ها  الینانومتر یاز کاربردها ییها مثال

 ها الیخواص نانومتر .8

 یکمکانی – یکیزیف

  یکیالکتر یکیاپت

 نانوساختارها  .3

 نازک یها هیلا

 ها  لهیذرات و م

 متخلخل  الینانومتر

 خودآرا  الینانومتر

  یو نانو فلز یبا مشخصات نانو ساختار مواد

  ینانو ساختار یدیکلوئ یها ستمیس

 تهایکامپوز نانو

 روش ها ساخت نانوساختارها .4

 یتوگرافیل

 ینانولیتوگراف

 ها الیمطالعه نانومتر یروش ها .5

 ,...(  XRD, TEM , SEM)  یساختار

 و...( یونی ،یکترونال ،یکیاپت ینگار فی)ط ییایمیش

  یستیز یها ستمیدر س الینانومتر یکاربردها .6

 بافت یمهندس

 سطح  یمهندس

 یو ژن درمان کیژنت یمهندس

 موادتسیانوزن عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Nano biomaterial عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ختیاری ا

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ییدارو یکاربردها

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال کلاسی در طول نیم هایفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Edelstein, A.S. and R. Cammaratra, Nanomaterials: synthesis, properties and applications. 1998: CRC 

press. 

2. Shaw, L.L., C. Suryanarayana, and R.S. Mishra, Processing and properties of structural nanomaterials. 

2003: Wiley-TMS. 

3. Roco, M.C., Nanoscale science and engineering: unifying and transforming tools. AIChE Journal, 2004. 

50(5): p. 890-897. 

4. Piehler, H.R., Future of medicine: biomaterials. mrs bulletin, 2000. 25(8): p. 67-70. 

5. Cao, G., Nanostructures & nanomaterials: synthesis, properties & applications. 2004: Imperial college 

press. 

6.  Journals: 

 Journal of Materials Chemistry 

 Biomaterials  

 Nanotechnology  

 Bioceramics  

 Journal of Materials Science Materials in Medicine 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یقابل پوشش ده یها الیومتریب خچهیمقدمه و تار .۱

 یپوشش دهقابل  یها الیومتریخواص ب .8

 و عوامل موثر بر آن  یچسبندگ زانیپوشش ها و م یکروساختاریم یها یژگیو .3

 اعمال پوشش و عوامل موثر بر آن یروش ها .4

 ( و عوامل موثر بر آن VPS,APS)  یپلاسما اسپر قیاز طر یپوشش ده .5

6. SOL – Gel و عوامل موثر بر آن 

 آن یها یژگی( و وPulsed Laser deposition) یپالس زریل .7

 عوامل موثر بر آن ی( و بررسEPD) سیالکتروفورز قیاز طر یپوشش ده .2

 (Enamelingفلز ) یرو شهیش قیاز طر یپوشش ده .9

 ییایمیبه روش الکتروش یپوشش ده .۱3

 ییگرما یبه روش اسپر یپوشش ده .۱۱

 کربن یپوشش ده .۱8

 یستیبه روش ز یپوشش ده .۱3

 روشها ریسا .۱4

 هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و 
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانری و نرمبص-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Griesser, H.J., Thin Film Coatings for Biomaterials and Biomedical Applications. 2015: Elsevier Science. 

2. Wen, C., Surface Coating and Modification of Metallic Biomaterials. 2015: Elsevier Science. 

3. Ratner, B.D., Castner, D.G., Surface Modification of Polymeric Biomaterials. 1997: Springer. 

  

 موادستیز یدهپوشش یهاروش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomaterial coating methods عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 رسهای علمی دآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ارشد( یمواد )کارشناس یبر پرتوده یمرور .۱

 خواص مواد: .8

  ییگرما ،یکیاپت ،یکیالکتر

 : ینگار فیط .3

 یکیفروسرخ، رامان، الکترون کروموج،یم ،یتئور

  و ماکرو مولکولها: نیپروتئ .4

 کروماکرومولکولهایم کینامینفوذ غشا، ترمود کیزیف ن،یپروتئ ساختار

 : ینگار فیط یکاربردها .5

 برهمکنش نیذرات کنده از مواد ح ایپلوم و  لیو تحل هیها، تجز الیومتریب یسازگار ستیها، ز نیپروتئ یشناس ساختار

 برهمکنش امواج با مواد:  کیزیف .6

  |( X, Y)  یپرتوها (، UV, Vis , IR)  زریل آلتراسوند،

 (:شهیش –فلز  – کیسرام – مریاصلاح مواد پل یروش ها .7

 یالکترون کهی(، بارRF) ییویامواج راد کروموج،یپلاسما، م ،یونیکاشت  زر،یل

 آن یبا مواد و کاربردها زری( ل FS, PSفوق کوتاه )  یپالس ها برهمکنش

 برهمکنش با مواد: ندیفرآ یبررس یروشها .2

  کیپرتو و فتو آکوست ییانحراف گرما ،یالوگرافه ،ینگار هیسا

 ها: الیومتریها در ب یناخالص یریاندازه گ یروشها .9

 ( PA) کی( و فتوآکوستLIBS) زریل ییشکست القا یسنج فی(، طLIF) زریل ییالقا فلورسانس

 مطالعه سطح مواد: یروش ها .۱3

 ,SIMSیاتم یروین کروسکوپی(، مSEM) یالکترون وپکروسکیم ،یفلورسانس کروسکوپیم ،یکیآکوست کروسکوپیم ،یسنج تداخل

XRD, XPS, (AFM) 

 مواد: یپوشش ده یروش ها .۱۱

 ، پاششCVD , ( us , hs , ps ) , ( PLD) یپالس یزرهایل فیپلاسما اسپر

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 موادتسیز یپرتوده عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Radiation of biomaterials عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : )پیشنهادی( ث( راهبردهای ارزشیابی

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 : چ( فهرست منابع پیشنهادی
1. Rose, R.M., et al., The Structure and Properties of Materials: Electronic Properties. 1967: Wiley. 

2. Banwell, C.N., Fundamentals of molecular spectroscopy. 1972. 

3. Atkins, P.W. and J. De Paula, Physical chemistry. 1998, Oxford university press, Oxford UK. 

4. Twardowski, J., Spectroscopic and structural studies of biomaterials: I. Proteins: Sigma Press 

(distributed by Wiley), Wilmslow, Gt. Britain, 1988 (ISBN 1-85058-106-1). 289 pp. Price£ 17.95. 1989, 

Elsevier. 

5. Park, J. and R.S. Lakes, Biomaterials: an introduction. 2007: Springer Science & Business Media. 

6. Burgess, C. and A. Knowles, Practical Absorption Spectrometry. 1984: Chapman and Hall. 

7. Yen, W.M. and P.M. Selzer, Laser spectroscopy of solids. 2013: Springer Science & Business Media. 

8. Evans, W.H. and J.M. Graham, Membrane structure and function. 1989: Irl Press. 

9. Rubahn, H.-G., Laser applications in surface science and technology. 1999: John wiley & sons. 

10. Bronzino, J.D., Biomedical Engineering Handbook 2. 2000: Springer Science & Business Media. 

11. Suslick, K.S. and W.L. Nyborg, Ultrasound: its chemical, physical and biological effects. 1990, 

Acoustical Society of America. 

12. Turcu, I.E. and J.B. Dance, X-rays from laser plasmas: generation and applications. 1998. 

13. Campbell, E., Femtosecond to Nanosecond High-Intensity Lasers and Applications. Femtosecond to 

Nanosecond High-Intensity Lasers and Applications, 1990. 1229. 

14. Hess, P. and J. Pelzl, Photoacoustic and Photothermal Phenomena: Proceedings of the 5th International 

Topical Meeting, Heidelberg, Fed. Rep. of Germany, July 27–30, 1987. 2013: Springer. 

  .دانشگاه صنعتی امیر کبیر .لیزر و کاربردهای آن در پزشکی ،خسروشاهی  .۱5

 .دانشگاه صنعتی اصفهان. اصول علم مواد ، ح.،تویسرکانی
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  یستیز یژل ها هیته یروش ها .۱

  ییایمیش یکننده ها یا شبکه

 هیته یونی یکننده ها یا شبکه

  ژل با استفاده از اشعه گاما

  یگره خوردگ دهیپد لهیبه وس یکیزیشدن ف ژل

  یستالیکر مهین یها ژل

  یستیز یماکرو مولکول ها یکیزیمتخلخل ژل شدن ف یژلها هیته

  UV, IR ,EBو گاما و  زریل یناش یها ستمیژل ها با استفاده از س هیته

  یستیز یژل ها یکیزیخواص ف .8

 ریتورم ژل ها، تأث یریتورم ژل ها، اندازه گ کینامیمتخلخل، د یو ژل ها یونی ،یونی ریغ یاتورم ژل ه یها یمتورم شدن ژل ها )تئور ندیفرآ

  یستیز یها ژل یکیدر بدن خواص رئولوژ یعصب یبرهایمتورم شدن ف ندیفرآ یبر تورم، بررس یستیو ز یکیزیو ف ییایمیش یپارامترها

 تهیسیسکوالاستیو خواص

 حرارت حساس در برابر یژل ها یستیز یژل ها

 یکیالکتر دانیحساس به م یژل ها

 یکیالکتر دانیحساس به م یمتورم شدن و منقبض شدن ژل ها کینامید

 یستیز یژلها یخواص نفوذ .3

 نفوذ بر اساس حجم آزاد  یتئور

 نفوذ  یخزش یتئور

 و نفوذ ناشناخته یکیف ریو غ یکیف نفوذ

 همگن ریغ یهمگن و ژل ها ینفوذ در ژلها

 بر نفوذ ساختار ژل  ریتأث

 ییدارو شیرها یها ستمیدر س یستیز یها طیحساس به مح یاز ژل ها استفاده

  یستیز یژل ها یخواص سطح .4

  یستیسطح ز یژل بر رو یماکرو مولکول ها تحرک

 یپزشک یدر مهندس هادروژلیه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Hydrogels in Medical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یمی فیزیک پلیمرهاش نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ....موارد دیگر: .......... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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  یستیز یآب در سطح ژل ها یمولکول ساختار

 ژلها یوچسبندگیب خواص

 یستیز یسطح ژل ها یبر رو ینیجذب مواد پروتئ

  یستیز یخواص ژل ها .5

 الکل(  لینیو یپل یها ژل

 (لاتیمتکر لیات یدروکسی)ه یپل یها ژل

 ( دیاس کیلی)متاکر ی( و پلدیاس کیلیاکر یپل یژل ها

 (دیلامیاکر یپل یها ژل

 (دیاکسا لنیات یپل یژل ها

 یستیز یکاربرد ژل ها .6

 ژل ها در تماس با خون یها یژگیو

 نرم چشم یاستفاده در لنزها یژل ها برا

  یمصنوع چهیماه یالکل( برا لینیو یپل یاژل ه

 دارو در روده کوچک شیکنترل رها یبرا یوحسیب یها ژل

 بدن یها و سلول ها ومولکولیکننده ب داریپا یژل ها .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

های نوین و تعاملیاستفاده از روش 1 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Osada, Y., Kajiwara, K. GELS Handbook. 2000: Elsevier. 

2. Rimmer, S. Biomedical Hydrogels, Biochemistry, Manufacture and Medical Applications. 2011: Elsevier.  

3. Demirci, U., Khademhosseini, A. Gels Handbook, Fundamentals, Properties and Applications. Volume1 and 

2 and  3. 2016: Word Scientific. 
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 هدف کلی:

 و انتقال حرارت در بدن با پدیده های انتقال اعم از مکانیک سیالات، انتقال جرمآشنایی  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مبانی مکانیک سیالات در بدن .۱

 مروری بر پدیده های انتقال .8

 انتقال جرم از طریق نفوذ .3

 انتقال جرم در سیستمهای حیاتی .4

 انتقال از طریق شبکه رگهای خونی .5

 نتقال اکسیژن در سیستم تنفسی تا سلولهاا .6

 انتقال مواد در سیستم گوارش .7

 انتقال جرم در کبد و کلیه .2

 پدیده های انتقال در درمان غده های سرطانی  .9

 درمانی -جرم در سیستم های کمکی انتقال .۱3

 نتقال حرارت در بدن ) مکانیزم تولید، انتقال و اتلاف حرارت در بدن( ا .۱۱

 و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان استفاده .8

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bird, R.B., W.E. Stewart, and E.N. Lightfoot, Transport phenomena. 2007: John Wiley & Sons. 

 یستیز یانتقال در سامانه ها یها دهیپد عنوان درس به فارسی:

 Transport Phenomena in Biological عنوان درس به انگلیسی:

Systems 
 نوع درس و واحد

های در سیستم و جرم حرارت مبانی انتقال نیاز:دروس پیش

 حیاتی

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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2. Truskey, G.A., F. Yuan, and D.F. Katz, Transport phenomena in biological systems. 2004. 

3. Cussler, E.L. and E.L. Cussler, Diffusion: mass transfer in fluid systems. 2009: Cambridge university 

press. 

4. Bergman, T.L., et al., Fundamentals of heat and mass transfer. 2011: John Wiley & Sons. 

 ، جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر.۱325. زشکی زیستیمقدمه ای بر مهندسی پنجاریان، س.،  .5

6. Roselli, R.J. and K.R. Diller, Biotransport: principles and applications. 2011: Springer Science & 

Business Media. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یرئولوژ فیتعر .۱

 (لانتید - کی)شبه پلاست یوتنیو ن یوتنیرنیغ الاتیس .8

 مدل ؟؟؟(  - bugtom مدل – de waale)مدل  یوتنیرنیغ یستیز تالایس یمدل ها .3

 لزجت خون یریاندازه گ .4

 خون  یکینامیدرودیمختلف در رفتار ه یها نیاثر پروتئ یبررس .5

 در خون یتنش نسب .6

  Cussonمطالعه  .7

 خون انیبر جر Thomesاثر  .2

 خون انیبر جر Toganvsاثر  .9

 خون انیبر جر Fahraeus - Lindquisاثر  .۱3

 خون انیبر جرMiddleman - Whuemoreاثر .۱۱

 خون یعیرطبیو غ یعیطب یسلول ها کینامیدرودیه .۱8

 همگن و غیرهمگن یستیز الاتیس یسرعت برا لیپروف .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال در طول نیمهای کلاسی فعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1.  Malkin, A.Y. and A.I., Isayev, Rheology; concepts, methods, and applications. 2011: ChemTech 

Publication. 

2. How, T.V., Advances in Hemodynamics and Hemorheology. 1996: Elsevier. 

3. Blair, G.W., An introduction to biorheology. 1974: Elsevier. 

4. Goodwin, J.W. and R.W., Hughes, Rheology for chemists, an introduction. 2008: RSC publishing. 

5. Mezger, T.G., The rheology handbook. 2014: Vincent Network.  

 یو همورئولوژ یورئولوژیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biorheology and Hemorheology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  الاتیس کیمکان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلم سرفصلتفهی .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مواد ستیز یستیز یآزمون ها .۱

 )خارج بدن(  in vitro یها آزمون

 داخل بدن(  یساز هی)شب ex vivo یها آزمون

 )داخل بدن( in vivo یها آزمون

 ها قبل و بعد از کاشت  هیما ستیز یکیمکان یآزمون ها

 :یستیز طیها در مح هیما ستیز یریپذ هیتجز یها آزمون

 .یشیفرسا یریپذ هیالف ( تجز

  ییایمیش یریپذ هی( تجز ب

  ییایمیوشیب یریپذ هیج( تجز

 ها  هیما ستیز in vivoبافت سازگار  یها آزمون

 in vivo یخون سازگار یها آزمون

 in vitro اطراف محل کاشت: یبافت ها ییشناسا یها کیتکن 

 یکروسکوپیم یالف ( روش ها

 ییایمیوشیب یب ( روشها

 ها هیما ستیز ییسرطان زا یآزمون ها

 ها هیما ستیز یژن سازگار یآزمون ها

 یاتیح ستمیسازگارها پس از کشت در س ستیسطوح ز ییشناسا یآزمون ها

 یسترون کردن مواد پزشک .8

 یروش اشعه الکترون -5روش کبالت  -4 یروش تابش -3 دیاکسا لنیروش ات -8روش بخار -۱

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 موادتسیو سترون کردن ز یستیز یهاآزمون عنوان درس به فارسی:

 Biological tests and sterilization of عنوان درس به انگلیسی:

biomaterials 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 ساعت:تعداد 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیز امکانات و روشاستفاده ا

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Boutrand, J.P., Biocompatibility and Performance of Medical Devices. 2019: Woodhead Publishing. 

2. International Organization for Standardization. ISO 10993-1: Fifth Edition: Biological evaluation of medical 

devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process, 2018: Multiple. Distributed through 

American National Standards Institute (ANSI). 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 :یستیز یها ستمیدر س یچسبندگ دهیپد .۱

 کیمکان دگاهیاز د یچسبندگ ویب دهیپد -8سطح  یمیش دگاهیاز د یچسبندگ ویب دهیپد -۱

 سطح یمیش دگاهیاز د یعلوم ماکروملکولها چسبندگ دگاهیاز د یوچسبندگیب دهیپد .8

 یوچسبندگیب کینامیترمود تیفعال -3 یچسبندگ کینامیخواص ترمود -8 یستیسطوح ز یها یژگیخواص و و-۱

  کیمکان دگاهیاز د یچسبندگ .3

 سخت یبافت هاترک و شکستن در  کیمکان

  یچسب ویب یوندهایکردن پ ریپذ تیفعال

 یوچسبیشکست در اتصالات ب یانرژ یریاندازه گ یها روش

 علوم ماکرومولکولها  دگاهیاز د یچسبندگ .4

 یستیز یها طیمح یها( در چسبندگ نیکوپروتیها ، گل دراتیکربوه ن،یماکرومولکولها )پروتئ هیستیسکوالاستیو ریتأث

 یستیز یها طیمح یماکرومولکولها در چسبندگ یکیوژخواص رئول ریتأث

 یو مصنوع یعیطب یوندهایپ یمتقابل بر چسبندگ یریتأثیر نفوذپذ

 تر شدن زهیمکان یستیز یها طیدر مح یچسبندگ یزهایمکان .5

 سطح وان در روالز نیب یروهاین لهیبه وس یچسبندگ ویب

 یدو قطب نیب یروهاین لهیبه وس یچسبندگ ویب

 یستیجذب مواد در سطح مشترک ز لهیبه وس یچسبندگ ویب

 یدروژنیه یوندهایاز نوع پ یسطح نیب یروهاین لهیبه وس یچسبندگ ویب

  یباز - دیاز نوع اس یسطح نیب یروهاین لهیبه وس یچسبندگ ویب

 کیالکترواستات یبرهم کنش ها لهیبه وس یچسبندگ ویب

 مشترک در سطح ینفوذ مولکول زمیمکان لهیبه وس یچسبندگ ویب

 زبر یستیقفل شدن سطوح ز زمیمکان لهیبه وس یچسبندگ ویب

 یستیز یها ستمیدر س یوچسبندگیب یریاندازه گ

  یدر پزشک یکاربرد چسبندگ .6

 هیبدون بخ یدر جراح یخون یبستن رگها یها برا وچسبیاز ب استفاده

 یچسبندگستیز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Bioadhesion :یعنوان درس به انگلیس

 نظری  پایه  یسازگار ستیز نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 سخت یبافت ها یها برا وچسبیاستفاده از ب

 وش زدن استخوان ، ج یمورد استفاده برا یها وچسبیب

 دندان ینایمتصل کردن پر کننده به م یها برا وچسبیب

 استر و مطالعه اثرات برهم کنش آنها با بافتها هیبر پا یانیتر یوچسبهایب

 استر و مطالعه اثرات برهم کنش آنها با بافت ها  هیبر پا یلاتیاکر یچسب ها ویب

کنترل  یابر یستیز یچسب ها -در دهان  شیکنترل رها یبرا یستیز ید در بدن )چسب هاکنترل شده موا شیرها یها برا وچسبیاز ب استفاده

 یستیز یچسب ها -کنترل در روده و معده  یبرا یستیز یچسب ها -پوست  قیاز طر شیکنترل رها یبرا یستیز یچسب ها - ینیدرب شیرها

 یاژنو شیکنترل رها یبرا

 یدر جراح یبندگاز چس یریجلوگ یبرا یسازگار ستیز یمرهایپل .7

 یدر جراح یمشکل چسبندگ

 یدر جراح یچسبندگ یکیولوژیزیپاتوف

  یدر جراح یاز چسبندگ یریجلوگ یاستفاده از مواد مسدود کننده برا

 یدر جراح یاز چسبندگ یریجلوگ یبرا ییاز مواد دارو استفاده

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ای نوین و تعاملیهاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 بط در حد امکانافزارهای مرتبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bianco-Peled, H., Davidovich-Pinhas, M., Bioadhesion and Biomimetics From Nature to Applications, 2015: 

CRC Press. 

2. Mishra, D.K., Bioadhesion: Approaches to Drug Delivery, 2019: BSP BOOKS. 
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 هدف کلی:
 انتقال دارو یکنترل یعملکرد و روش ساخت سامانه ها ،یمدل ساز ،یبا طراح ییآشنا -

  اهداف ویژه:
 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : ها( مباحث یا سرفصلپ

 مقدمه  .1

o  روش های دارورسانی به بدن 

o مبانی فارماکولوژی 

o تاریخچه، اهداف و مزایای سامانه های کنترلی انتقال دارو 

 سامانه های کنترلی انتقال دارو  .2

 های کنترلی انتقال دارو از قبیل:طراحی، مدل سازی ریاضی، سینتیک رهایش دارو، کاربردهای مثال های کلینیکی، روش های ساخت و بازار سامانه 

o  سامانه های نفوذی )شامل سامانه های مخزنی، سامانه های ماتریسی )یک پارچه و دو فازی(، محیط رهش محدود و نامحدود، تأثیر لایه

 مرزی(

o  )سامانه های تورمی )هیدروژل های خنثی، هیدروژل های یونی، کامپوزیت های قابل تورم 

 پ های اسمزی، سامانه های اسمزی ماتریسی(سامانه های اسمزی )پم .3

 سامانه های تخریب پذیر )تخریب شیمیایی، تخریب فیزیکی، تخریب سطحی و تخریب توده ای( .4

 لیبوزمها .5

 سامانه های هدایت شونده )سیستم های خود تنظیم، سامانه های پاسخگو به محرک های بیرونی( .6

 پمپها  .7

o  نانوحامل ها در دارورسانی 

o اهداف خاص دارورسانی به  

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hillery, A.M., Park, K. Drug Delivery, Fundamentals and Applications. 2017: CRC Press.  

2. Saltzman, W.M., Drug Delivery, Engineering Principles for Drug Therapy. 2001: Oxford University Press.  

3. Wang , B., Hu, L., Siahaan, T.J., Drug Delivery: Principles and Applications, 2016: John Wiley & Sons. 

  

 دارو شیرها یهاسامانه یمهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Drug Delivery Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟وع آموزش تکمیلی ناگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مواد ستیز شیفرساو  بیتخر یها زمیمکان .۱

  یشیگرما بیتخر

  یونیداسیاکس بیتخر

  ییایمیش بیتخر ینور بیتخر

 ییایمشی – یکیمکان بیتخر یزیدرولیه بیتخر

 یستیز بیتخر

  ریپذ بیتخر یها ستمیمواد مورد استفاده در س .8

 یمرهای، پل راتیوتیب یدروکسیه یمرهایبتا، پل یمرهایکپرولاکتون ، پل یمرهای، پل دیاس کیکولیو گل دیاس کیلاکت یمرهای)پل یاستر یپل مواد

 (یارتو، استر

 فسفوزینها  یپل

 ارتو فسفاتها  یپل

 دهایدریآن یپل

  یعیطب یمرهایپل

  یبیتخر یها ستمیمورد استفاده در س یمرهایپل ریسا

 مواد ستیز یریپذ بیتست تخر یروشها .3

 داخل بدن یروش ها

 ع،یما ی، کرواتوگراف GPCبا دستگاه  یوزن مولکول رییتست تغ DTA , TGAاستفاده از با  یحرارت یخارج بدن ) تست ها یروش ها

 بنفش یمادون قرمز و ماورا یسنج فی، ط یگاز یکروماتوگراف

 مجاور یبر بافت ها یکاشت ریپذ بیمواد تخر ریتأث .4

 بافت بروبلاستیبر ف ریپذ بیتخر مریپل ریتأث -1

 در بافتبر ماکروفاژها  ریپذ بیتخر مریپل ریتأث

 یکاشتن مریماکروفاژها در پل یرینفوذپذ

 یخارج سلول طینقش ماکروفاژها در کنترل مح .5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 یستیز یهاطیدر مح ستموادیز یریپذبیتخر عنوان درس به فارسی:

 Degradation of Biomaterials in ن درس به انگلیسی:عنوا

Biological Environments 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟آموزش تکمیلی  نوعاگر واحد عملی دارد، چه 
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 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Zhang, X., X. Peng, and S. W. Zhang, Biodegradable medical polymers: Fundamental sciences. Science 

and Principles of Biodegradable and Bioresorbable Medical Polymers. 2017: Woodhead Publishing. 

2. Eliaz, N, Degradation of implant materials. 2012: Springer Science & Business Media. 

3. Pan, J, Modelling degradation of bioresorbable polymeric medical devices. 2014:Elsevier  .  

4. Chamy, R, Biodegradation: Engineering and technology. 2013: BoD–Books on Demand. 

5. Devine, D, Bioresorbable Polymers: Biomedical Applications. 2019: Walter de Gruyter GmbH & Co 

KG. 

6. Hermawan, H, Biodegradable metals: from concept to applications. 2012: Springer Science & Business 

Media. 

7. Ratner, B.D., Biomaterials science: an introduction to materials in medicine. 2004: Elsevier. 

8. Ravaglioli, A., and A. Krajewski. Bioceramics: Materials· Properties· Applications. 1991: Springer 

Science & Business Media. 

9. Hollinger, J.O., and G.C. Battistone. Biodegradable bone repair materials: synthetic polymers and 

ceramics, 1985: Pubmed. 

10. Perale, G, and J. Hilborn, Bioresorbable polymers for biomedical applications: from fundamentals to 

translational medicine. 2016: Woodhead Publishing. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسایهآشنایی با اصول و پ -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یها یتورم، اثر تورم در بررس زات،یتجه ندهیارزش آ زات،یتجه یارزش فعل ه،یپول، نرخ برگشت سرما ،یارزش زمان ،یبر اقتصاد مهندس یمرور .۱

و نوع ارائه خدمات  تیظرف نییموثر در تع یفاکتورها د،ینقطه سربه سر تول لیو تحل هیتجز ،یدیو تول یخدمات یها نهیهز یندطبقه ب ،یاقتصاد

 یدرمان

 یزشکبار مصرف پ کیو  زاتیتمام شده تجه متیق لیو تحل هیآنها، تجز تیفیبا توجه به ک هیتمام شده مواد اول متیق لیو تحل هیتجز .8

محصولات  تیفیک از،یمورد ن یانرژ ه،یمواد اول تیفیو ک تیاز نظر کم گریکدیبا  یپزشک زاتیتجه دیمختلف تول یروش ها یو اقتصاد یفن یبررس .3

 طیحم یممکن، آلودگ تیحداقل و حداکثر ظرف از،یثابت مورد ن هیسرما از،یدر گردش مورد ن هیتمام شده محصولات، سرما متیق ،یدیتول

 ازیمورد ن ینسانا یروهاین تیفیو ک تیکم ست،یز

 دیتول ندیآآن در فر گرینوع د یبجا ینوع انرژ کی نیگزیجا یو اقتصاد یمحاسن فن ان،یمحاسبه سود و ز ه،یمواد اول لانیب ،یترازنامه مال هیته .4

 رانیا یعیبا توجه به عوامل طب یپزشک زاتیتجه

 در نظر گرفته شود. یپزشک زاتیتجه دیکارخانه تول کی سیدر ارائه طرح تأس دیکه با یو اقتصاد یاصول فن .5

 کرد. تیرعا یمراکز خدمات درمان ایو  مارستانیب سیتأس یبرا تیدر انتخاب محل و ظرف دیکه با یو اقتصاد یاصول فن .6

 یبار مصرف پزشک کیکردن مواد  recycle یروشها .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 عاملیهای نوین و تاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کانافزارهای مرتبط در حد امبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 : انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.۱398 .یاقتصاد مهندس، م.م.، اسکونژاد .۱

 .سازمان مدیریت صنعتی: ۱395. یمال ،یاقتصاد  ،یمطالعات فن ،یصنعت یطرح ها یابیارز، د.، انیدجیم .8

 .زمان سمتسا: ۱392. یگذار هیسرما یطرح ها یاقتصاد یبررس، م.، ییکسا .3

  

 یپزشک یمهندس یطرح ها یو اقتصاد یفن یبررس عنوان درس به فارسی:

 Technical and economic review of عنوان درس به انگلیسی:

medical engineering projects 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 زیستی نوین حسگرهای با آشنایی -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 وسنسورهاینانو ب وسنسورها،ی: سنسورها، بخچهیتار .۱

 (یبند می)ساختار، اجزا، تقس وسنسورهاینانو ب وسنسورها،یب هیاصول اول .8

 و...( ییایمیش ،یمنیا زمها،یارگان کرویم یها می)آنز یستیز یکننده ها افتیدر .3

 انتخاب مبدل .4

 لیانواع روش ها بر اساس روش جذب و تبد .5

 (کیو فتومتر کینروالکتریپ ،ییگرما ،یآمپرمتر ،یومتریپتانس ،ییایمی)الکتروش یکیزیف یروشها .6

 جفت شدن( ت،یحالت و ماه ریی)واکنش تغ ییایمیش یروش ها .7

  |(  EW, SPR)  یکیاپت یروشها .2

 و..( یعرض وندیپ ،یکیزیبر اساس روش کار ) به تله انداختن ف یستیز یکننده ها افتیدر تیتثب .9

 در حد نانو یریاندازه گ یروشها .۱3

 فوق یروش ها سهیمقا  .۱۱

 و...( یعلامت گذار ،یربرداریتصو ست،یز طیمح ،ییغذا عیصنا ،یپزشک صیکاربردها ) تشخ  .۱8

 وسنسورهاینانوب نهیدر زم ریاخ یشرفتهایپ  .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال کلاسی در طول نیم هایفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. G  ِ pel, W., J. Hesse, and J.N. Zemel, Sensors a comprehensive survey. Fundamentals and general 

aspects. 1989. 

2. Eggins, B.R., Biosensors: an introduction. 2013: Springer-Verlag. 

 یستیز یحسگرها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biosensors عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی چه  اگر واحد عملی دارد،
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3. Eggins, B.R., Chemical sensors and biosensors. 2002: John Wiley & Sons. 

4. Öberg, P.Å., T. Togawa, and F.A. Spelman, Sensors in medicine and health care. 2004: Wiley Online 

Library. 

5. Ellis, W.B., Books: Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. 1999, Wiley Online Library. 

6. Ligler, F.S. and C.R. Taitt, Optical biosensors: present & future. 2002: Gulf Professional Publishing. 

7. Cattrall, R.W., Chemical sensors. 1997. 

8. Boisdé, G., G.E. Boisde, and A. Harmer, Chemical and biochemical sensing with optical fibers and 

waveguides. 1996: Artech House Publishers. 

9. Kirk, R.E., et al., Encyclopedia of chemical technology. 1992: Wiley. 

10. Coulet, P.R. and L.J. Blum, Biosensor principles and applications. 2019: CRC Press. 

11. USPT. 630661 2001 

12. USPT. 5736330 2001 

13. USPT. 5990479 2001 

14. USPT. 6319607 2001 

15. USPT. 5537000 1996 
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 هدف کلی:

 یروشها لو درمان به دنبا صیزمان و سرعت تشخ تیو اهم هایماریدر نوع ب عیسر راتییها،تغیماریب ت،تنوعیرشد جمع لیبه دل یمروزه جوامع علما -

 یه در موادک یکیزیف دهیپد کیاستفاده از رنگ به عنوان  یدرس قرار است به روشها نیا در .باشندیو در مان م صیتشخ یتهاجم ریو غ عیسر

 .و در مان پرداخته شود عی،سر یتهاجم ریغ صیتشخ یدر راستا کیلوژ ویب یتهایخاص وجود دارد و ارتباط ان با فعال ییفهایخاص و در ط

  داف ویژه:اه

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 رنگ. کیزیبر اصول رنگ و ف یمقدمه ا .۱

 .کیلوژ ویب یستمهایرنگ با س یمبان هیارتباط اول .8

 .کیلوژ ویب یستمهایو ارتباط با س یو کاهش یشیافزا یاختلاطها .3

 .کیلوژ ویب یستمهایو رابطه انها با س یو کاهش یشیه در اختلاط افزامورد استفاد یاگرامهاید .4

 .کیلوژ ویب یستمهایانها در س سهیرنگ،مقا یو مصنوع یعیطب یساختارها یو معرف تیو یتئور .5

 .یرنگ یارتباط نور و ساختار ها .6

 و در مان. صیاستفاده در تشخ یروشها .7

 .یو در مان یصیتشخ یاصلاح جهت کار برد ها یروشها .2

 رنگ. دهیپد هیبر پا یتهاجم ریغ یکیاپت یروشها .9

 ها. هیاطلا عات ارا لیو تحل یکیاپت یها هیارا کرویم .۱3

 و در مان زود هنگام صیدر تشخ یکیاپت یها هیاستفاده از ارا یکهایتکن .۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ی ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردها
 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 ع پیشنهادی: چ( فهرست مناب
1. Nassau, K., The physics and chemistry of color: The 15 mechanisms. The science of color, 2003: p. 247-80. 

2. Mckee, G.T., A Colour Atlas of Sputum Cytology. The Early Diagnosis of Lung Cancer. Journal of Clinical 

Pathology, 1988. 41(7): p. 815. 

3. Hobbie, R.K. and B.J. Roth, Intermediate physics for medicine and biology. 2015: Springer Science & Business 

Media. 

4. Klotsche, C., Color Medicine: The Secrets of Color Vibrational Healing. 1993: Light Technology 

Publishing.  

 زودهنگام و درمان صیرنگ، تشخ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد colour,early diagnosis and healing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  مه نارساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:
 یو پزشک یپزشک یو کاربرد آنها در مهندس یستیو چاپ ز یبعدچاپ سه ع،یسر یسازنمونه یهابا روش ییآشنا -

  اهداف ویژه:
 ندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانم .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 بخش اول .۱

 ندهایدستگاه، ساخت، پسافرآ ماتی، تنظSTLبه  لیو تبد CAD ع،یسر یسازبر نمونه ی: درآمداتیکل

آموزش و  ،یتجسم بصر یارتز و پروتز، ساخت مدل برا ها،یدارو، کاشتن شیدارو و رها ،یمصنوع ی: کاربردها شامل بافت و اعضاستموادیز یشیافزا ساخت

  یپزشک ییکاربردها ریسا

 زریبا کمک ل میاکستروژن، چاپ مستق کیتکن هیجوهرافشان، چاپ بر پا کیتکن هی:  چاپ بر پاعیسر یسازنمونه یهاروش

 .   هادروژلیو ه اهشهیش ها،کیسرام مرها،یپل ستمواد،یبر ز ی: مروریبعدمورد استفاده در چاپ سه مواد

 بخش دوم .8

 انه،یابافت به کمک ر یمهندس یهاداربست دیو تول یداربست، طراح یبعدمدل سه جادیبافت/عضو، ا یبعدمدل سه جادیا یسازهیو شب یمحاسبات یطراح

 ،یستیز و چاپ یسلول ینشاندرون یبرا هادروژلیزنده، ه یهااختهیبا  یستیچاپ ز ،یبازساخت یدر پزشک یبعدسه یستیچاپ ز یدیبریچاپ ه یهاسامانه

 .کاغذستیبه عنوان ز هادروژلیه ،یستیبه عنوان جوهر ز هادروژلیه

 بخش سوم .3

 بافت یمهندس یهاداربست یابیساخت و مشخصه ،ی: طراحیمورد مطالعات

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 یهای نوین و تعاملاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Boboulos, M.A., CAD-CAM & rapid prototyping application evaluation. 2015: Bookboon. 

2. Wimpenny, D.I., P.M. Pandey, and L.J. Kumar, Advances in 3D printing & additive manufacturing technologies. 

2017: Springer. 

3. Maniruzzaman, M., 3D and 4D Printing in Biomedical Applications: Process Engineering and Additive 

Manufacturing. 2019: John Wiley & Sons. 

4. Turksen, K., Bioprinting in regenerative medicine. 2015: Springer. 

5. Yeong, W.Y. and C.K. Chua, Bioprinting: principles and applications. Vol. 1. 2014: World Scientific Publishing 

Co Inc. 

6. Zadpoor, A.A. and J. Malda, Additive manufacturing of biomaterials, tissues, and organs. 2017, Springer. 

7. Narayan, R., Rapid prototyping of biomaterials: principles and applications. 2014. 

  

 یپزشک یدر مهندس یبعدچاپ سه یهاوشر عنوان درس به فارسی:

 3D printing methods in biomedical عنوان درس به انگلیسی:

engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

   نامهرساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 بافت یآن در درمان به روش مهندس یو کاربردها نیپروتئ یمهندس یروش هاآشنایی با  -

  اهداف ویژه:

 ی درسافزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصص .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 نیپروتئ یبر مهندس یمقدمه ا .۱

  نهایپروتئ ییفضا شیساختار و آرا .8

 آنها ییو فضا ییایمیساختار ش حیصح یریشکل گ یها و بررس نیپروتئ انیب .3

  ییدارو یها یباد یآنت یمهندس .4

  میآنز یمهندس .5

 رهاوسنسویو کاربرد آنها در ب نیپروتئ یمهندس .6

 بافت  یمهندس یبه عنوان داربست ها ینیپروتئ یها دروژلیه .7

 ینپروتئی – یمریپل یها الیومتریب یطراح .2

 نهایپروتئ ییکارا یابیو ارز صیتشخ یو درون تن یبرون تن یآزمون ها .9

 نیپروتئ یدر مدل ساز یوتریکامپ یروش ها  .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیه از روشاستفاد

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 زارهای مرتبط در حد امکانافبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Berg, J.M., J.L. Tymoczko, and L. Stryer, Biochemistry. 2006, New York: WH Freeman. 

2. Arndt, K.M. and K.M. Müller, Protein engineering protocols. 2007: Humana Press Totowa, NJ. 

3. Lutz, S. and U.T. Bornscheuer, Protein engineering handbook. 2009: Wiley Online Library. 

4. Alberghina, L., Protein engineering for industrial biotechnology. 2000: CRC Press. 

5. Twyman, R. and A. George, Principles of proteomics. 2013: Garland Science. 

6. Rudolph, R., Protein Engineering: Principles und Practices. 1996, Wiley, New York. 

7. Carey, P.R., Protein engineering and design. 1996: Elsevier. 

8. Moody, P.C., A.J. Wilkinson, and D. Rickwood, Protein engineering. 1990: Irl Press. 

  

 نیپروتئ یمهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Protein Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلصلتفهیم سرف .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 سطح یاصول مهندس .۱

 ( lon Implantationاصلاح سطح فلزات ) یروش ها .8

 Graft , Ploymerization , Ion Implantation , blending (Coating,  ونیداسی)اکس مرهایاصلاح سطح پل یروش ها .3

 مواد ستیسطح ز یرو نهایسلول ها و پروتئ یجذب سطح .4

 مواد ستیسلول به سطوح ز یچسبندگ یولسازو کار مولک .5

 نقش پلاکتها –مواد  ستیاثر متقابل خون و ز .6

 ( in vivo) یمجاورت یخون سازگار یآزمون ها .7

 بلند مدت  یکاربردها یبرا bکوتاه مدت  یکاربردها یبرا aاصلاح سطح  قیمواد از طر ستیخون سازگار کردن ز یروش ها .2

 صال به بافت نرم و سختمواد جهت ات ستیاصلاح سطح ز یروشها .9

 مواد در بدن  ستیز ریو سا یشدن پروتزها و ابزار پزشک یفایکلس  .۱3

 شامل یسطوح و مواد پزشک ییایمیو ش یکیزیخواص ف ییشناسا یروش ها .۱۱

ATR – TIR – SEM – EDXA – DMTA – Staining – TEM – AFM – STM – Surface Tenstion, Contact ) 

angle – Auger Electron Analysis... , 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 مورد نیاز برای ارائه:  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Davim, P., Materials and Surface Engineering: Research and DevelopmentJ. 2017: Elsevier Science. 

2. Vadgama, P., Surfaces and Interfaces for Biomaterials. 2005: Elsevier. 

3. Goharian, A., Osseoconductive Surface Engineering for Orthopedic Implants provides a comprehensive 

overview of the state of the art of osseointegration based on surface-mediated engineering. 2021: Elsevier 

Science.  

 موادستیسطح ز یمهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomaterial surface engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ی، شیمی فیزیک پلیمرهاسازگار ستیز نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

به مهندسان  یاخلاق یبا ارائه کدها یاخلاق مهندس در است. یاز اخلاق کاربرد یاشاخه Engineering Ethics یسیبه انگل ای یاخلاق مهندس -

 نی. ادر حال وقوع است یدر علم و پزشک یو اخلاق یاجتماع رییتغ کیحال حاضر،  در .شودیکمک م یدر حرفه مهندس یاخلاق یریگمیتصم به

 نیر ادرک نشده است. آنچه د یبه درست یو  علوم مرتبط با پزشک یدر کار پزشک ریتک تک محققان درگ فیکه وظا دهدینشان م تیوضع

 آنها است. یااخلاق حرفه یریکارگتوسعه و به شود،یدرس ارائه م

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .5

 های ذیلتفهیم سرفصل .6

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اخلاق یبا مفهوم و کاربردها ییآشنا .9

 آن تیاخلاق و اهم •

  یو فلسف ینیاخلاق در مکاتب مختلف د •

 در توسعه جوامعو نقش آن  یاخلاق کاربرد •

 و نقش آن خچهیتار ،یحرفه مهندس .۱3

 جوامع شرفتیو نقش مهندسان در پ یمهندس فیتعر •

  یاحرفه و اخلاق حرفه فیتعر •

 یرانیدر فرهنگ ا یااخلاق حرفه •

  یمهندس یدادهایرو نیترمهم •

 زمان  تیریو مد تی: خلاقیدو عنصر مهم مهندس •

 یاخلاق مهندس .۱۱

 یسضرورت اخلاق مهند •

  یاصول اخلاق مهندس •

  یاخلاق سازمان ،یاخلاق کاربرد •

 یو مکروهات پژوهش ی: محرمات پژوهشیپژوهش-یاخلاق علم •

 یستیز طیاخلاق مح •

 آن  اتیو مقتض یحرفه مهندس •

 رفتار تیریمد ایاخلاق  یمهندس •

                                                           
 ها مشترک است.این درس بین همۀ گرایش 3۱ 

 31یپزشک یاخلاق در مهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Ethics in biomedical engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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  یسوگندنامه مهندس •

  یاجتماع هیسرما •

  هابینمونه آس: یامسائل اخلاق حرفه یهاشهیر •

  یپزشک یاخلاق در مهندس .۱8

  یشگاهیآزما یابیدر بخش پژوهش و ارز •

 ینیبال یهایابیو ارز یپزشک لیوسا ها،کیدر بخش تکن •

 یاکار حرفه یبرا یپزشک یمختلف مهندس یهادر بخش •

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 املیهای نوین و تعاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 انافزارهای مرتبط در حد امکبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .زداینشر  ،۱392 ،اخلاق یو مهندس یاخلاق مهندس م.، نژاد،یبهادر .۱

 .یطوس نیرالدیانتشارات دانشگاه خواجه نص، ۱329 ،یو اخلاق مهندس یبر اخلاق پژوهش یامقدمهع.،  ق،یصدیخاک .8
3. Martin, M.W. and R. Schinzinger, Ethics in engineering. 2004: McGraw-Hill. 

4. Mondal, R., Medical Ethics and Policies Related to Biomedical Equipment, in Biomedical Engineering 

and its Applications in Healthcare. 2019, Springer. p. 733-738. 

5. Brey, P., Biomedical engineering ethics. 2009. 

6. Vallero, D.A., Biomedical ethics for engineers: Ethics and decision making in biomedical and biosystem 

engineering. 2011: Elsevier. 
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 سرفصل دروس تخصصی گرایش مهندسی بافت
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 رسایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی د 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه ای بر مهندسی بافت کاربرها و تاریخچه ای آن .۱

 تعریف داربست و معرفی خواص یک داربست مطلوب  .8

معرفی بیومتریال های قابل جذب شامل پلیمرهای طبیعی )پروتئین ها پلی ساکاریدها و کامپوزیت های طبیعی( و پلیمرهای سنتزی  .3

 الفا هیدروکسی اسیدها هیدروژل ها و دیگر موارد ()پلی 

 مواد غیر آلی شامل بیوسرامیکها )کلسیم فسفاتها شیشه های زیستی مرجان ها و دیگر موارد(  .4

 ترکیبی مواد •

 Progen Leaching Gas Foamig Rapid ,Freeze Dryingand شامل ها بیومتریال در تخلخل تولید های روش •

Electrospinning Prototyping 
 موارد خاص در داربست ها مانند داربست های قابل تزریق ماتری ژل و موارد دیگر .5

 ها داربست خواص بهبود برای سطح اصلاح •

 آنها اصلاح و مواد انتخاب شامل فرضی بیمار برای اختصاصی داربست یک طراحی های روش برسی .6

 در طراحی داربست CAD / CAM های روش معرفی .7

 و فرسایش داربست ها و زیست مواد  مکانیزم های تخریب .2

 روش های تست تخریب پذیری داربست ها و زیست مواد .9

  مجاور های بافت بر کاشتنی پذیر تخریب مواد تأثیر •

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .3

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .4

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ikada, Y., Tissue engineering: fundamentals and applications. 2011: Elsevier. 

 بافت یداربست ها در مهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Scaffolds in Tissue Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 عداد ساعت:ت

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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2. Starly, B., Biomimetic design and fabrication of tissue engineered scaffolds using computer aided tissue 

engineering. 2012. 

3. van Blitterswijk, C., et al., Tissue Engineering. 2008: Elsevier Science. 

4. Allen, N.S. and M. Edge, Fundamentals of polymer degradation and stabilization. 1992: Springer Science 

& Business Media. 
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 هدف کلی:

بانی علمی توضیح م عملی برای مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بافت در نظر گرفته شده است. پس از -درس کشت سلولی به صورت واحد نظری  -

تجهیزات آزمایشگاهی و روش های کشت و اندازه گیری به طور نظری، تکنیک های عملی عمومی و رایج کشت سلولی و آنالیز در آزمایشگاه اجرا 

 خواهد شد.

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ری:بخش نظ .۱

 مقدمه ای بر کشت سلول و جایگاه آن در مهندسی بافت 

  تاریخچه 

  کاربردهای کشت سلول 

 نگاهی اجمالی به آزمایشگاه کشت سلولی تج 

 هیزات و امکانات آزمایشگاه کشت سلولی 

  ایمنی و کنترل عوامل خطر در آزمایشگاه کشت سلولی 

  منابع تهیه تیره های سلولی 

 مهم ترین انواع کشت سلولی 

 Subculture  )سلول های تک لایه ای، تعلیقی( 

  سیستم های کشت سلولی دو بعدی و سه بعدی 

  روش های جداسازی سلول از بافت حیوانی و انسانی 

  تکنیک های اندازه گیری مشخصه های سلولی: میکروسکوپی، اسپکتروسکوپی و آنالیز شیمیایی 

  محیط نگهداری مواد مصرفی در کشت سلولی 

 د سلول ها و روش های اندازه گیریکینتیک رش 

 منبع بافتی مناسب برای کشت سلولی 

 خصوصیات مورفولوژیک سلول ها در کشت 

  روش های بهبود شرایط رشد سلول 

  تهیه منحنی رشد و بررسی فازهای رشد سلولی 

  محیط کشت سلولی و خصوصیات آن 

 منجمد کردن و نگهداری تیره های سلولی 

 ولیآلودگی های محیط کشت سل 

 شگاهیو آزما یکشت سلول یسامانه ها یمهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cell Culture Systems and Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه له / پایانرسا 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 پروتکل ها و تکنیک های متداول کشت سلولی 

 بخش عملی: پروتکل ها و تکنیک های متداول کشت سلولی .8

 تکنیکای آسپتیک 

 سترون کردن 

  نگهداری و انهدام مواد زیستی در آزمایشگاه کشت سلولی 

 تهیه محیط کشت 

  تکنیک های روزمره کشت سلولی 

  ذوب کردن تیره های سلولی منجمد 

 شمارش سلولی 

 اساژ تیره های سلولی چسبان پ 

 منجمد کردن و نگهداری تیره های سلولی 

 تغذیه سلولی 

  تثبیت سلول 

 آمیزی سلول   رنگ 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .5

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  ل ساهای کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .6

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران.، ۱322. ماتی تکنیک های کشت سلولیمبانی و اصول مقدفلک، ر.، ، م. ر. و خرمی زاده .1

2. Freshney, R.I., Culture of animal cells: a manual of basic technique and specialized applications. 2015: 

John Wiley & Sons. 

3. Pallua, N. and C.V. Suschek, Tissue engineering: from lab to clinic. 2011: Springer Science & Business 

Media. 

4. Howard, M., Tissue Engineering--Essentials for Daily Laboratory Work. Annals of Biomedical 

Engineering, 2006. 34(1): p. 185. 

5. Vunjak-Novakovic, G. and R.I. Freshney, Culture of cells for tissue engineering. 2006: Wiley Online 

Library. 

6. Brash, J., Interfacial phenomena and bioproducts. 1996: CRC Press. 

7. Black, J., Biological performance of materials: fundamentals of biocompatibility. 2005: Crc Press. 
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 هدف کلی:

  بافت یکاربردشان در مهندس یآنها در راستا یو اصول حاکم بر طراح وراکتورهایبا انواع مختلف ب ییآشنا-

  اهداف ویژه:

 نمندی و مهارت در حوزه تخصصی درسایجاد توا 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .۱

 راکتورهای شیمیایی .8

 اندازه راکتور و میزان تبدیل در آنها .3

 قوانین سرعت واکنش و استوکیومتری .4

 واکنش های چند گانه و آنزیمی .5

 اثر تاخیردهنده ها و آلودگی ها در واکنش های آنزیمی .6

 د کشت سلولیکنترل فراین .7

 هوادهی، اختلاط و هیدرودینامیک در بیوراکتورها .2

 مرگ سلولی در اثر تنش و هوادهی در بیوراکتورها .9

 تقسیم بندی بیوراکتورهای مهندسی بافت  .۱3

  بیوراکتورهای کشت ایستا 

 بیوراکتورهای بسترآکنده 

  )بیوراکتورهای جریان شعاعی )کشت بافت 

 وف(بیوراکتورهای فیبر توخالی )رشد غضر 

 )بیوراکتورهای مکانیکی )مهندسی بافت استخوان 

 )بیوراکتورهای تنش دینامیکی )مهندسی بافت کلاژن 

  بیوراکتورهای مورد استفاده در مهندسی رباط 

 بیوراکتورهای مورد استفاده در تهیه دریچه قلب 

 بافتصحیحات مورد نیاز در راکتورهای شیمیایی جهت تبدیل آنها به بیوراکتورهای مهندسی ت .۱۱

 تکنولوژی و بهینه سازی میکرو و مینی بیوراکتورها و کاربردهای آنها .۱8

 فرایندهای پایین دستی  .۱3

  ستفاده از روش های عددی و شبیه سازی جهت طراحی و بهینه سازی بیوراکتورهاا .۱4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .7

 بافت یدر مهندس وراکتورهایب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Bioreactors in Tissue Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

   نامهرساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 248/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 : بردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راه

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .2

 ابع پیشنهادی: چ( فهرست من
1. Chaudhuri, J. and M. Al-Rubeai, Bioreactors for tissue engineering. 2005: Springer. 

2. Fogler, H.S., Elements of Chemical Reaction Engineering. Massachusetts. 2006, Pearson Education, Inc. 

3. Kasper, C., M. van Griensven, and R. Pörtner, Bioreactor systems for tissue engineering. 2009: Springer. 

4. Marangoni, A.G., Enzyme kinetics: a modern approach. 2003: John Wiley & Sons. 

5. Kasper, C., M. van Griensven, and R. Pörtner, Bioreactor systems for tissue engineering II: strategies for 

the expansion and directed differentiation of stem cells. 2010: Springer. 

6. Doran, P.M., Bioprocess engineering principles. 1995: Elsevier. 

7. Bird, R.B., R.C. Armstrong, and O. Hassager, Dynamics of polymeric liquids. Vol. 1: Fluid mechanics. 

2001. 

8. Eibl, R., et al., Cell and tissue reaction engineering. 2009: Springer Science & Business Media. 

9. Lanza, R., et al., Principles of tissue engineering. 2020: Academic press. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  سلولی عمومی رفتارهای و ویژگیها معرفی .۱

  سلول متابولیسم بیوالکتریکی، و بیومکانیکی خواص... الکترومغناطیس، صخوا بیوفیزیک، بیوشیمی خواص

 هاجرت سلولی م .8

ویژگی های سلول مهاجرت کننده، انواع و خصوصیات سلول های مهاجرت کننده، انواع سیگنال های محرک مهاجرت در سلول، تأثیر اسکلت 

بافت،  مهندسی ای سلولی، نقش مهاجرت سلولی در حوزه مهندسی بیومتریال وسلولی بر مهاجرت سلولی، تأثیر مهاجرت سلولی بر انواع رفتاره

 .روش های کنترل مهاجرت سلولی و مهندسی آن

 چسبندگی سلولی  .3

خصوصیات سلول با رفتار چسبندگی، نقش گیرنده ها در چسبندگی سلولی، تأثیر متقابل چسبندگی سلولی بر سایر رفتارهای سلولی، تأثیر 

 در حوزه مهندسی بیومتریال و مهندسی بافت، روش های کنترل مهندسی چسبندگی سلولی.چسبندگی سلولی 

 مایز سلولی ت .4

 سلولیreprogrammingرفتار تمایز سلولی از دوان جنینی تا دوران بلوغ، عوامل موثر بر تمایز سلولی، انواع روش های 

 سلولی  رشد .5

مهندسی رشد سلول، تأثیر رشد سلولی بر روی سرطان، تأثیر رشد سلولی بر روی  چرخه سلولی و میزان رشد سلول های مختلف، نحوه کنترل

 رفتارهای مختلف سلولی، نقش غشا، اسکلت سلولی بر روی رشد سلولی.

 مورفولوژی سلولی  .6

 سلولیانواع مورفولوژی های سلولی و تأثیر متقابل با رفتار بیومتریال ها، تأثیر مورفولوژی های مختلف بر سایر رفتارهای 

 تکثیر سلولی .7

ایر س عوامل موثر بر تکثیر سلولی، نقش تکثیر سلولی در موفقیت مهندسی بافت، برهم کنش بین بیومتریال و سلول در حوزه تکثیر، تأثیر تکثیر بر

 رفتارهای سلولی

 سیگنالینگ سلولی .2

ر روی رفتارهای ستی ) بر روی رفتارهای سلولی و متقابلا بتأثیر انواع سیگنالینگ سلولی ) سیگنالینگ شیمیایی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، زی

 بیومتریال 

  برهم کنش های سلولی .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .9

 یرفتار سلول عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cellular behavior :انگلیسیعنوان درس به 

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 251/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 دبراساس نظر استا  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱3

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ethier, C.R. and C.A. Simmons, Introductory biomechanics: from cells to organisms. 2007: Cambridge 

University Press. 

2. King, M.R., Principles of cellular engineering: understanding the biomolecular interface. 2011: Elsevier. 

3. Plonsey, R. and R.C. Barr, Bioelectricity: a quantitative approach. 2007: Springer Science & Business 

Media. 

4. Bartles, J.R., Cell Polarity. 1998: Elsevier. 

5. Nelson, J., Structure and Function in Cell Signalling. 2008: Wiley. 

6. Bock, G.R. and J.A. Goode, Signalling Networks in Cell Shape and Motility. Vol. 269. 2005: John Wiley 

& Sons. 

7. Korsloot, A., C.A. van Gestel, and N.M. Van Straalen, Environmental stress and cellular response in 

arthropods. 2004: CRC press. 

8. Hughes, D. and H. Mehmet, Cell proliferation and apoptosis. 2005: Taylor & Francis. 

9. Heath, J., Principles of cell proliferation. 2010: Wiley Online Library. 

10. Baudino, T.A., Cell-Cell Interactions: Methods and Protocols. 2013: Humana Press. 

11. Entschladen, F. and K.S. Zänker, Cell Migration: Signalling and Mechanisms. 2010: S. Karger AG. 

12. Stein, G.S. and A.B. Pardee, Cell cycle and growth control: biomolecular regulation and cancer. 2004: 

John Wiley & Sons. 

13. Mandel, L.J., et al., The role of membranes in cell growth and differentiation. 2011: Elsevier. 

14. Scheper, T., et al., Influence of stress on cell growth and product formation. 2002: Springer Science & 

Business Media. 

15. Metzler, D.E., Biochemistry (2 Volume Set): The Chemical Reactions of Living Cells. 2005: Elsevier. 

16. Roy, K., Biomaterials as Stem Cell Niche. 2010: Springer. 

17. Gundelfinger, E.D., C.I. Seidenbecher, and B. Schraven, Cell communication in nervous and immune 

system. 2006: Springer. 
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 هدف کلی:

 با روش های مهندسی پروتئین و کاربردهای آن در درمان به روش مهندسی بافت آشنایی -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه ای بر مهندسی پروتئین .۱

 ساختار و آرایش فضایی پروتئینها  .8

 ری صحیح ساختار شیمیایی و فضایی آنهابیان پروتئین ها و بررسی شکل گی .3

 مهندسی آنتی بادی های دارویی  .4

 مهندسی آنزیم  .5

 مهندسی پروتئین و کاربرد آنها در بیوسنسورها .6

 هیدروژل های پروتئینی به عنوان داربست های مهندسی بافت  .7

 پروتئینی –طراحی بیومتریال های پلیمری  .2

 ابی کارایی پروتئینهاآزمون های برون تنی و درون تنی تشخیص و ارزی .9

 روش های کامپیوتری در مدل سازی پروتئین  .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱8

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Berg, J.M., J.L. Tymoczko, and L. Stryer, Biochemistry. 2006, New York: WH Freeman. 

2. Arndt, K.M. and K.M. Müller, Protein engineering protocols. 2007: Humana Press Totowa, NJ. 

3. Lutz, S. and U.T. Bornscheuer, Protein engineering handbook. 2009: Wiley Online Library. 

4. Alberghina, L., Protein engineering for industrial biotechnology. 2000: CRC Press. 

5. Twyman, R. and A. George, Principles of proteomics. 2013: Garland Science. 

6. Rudolph, R., Protein Engineering: Principles und Practices. 1996, Wiley, New York. 

7. Carey, P.R., Protein engineering and design. 1996: Elsevier. 

8. Moody, P.C., A.J. Wilkinson, and D. Rickwood, Protein engineering. 1990: Irl Press.  

 نیپروتئ یمهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Protein Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

رس دانشجو، د نی. در اباشدیم گرانید یقبل قاتیحل مسئله بر اساس تحق یو راهبردها یدانشگاه قاتیآموزش روند تحق ،یپژوهش ناریهدف درس سم

 یبرا یو روش ذهن . مفهومکندیم نیرا تمر یو کتب یو گزارش شفاه ینوشتن، مستندساز گران،ید یپژوهشها اتیمرور ادب ،یتفکر انتقاد یکهایتکن

توار اس یکه بر محور همان سؤالات و ییپژوهشها اتی. پژوهش خود را با مرور ادبکندیمطرح م یموضوع پژوهش کیمشکل مهم را در قالب  کی حل

 کیستماتیروش س کیبر اساس  یمسئله پژوهش کیحل  یدرس دانشجو را با استراتژ نیشده در اانجام یتهایفعال تی. و در نهادهدیهستند را انجام م

 .دهدیم یرا به و یدانشگاه لاتیفرد با تحص کی یلازم برا یپژوهش یهاو مهارت کندیم مادهآ

  اهداف ویژه:

صرف  یفرد یهاپروژه یرو یاز وقت کلاس به طور عمل یارائه خواهد شد. در هر جلسه قسمت یو کار گروه یدوره در قالب کارگاه آموزش نیا

 گرانیدر کلاس انجام دهد، و در کلاس با د را خود فیتکال قسمت نیشتریب د،یایآماده به کلاس ب دیاست که دانشجو با یمعن نیبه ا نیخواهد شد. ا

 قیتحق یاصول و روشها یریکارگبا به نت،یو ارائه آن با استفاده از پاورپو یقاتیپروپوزال تحق کی هیدرس ته نیا ییبحث و تعامل داشته باشد. پروژه نها

جمع آنها  ت،یو در نها شدهحیو تصح لیتکم فیتکال نیترم اطول دربوده، که  ییدرس مربوط به پروژه نها نیشده در اانجام فیخواهد بود. تمام تکال

دوره  نیدر ا یمتعدد یو گروه یفرد یتهایو ارسال شوند. فعال لیدر زمان مقرر تکم دیبا فیارائه خواهد شد. لذا تکال یپروپوزال پژوهش کیبه عنوان 

خذ نمره ا یکرده و برا افتیدر قیبازخورد دق فیتکال یها سینو شی. تمام پشوند نبالتوسط دانشجو د یبه طور جد دیوجود خواهد داشت،که با

 .باشندیدر دوره لازم م یقبول

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 مقدمه: انواع تحقیق .34

 قیزمان در تحق تیریمد - قیافراد در تحق نیروابط ب - قیدر تحق یمراحل روش علم .35

 قیتحق یمستندساز - دهیو ارائه ا قیموضوع تحق انتخاب .36

 قیدر تحق هاتیو مسئول یعلم اخلاق .37

 منابع یجستجو - یها و منابع علمبا بانک ییآشنا .32

 منابع یجستجو - قیدر تحق نترنتیاطلاعات و ا یاز فنآور استفاده .39

 منابع مثل اندنوت. . . تیریمد یافزارهابا استفاده از نرم یکیکتابخانه الکترون لیو تشک تیریمد .43

 . . .ینوشتار ر،یتصاو زیآنال ،یهای آمارداده زیآنال یاستفاده از ترم افزارها -قیاطلاعات تحق لیلو تح هیتجز .4۱

 نامهو پایان ناریمقاله، سم ،یگزارش علم ساختار .48

 یمقاله علم نوشتن .43

 یمقاله در مجله تخصص چاپ .44

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 و تعاملی های نویناستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 قیو روش تحق ناریسم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Seminar and research method عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ........... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 د امکانافزارهای مرتبط در حبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 ۱398انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ی،پژوهش و ارائه در مهندسصفا بخش، رضا،  .۱3

 ۱39۱روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی، انتشارات قائم،لسانی، حمید،  .۱4

 ۱39۱ت دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(،، انتشارال و مبانی تحقیق در علوم مهندسیاصوکتابداری، محمدجواد، ساقی، حسن،  .۱5

16. Paul D.. Leedy, Ormrod, J.E. and Johnson, L.R., 2014. Practical research: Planning and design (p. 360). Pearson 

Education. 
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 گرایش مهندسی بافت اختیاریسرفصل دروس 
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 هدف کلی:

 آشنایی با طراحی، مدل سازی، عملکرد و روش ساخت سامانه های کنترلی انتقال دارو  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاصلپ( مباحث یا سرف

 مقدمه  .1

o  روش های دارورسانی به بدن 

o مبانی فارماکولوژی 

o تاریخچه، اهداف و مزایای سامانه های کنترلی انتقال دارو 

 سامانه های کنترلی انتقال دارو  .2

 ل:قال دارو از قبیطراحی، مدل سازی ریاضی، سینتیک رهایش دارو، کاربردهای مثال های کلینیکی، روش های ساخت و بازار سامانه های کنترلی انت

o  سامانه های نفوذی )شامل سامانه های مخزنی، سامانه های ماتریسی )یک پارچه و دو فازی(، محیط رهش محدود و نامحدود، تأثیر لایه

 مرزی(

o  )سامانه های تورمی )هیدروژل های خنثی، هیدروژل های یونی، کامپوزیت های قابل تورم 

 امانه های اسمزی ماتریسی(سامانه های اسمزی )پمپ های اسمزی، س .3

 سامانه های تخریب پذیر )تخریب شیمیایی، تخریب فیزیکی، تخریب سطحی و تخریب توده ای( .4

 لیبوزمها .5

 سامانه های هدایت شونده )سیستم های خود تنظیم، سامانه های پاسخگو به محرک های بیرونی( .6

 پمپها  .7

o  نانوحامل ها در دارورسانی 

o دارورسانی به اهداف خاص  

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت(

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱3

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ارائه:  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱4

 دارو شیرها یهاسامانه یمهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Drug Delivery Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :یاز است؟ننوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hillery, A.M., Park, K. Drug Delivery, Fundamentals and Applications. 2017: CRC Press.  

2. Saltzman, W.M., Drug Delivery, Engineering Principles for Drug Therapy. 2001: Oxford University Press.  

3. Wang , B., Hu, L., Siahaan, T.J., Drug Delivery: Principles and Applications, 2016: John Wiley & Sons. 
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 هدف کلی:

 هدف یآنها به سمت بافت ها زیکنترل شده تما یکشت و مهندس یروش ها ،یادیبن یبا انواع سلول ها ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 فی، تاریخچه و انواع سلول های بنیادین معر .۱

  سلول های بنیادی جنینی 

  سلولهای بنیادی بزرگسالان یا سلول های بنیادی بافتی 

  کنام سلول های بنیادی 

 زیست مواد به عنوان کتام سلول های بنیادی 

 تمایز در سلول های بنیادی  .8

  تأثیر عوامل شیمیایی 

  تأثیر عوامل فیزیکی 

 نیکی تأثیر عوامل مکا 

  تأثیر عوامل الکتریکی 

 تأثیر عوامل مغناطیسی 

 سلول های بنیادی و مهندسی بافت  .3

  ترمیم عصب 

  عروقی  -درمان بیماریهای قلبی 

  ترمیم پوست 

 دیابت 

 سرطان، سلول های بنیادی و سلول های بنیادی سرطانی  .4

 بنیادی سلولهای از استفاده با درمان و بنیادین سلولهای های پروتکل  

 ای خصوصی و دولتی سلول های بنیادیه کبان 

 ارزیابی روش بنیادین های سلول تحقیقات در اخلاقی ملاحظات 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱5

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ر استادبراساس نظ  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 یادیبن یسلولها یمهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Stem Cell Engineering ی:لیسعنوان درس به انگ

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱6

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Lanza, R., et al., Essentials of stem cell biology. 2009: Elsevier. 

2. Li, S., N. L'Heureux, and J.H. Elisseeff, Stem cell and tissue engineering. 2011: World Scientific. 

3. Roy, K., Biomaterials as Stem Cell Niche. 2010: Springer. 

4. Goldstein, L.S. and M. Schneider, Stem cells for dummies. 2010: John Wiley & Sons. 

 .،انتشارات خانه زیست شناسی۱327 ،مجموعه کتاب های چهار جلدی سلول های بنیادی، ح.، بهاروند  .6
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 هدف کلی:

 گوناگون  واناتیداربست ها در بدن ح یو کشت درون تن یوانیح یجراح یا روش هاب ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 انواع حیوانات مورد استفاده برای کاشت ایمپلنت ها در مهندسی بافت .۱

 امحل کاشت ایمپلنت ه .8

 ظات علمی در نگهداری و مراقبت حیوانات قبل و بعد از کاشت ایمپلنتلاحم .3

 ترمیم زخم .4

 اقدامات قبل از کاشت  .5

 مراحل کاشت ایمپلنت ها .6

 انواع بخیه ها، چسب ها، نحوه پانسمان و کشیدن بخیه .7

 نحوه استریلیزاسیون و حفظ آن در حین عمل .2

 مراقبت های بعد از کاشت .9

 برداری از بافت های اطراف  روش های برداشت کاشتنی و نمونه .۱3

 عوارض جراحی، عوارض موضعی و سیستمیک( عوارض کاشت ) .۱۱

 ملاحظات اخلاقی در استفاده از حیوانات برای مهندسی بافت  .۱8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱7

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیملیتفعا

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱2

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Fossum, T.W., et al., Small animal surgery. 2007: Mosby Elsevier St Louis. 

2. Slatter, D.H., Textbook of small animal surgery. 2003: Elsevier Health Sciences. 

3. Fox, J.G., Laboratory animal medicine. 2015: Elsevier.  

 بافت یدر مهندس یوانیح یآز جراح عنوان درس به فارسی:

 In- Vivo and Animal Surgery in Tissue عنوان درس به انگلیسی:

Engineering 
 نوع درس و واحد

 ظری ن پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 با سلول و مکانیک آنآشنایی  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بخش اول: .۱

 و  ییایمیش طیمح زیآن ها به ر یو وابستگ یسلول یسلول، رفتارها یو اندامک ها ساختار زیستی ،یاتیح یمقدمه: کارکرد و انواع سلول ها

 یولوژیمکانوب فیتعر ،یکیمکان-یکیزیف

 ها(، هسته، غشا کروتوبولیم ،یانیم یبرهایف ن،یاکت یها بری)فیسلول: اسکلت سلول یکیزیساختار ف 

 وم،یلملوپود وم،یلوپودیف ،یتنش یبرهایسلول، ف طیو مح توپلاسمیدر س برهایف شیآرا برها،یف یو سطح بند ینیسلول: ساختار پروتئ یساختار اسکلت 

 یاتصال یها نیپروتئ

 ون،یسیمرازیپل کینماتیوابسته، س یها هیو نظر یمریپل یبه عنوان شبکه  یساختار اسکلت سلول 

Persistence length, Freely jointed chain (FJC), Worm-like chain (WLC) 

 در کارکرد زیستی غشا یکیمکان طیخمش و برش در صفحه، نقش مح ،یسلول یغشا کی: مکانیسلول یغشا 

 یکیمکان-یکیزیو ف ییایمیش ینیپروتئ یها ریو مس یدرون سلول یده گنالیس ،ییغشا یها نیپروتئ ،یاتصال یپروتئن ها  

 یکیو مکان ییایمیش یرهایمس ینرژیس ،یکیو مکان ییایمیش یها رندهیگ 

 سلول یکیحس گر مکان یاندامک ها و ساختارها ،یکیمکان یها گنالیس ،یداکشن سلولمکانوترنس 

 یمولکول کینامید یمدلساز یمعرف ن،یپروتئ کیمکان 

 دوم: بخش .8

 یبیترک یمدل ها ،یتیجامد، مدل تنسگر-الیفنر و دشپات،مدل س یمدل فوم، مدل ها وسته،یپ طیسلول: مدل مح یکیمکان یمدل ها 

 در  یالاتیس کیامنیو د کیاستات ،یرئولوژ لیو تحل تهیسیسکوالاستیبزرگ، و یشکل ها رییتغ کی: مکانیسلول کیدر مکان نیادیمعادلات بن

 یو آنتروپ یداخل یسلول: انرژ یکیزیدر رفتار ف یکینامیترمود لیو تحل یآمار کیمکان ،یسلول کیمکان

 بافت یکیمکان طیزمحیدر ر یسلول یبارگذار 

 یابیارز یو روش ها فیتعار سلول: یکیخواص مکان 

micropipette aspiration, AFM, Magnetic and optical tweezers 

 سوم: بخش .3

 یسلول یسلول و رفتار ها یکیخواص مکان یوابستگ 

 یشن سلولترک یریاندازه گ ،یترکشن سلول یرویبه غشا، ن یانقباض یرویانتقال ن ن،یوسیم-نیاکت یکیزیمدل ف ،یانقباض سلول یروین (TFM) 

 یحرکت سلول یکیمکان یمدل ها ،یحرکت سلول زمی:مکانیحرکت سلول کیمکان، Random walk در حرکت  یمحاسبات ی، مدلساز

 (cellular automata, cellular pots)یسلول

 مدل یسلول یچسبندگ کیمکان :peelingیکیانو  مک یکینامیبر اساس مدل ترمود نیپروتئ ی، مدل فنرو دشپات، استحکام باندها 

 یسلول کیمکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cell mechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 (ز،یشده، تما یزیمرگ برنامه ر م،ی)تقس یزیستی سلول یدر رفتار ها یکینامیو ترمود یکیمعادلات مکان... 

 چهارم: بخش .4

 ییبافت و اندام زا میترم ،یدر رشد، بازمدلساز یسلول کیمکان یها اریها و مع هینظر 

 سلول و برهمکنش سلول یکیمکان طیزمحیر-ECM  

 پنجم: بخش .5

 ها: یماریبر کارکرد و ب دیبا تاک یسلول یگونه ا کیمکان 

o یسرطان یسلول ها کیمکان 

o سیو  آترواسکلروس یانیشر کیصاف و نقش آن درمکان یو عضله  الیاندوتل یسلول ها کیمکان 

o یعضله ا یسلول ها کیمکان 

o یاسکلت ستمیس یسلول ها کیمکان 

o ییاحشا یسلول ها کیمکان 

o یخون یسلول ها کیمکان 

 باشد ییدانشجو یها قیها وتحق ناریبخش آخر همراه با سمشود که  یم هیتوص

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱9

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 نظر استادبراساس      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .83

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Boal, D. and D.H. Boal, Mechanics of the Cell. 2012: Cambridge University Press. 

2. Mow, V.C., et al., Cell mechanics and cellular engineering. 2012: Springer Science & Business Media. 

3. Flyvbjerg, H., et al., Physics of Bio-Molecules and Cells: Les Houches Session LXXV, 2-27 July 2001. 

2003: Springer Science & Business Media. 

4. Bray, D., Cell movements: from molecules to motility. 2001: Garland Science. 

5. Becker, W.M., et al., The world of the cell. 2006: Pearson/Benjamin Cummings San Francisco, CA. 

6. Alberts, B., Molecular biology of the cell. 2008, Garland science. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با بافت و مکانیک آن -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه و کلیات -1

 انیک بافت های بدن ) الاستین، کلاژن، مواد زمینه ای و...(اجزای غیر ارگ -2

 اجزای ارگانیک بافت های بدن )سلول ها( -3

 خواص مکانیکی ریز ساختار بافت های بدن  -4

 بافت های نرم و خواص مکانیک آنها ) دیواره شریان، غضروف، تاندون، لگامان، پوست و...( -5

 دندان و...( بافت های سخت و خواص مکانیکی آنها ) استخوان، -6

 تئوری های تحلیل مکانیک بافت های بدن انسان  -7

 الاستیسیته محدود، هایپرالاستیسیته، پوروالاستیسیته، دو فازی و...  -8

 کار کرد و مکانیک بافت های بدن انسان به تفکیک -9

 سیستم عضلانی، استخوانی، سیستم قلب و عروق، پوست ، دندان و... -11

11- Remodeling در بافت 

 انیکی از آسیب شناسی بافت های بدن و پیری تحلیل بیومک -12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .8۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .88

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ogden, R.W. and G.A. Holzapfel, Mechanics of biological tissue. 2006: Springer. 

2. Fung, Y.-c., Biomechanics: mechanical properties of living tissues. 2013: Springer Science & Business 

Media. 

3. Nigg, B.M., Biomechanics of the musculo-skeletal system. 2007: John Wiley & Sons Incorporated. 

 بافت کیمکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Tissue Mechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟آموزش تکمیلی نوع اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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4. Cowin, S.C. and J.D. Humphrey, Cardiovascular soft tissue mechanics. 2002: Springer. 

5. Humphrey, J.D., Cardiovascular solid mechanics: cells, tissues, and organs. 2013: Springer Science & 

Business Media. 

6. Cowin, S. and J. Telega, Bone mechanics handbook. Appl. Mech. Rev., 2003. 56(4): p. B61-B63. 

7. Aaberg, E., Muscle mechanics. 2006: Human Kinetics. 

8. Martin, R.B., et al., Skeletal tissue mechanics. 1998: Springer. 
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 هدف کلی:

 خم و درمان آسیب های پوستیآشنایی با روش های نوین ترمیم ز -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعریف و انواع زخم  -۱

 واکنشهای التهابی در زخم و ترمیم آن  -8

 واکنش های سیستم ایمنی در زخم و ترمیم آن  -3

 آنواکنش های سیستم ایمنی در زخم و ترمیم  -4

 واکنش های عروقی و سیستم خون رسانی در زخم و ترمیم آن -5

 اختلالات همودینامیک در زخم و ترمیم آن   -6

 . در ترمیم زخم  E .C . Mنقش  -7

 نقش بافت همبندی در ترمیم زخم -2

 ترمیم پوست  -9

 واد مورد استفاده در ترمیم زخم ) جایگزین ها، بخیه ها و پانسمان ها(م -۱3

 یم زخمیست سازگاری مواد در ترمز -۱۱

 آثار موضعی مواد مورد استفاده برای ترمیم زخم -۱8

 آثار سیستمیک مواد مورد استفاده برای ترمیم زخم  -۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .83

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 اساس نظر استادبر  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .84

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kordestani, S.S, Atlas of Wound Healing: A Tissue Regeneration Approach. 2019: Elsevier. 

2. Vachhrajani  et al, Science of Wound Healing and Dressing Materials. 2020: Springer.  

3. Boateng , J. Therapeutic Dressings and Wound Healing Applications. 2020: John Wiley and Sons.  

 ترمیم زخم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Wound Healing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  خصصی ت - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

  بافت مهندسی در ژنتیک در تغییر اعمال از استفاده و درمانی ژن های روش با آشنایی -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هایا سرفصلپ( مباحث 

 مقدمه و تاریخچه: ۱

 یف ژن و کلیات ژنتیک تعر:  8

 : سیستم های حمل کننده ویروسی در ژن درمانی3

 سیستم های حمل کننده غیرویروسی در ژن درمانی: 4

 ژن درمانی برای بیماری های ژنتیکی: 5

 ژن درمانی برای بیماری های عفونی : 6

 ان سرطان: کاربرد اختصاصی ژن درمانی در درم7

 ژن درمانی برای اصلاح رفتار و مشخصه های سلولی: 2

 : کاربرد ژن درمانی در کنترل رفتار و سرنوشت سلول های بنیادی 9

 ملاحظات اخلاقی در ژن درمانی : ۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .85

 : ابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشی

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .86

 : چ( فهرست منابع پیشنهادی
1. Kresina, T.F., An introduction to molecular medicine and gene therapy. 2001: Wiley Online Library. 

2. Giacca, M., Gene Therapy. 2010: Springer Milan. 

3. Templeton, N.S., Gene and cell therapy: therapeutic mechanisms and strategies. 2008: Crc Press. 

4. Huber, B.E. and I. Magrath, Gene therapy in the treatment of cancer: Progress and prospects. 2007: Cambridge 

University Press. 

5. Naff, C.F., Gene Therapy. 2004: Thomson/Gale. 

  

 یژن درمان درس به فارسی:عنوان 

 نوع درس و واحد Gene Therapy عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟ نوع آموزش تکمیلیاگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 بافت  مهندسی در محاسباتی های تکنیک از استفاده باآشنایی  -

  اهداف ویژه:

 ی درسایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصص 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مدل های چند مقایسه در مهندسی بافت: بافت، سلول، پروتئین -۱

 روش های محاسباتی در کوپلینگ در مدل های چند مقایسه -8

 روش های عددی و محاسباتی در طراحی و ساخت داربست ها -3

 اتی در رگ زاییمدل های محاسب -5رویکردهای بهینه سازی در مهندسی بافت  -4

 مدل های محاسباتی در سیگنال های سلولی -5

 مدل کنتیک فرآیندهای سلولی -6

 روشهای محاسباتی در مدل سازی فرایندهای رشد، تکامل و بیماری  -7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .87

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .82

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Fernandes, P.R. and P.J. Bartolo, Tissue Engineering: Computer Modeling, Biofabrication and Cell 

Behavior. 2014: Springer Science & Business Media 

2. Geris, L., Computational modeling in tissue engineering. 2013: Springer. 

3. Fernandes, P.R. and P.J. Bártolo, Advances on modeling in tissue engineering. 2011: Springer Science & 

Business Media. 

4. Helms, V., Principles of computational cell biology: from protein complexes to cellular networks. 2018: 

John Wiley & Sons.  

 بافت یدر مهندس یمحاسبات یروش ها عنوان درس به فارسی:

 Computational Methods in Tissue عنوان درس به انگلیسی:

Engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه له / پایانرسا 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 آشنایی با روش های شبیه سازی دینامیک مولکولی -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 ل های ذیلتفهیم سرفص 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه ای بر کاربردهای دینامیک مولکولی -۱3

 شارهای الکتریکی و خواص آن -۱4

 شرح نیروهای بین مولکولی شامل -۱5
- pair potential 
 توزیع چند قطبی -

 حضور دما در معادلات -

 مکانیک مولکولی شامل -۱6

 ( Ball- Springفتر )  -شرح سیستم گلوله  -

 فنر -ربوط به گلوله سیستم های پیچیده تر م -
Cut-off 

 های تجاریforce fieldمعرفی  -۱7

- MM 1&2 

- AMBER –  
- CHARMM - 

 سطوح انرژی پتانسیل مولکولی -۱2

 روش های کمینه کردن توابع پتانسیل -

 مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری -۱9

 مدل سازی به روش مونت کارلو -83
- Periodic Box 
- Flexible Molecules 

 اتم های تک الکترون -8۱

 ینگر برای اتم هیدروژنروش شرود -

 تقریب بینهایت هسته  -

 تئوری دیراک برای الکترون -

  (Geometrically Constrained Molecules) مولکول های با شرایط مرزی -88

 (Transition Stateگذرا )تشریح سیستم های حالت  -83

 کوانتوم کیزیبر ف یمقدمه ا -84

 یمولکول کینامید یساز هیبش عنوان درس به فارسی:

 Approaches of Molecular Dynamics عنوان درس به انگلیسی:

Simulation 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه ایانرساله / پ 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تفاده از رویکردهای نوین و تعاملیاس .89

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزاره .33

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Rapaport, D.C., The art of molecular dynamics simulation. 2004: Cambridge university press. 

2. Somer Jr, F.L., Molecular Modelling for Beginners (Alan Hinchliffe). 2008, ACS Publications. 
3. Hinchliffe, A. and F.L. Somer Jr, Chemical Education Today-Book & Media Reviews-Molecular 

Modeling for Beginners. Journal of Chemical Education, 2004. 81(11): p. 1573-1574. 

4. Becker, O.M. and M. Karplus, Guide to biomolecular simulations. 2006: Springer Science & Business 

Media 
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 هدف کلی:

 یا فن آوری سیستم های میکرو نانوالکترومکانیکی NEMsو  MEMSآشنایی با فن آوری  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 رفصل های ذیلتفهیم س 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه، مقیاس گذاری، بازار عرضه و تقاضا -۱

 مواد و روش های ساخت در ابعاد میکرو / نانو -8

  NEMS /MEMSاصول عملکرد فناوری های  -3

 (: پدیده های انتقال در مقیاس میکروmicrofluidicsفن آوری میکرو سیالات ) -4

 (biomicrofluidicsیکرو سیالاتی زیستی )مفاهیم و روش های ساخت دستگاه های م -5

 کاربردهای فن آوری میکرو سیالات زیستی -6

 میکرومهندسی برای کاربردهای بیوتکنولوژی -

 ( DNAجداسازی، ساخت و تحلیل ساختار مولکول های زیستی )پروتئین و  -

 میکرو آرایه های زیستی -

 میکرو مهندسی سنسورهای زیستی -

 تشخیص پزشکی -

 یولوژی سلولی مولکولیمیکرو مهندسی در ب -

 مطالعات سلولی  -

 میکرومهندسی بافت -

 کشف و ارزیابی دارو  -

 مثال های تجاری -

 چشم انداز آینده فن  -7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .3۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال مهای کلاسی در طول نیفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 یستیز یکیالکترومکانکرویم یهاسامانه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد BioMEMS عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی ی دارد، چه اگر واحد عمل

 نظر استاد
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 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .38

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Senturia, S.D., Microsystem design. 2007: Springer Science & Business Media. 

2. Liu, C., Foundations of MEMS. 2012: Pearson Education India. 

3. Korvink, J. and O. Paul, MEMS: A practical guide of design, analysis, and applications. 2010: Springer 

Science & Business Media. 

4. Folch, A., Introduction to bioMEMS. 2016: CRC Press. 

5. Saliterman, S., Fundamentals of BioMEMS and medical microdevices. 2006: SPIE press. 

6. Zahn, J.D., Methods in bioengineering: biomicrofabrication and biomicrofluidics. 2009: Artech House. 

7. Daw, R. and J. Finkelstein, Insight: Lab on a chip. Nature, 2006. 442(7101): p. 367-418. 
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 هدف کلی:

 ابیررسی مفهوم زیست سازگاری و روش های مختلف اندازه گیری آن روش ارزیب -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعاریف زیست سازگاری و بیومتریال ها -۱

ریب زیست تخ بررسی زیست سازگاری از نقطه نظر سمیت شناسی، حساسیت زدایی، تأثیر روی ژن ها و خون، سرطان زایی و -8

 پذیری

  ANSI , FDA , ISO , FDAنداردهای زیست سازگاری،معرفی استا -3

 اثر متقابل سلول با بیومتریال ها -4

 یی بیومتریال ها و زیست سازگاری آنهاشیمیا و خواص فیزیک -5

 Maxwell, Voight شناسایی بافت های سخت و نرم و خواص ویسکوالاستیک آن ها خواص مکانیکی استخوان و معرفی مدل های -6

 ل موثر بر آن خون سازگاری و عوام -7

 روش های شناسایی میزان خون سازگاری -2

 فرآیند ترمیم زخم در حضور بیومتریال ها -9

 عروق طبیعی و مصنوعی و مکانیک عروق مصنوعی -۱3

 روش های ساخت بیومتریال های خون سازگار -۱۱

 exvivo , in vivo , in vitrسیستم های آزمون های زیست سازگاری، -۱8

 Animal، محیط کشت تعلیقی Agar ( ( Tissue cultureبودن ماده با استفاده از روش هایی مانند متد محیط کشت بافتی  روش های آزمایش کردن زیست سازگار

Implantation ,Culture Suspension overlay .می باشد. و همچنین روش های بررسی نتایج هیزتولوژیکی مورد نظر می باشد 

 Implantationروش 

. Implantation, Fixation, Dehydration, Embedding, Sectioning, Staining and microscopy 

اختمان و ارزیابی آنها، سایمینولوژی و سیستم های انعقادی خون، بافت های اصلی و تکنیک های شناسایی سلول ها و بافتها، واکنش های بافت و خون با زیست مایه ها 

  زایی و زیست مایه هامیکروبی و خواص مواد قابل کاشت در بدن، سرطان 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .33

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 یسازگارستیز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biocompatibility عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تیاری اخ

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ج( ملزومات، تجهیزات و

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .34

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:
1. Kumar, V., A. Abbas, and J. Aster, Robins Basic Pathology. nineth ed. 2013, Saunders, Philadelphia, 

PA, USA (928 pp.) 

: نشر سادس1131. یسازگارستی. زگرانیع. و د ،یخاوند .2 . 

3. Silver, F.H. and Christiansen, D.L., Introduction to biomaterials science and biocompatibility. In 

Biomaterials science and biocompatibility. 1999: Springer, New York, NY. 

4. Black, J., Biological performance of materials: fundamentals of biocompatibility. 2005: CRC Press. 

5. Ong, J.L., Appleford, M.R. and Mani, G., Introduction to biomaterials: basic theory with engineering 

applications. 2014: Cambridge University Press. 

6. Demirci, U., Khademhosseini, A. and WEN, Q., Gels Handbook. Fundamentals of Hydrogels. 2016: 

World Scientific. 

7. Wang, B., Hu, L. and Siahaan, T.J., Drug delivery: principles and applications. 2016: John Wiley & 

Sons. 

8. Lanza, R., et al., Principles of tissue engineering. 2020: Academic press. 

9. Ratner, B.D., Biomaterials science: an interdisciplinary endeavor, in Biomaterials science. 1996, 

Elsevier. p. 1-8. 

10. Dee, K.C., D.A. Puleo, and R. Bizios, An introduction to tissue-biomaterial interactions. Cell Mol. Biol, 

2004. 8: p. 419-425. 

11. Dawids, S., Polymers: Their Properties and Blood Compatibility: Advanced Course on Biomaterials: 

Selected Papers. 1989: Kluwer Academic Publishers for the Commission of the European Communities. 

12. Recent review and research articles related to the topics. 

13. Biomaterials (Journal) 

14. Journal of Biomedical Materials Research 
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 هدف کلی:

 و روش های آزمایشگاهی  بیومولکولی مهندسی مبانی با آشنایی -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 نیرو و انرژی در بیومولکولها -۱

 شیوه تعامل بین بیومولکول ها -8

 اختار بیومولکولهابازخوانی س -3

 آنتروپی و انرژی آزاد -4

 کاربرد سینما نیک در سیستم های زیستی -5

 سینماتیک تعامل در رفتار بیومولکولها -6

 چسبندگی و نیروهای ناشی از آن در سلول  -7

 ( Substrate& ECMتعامل سلول و محیط )  -2

 روش های آزمایشگاهی بیومولکولی -9
10-  Fluorescent Microscopy  
11- Cell Adhesion/Shear Forces measurements technique   
12- AFM application in biomolecular measurement  
13- Biosensor application in cell experimn ents 

 مکانیسم های مولکولی برهمکنش سلول با سلول  -۱4
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .35

 : ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث
 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .36

 ست منابع پیشنهادی: چ( فهر
1. Butt, H.-J., K. Graf, and M. Kappl, Physics and chemistry of interfaces. 2013: John Wiley & Sons. 

2. Dee, K.C., D.A. Puleo, and R. Bizios, An introduction to tissue-biomaterial interactions. Cell Mol. Biol, 2004. 8: 

p. 419-425. 

3. Vadgama, P., Surfaces and interfaces for biomaterials. 2005: CRC Press.  

 یشگاهیآزما یو روش ها یومولکولیب یمهندس یمبان عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
The Principal of Biomolecular 

Engineering and Laboratory 

Approaches 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به رد دیگر: موا کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 دانش زیربنایی فن آوری نانو پتانسیل بالقوه آن در توسعه بیومتریال های جدید برای کاربردهای مهندسی بافت معرفی مفاهیم و  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مثال هایی از مزایا و کاربردهای نانو  - الهام از طبیعت -ابعاد نانو -مقدمه: آشنایی با نانوتکنولوژی  -۱

 خواص کوانتومی در نانومواد و تغییر خواص مواد در ابعاد نانو  -انوتکنولوژی ن زیربنایی دانش •

 ... ذرات نانو -ها لوله نانو - نانوالیاف: ساختارها نانو انواع •

 : ساختارها نانو تولید های روش •

 ....و لیتوگرافی های روش: پایین به بالا روش •

 روش پایین به بالا: روش های سنتز از فاز مایع و روش های سنتز از گاز  -8

  ساختارها نانو خواص آنالیز روشهای •

 نانوبیوتکنولوژی و بیوتکنولوژی نانوساختارها استانداردهای •

 آن در مواد نانو نقش و بافت مهندسی بر مروری -3

  سلولی بین ماتریکس عمل و ساختار -4

 تصویربرداری و رسانی دارو ها، داربست در ژیتکنولو نانو کاربرد -5

 های تولید نانو الیاف  تکنولوژی -6

  ساختارها نانو با بافت و سلول متقابل اثر •

  ساختارها نانو با ها سلول رفتار کنترل -7

 ... پوست غضروف، اعصاب، استخوان، عروق، مثل متفاوت های بافت مهندسی در تکنولوژی نانو •

  ارها،ساخت نانو سازگاری زیست •

 ساختارها در بافت های بدن نانو کاربرد احتمالی مضرات و اخلاقی اصول •

 نانوبیوحسگرها، نانوبیوماشین ها و نانو بیوراکتورها و آینده نانو تکنولوژی در مهندسی بافت -2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .37

 : ای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبرده

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 بافت یدر مهندس نانوزیست فناوری عنوان درس به فارسی:

 Nanobiotechnology in Tissue عنوان درس به انگلیسی:

Engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:هموس در

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .32

 پیشنهادی: چ( فهرست منابع 
1. Nouailhat, A., An introduction to nanoscience and nanotechnology. 2010: John Wiley & Sons. 

2. Binns, C., Introduction to nanoscience and nanotechnology. 2010: John Wiley & Sons. 

3. Roduner, E., Nanoscopic materials: Size-dependent phenomena and growth principles. 2015: Royal 

Society of Chemistry. 

4. Israelachvili, J.N., Intermolecular and surface forces. 2015: Academic press. 

5. Lee, Y.S., Self-assembly and nanotechnology: a force balance approach. 2008: John Wiley & Sons. 

6. Laurencin, C.T. and L.S. Nair, Nanotechnology and tissue engineering: the scaffold. 2008: CRC Press. 

7. Ramakrishna, S., An introduction to electrospinning and nanofibers. 2005: World Scientific. 

8. Gonsalves, K., et al., Biomedical nanostructures. 2008: John Wiley & Sons. 

9. Goodsell, D.S., Bionanotechnology: lessons from nature. 2004: John Wiley & Sons. 

10. Ramalingam, M., et al., Tissue engineering and regenerative medicine: a nano approach. 2012: CRC 

Press. 

11. Review articles 
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 هدف کلی:

  نوین درحوزه تخصصی درسآشنایی با روش های  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 ذیل تفهیم سرفصل های 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مکانیزم های تخریب و فرسایش زیست مواد -1

 تخریب گرمایشی  •

 تخریب اکسیداسیونی  •

 تخریب نوری تخریب شیمیایی  •

 شیمیایی –تخریب هیدرولیزی تخریب مکانیکی  •

 تخریب زیستی •

 مواد مورد استفاده در سیستم های تخریب پذیر  -2

و گلیکولیک اسید ، پلیمرهای کپرولاکتون ، پلیمرهای بتا، پلیمرهای هیدروکسی بیوتیرات ، پلیمرهای  مواد پلی استری )پلیمرهای لاکتیک اسید •

 ارتو، استری(

 پلی فسفوزینها  •

 پلی ارتو فسفاتها  •

 پلی آنیدریدها •

 پلیمرهای طبیعی  •

 سایر پلیمرهای مورد استفاده در سیستم های تخریبی  •

 روشهای تست تخریب پذیری زیست مواد -3

 ی داخل بدنروش ها •

، کرواتوگرافی مایع،  GPCتست تغییر وزن مولکولی با دستگاه  DTA , TGAروش های خارج بدن ) تست های حرارتی با استفاده از  •

 کروماتوگرافی گازی ، طیف سنجی مادون قرمز و ماورای بنفش

 تأثیر مواد تخریب پذیر کاشتی بر بافت های مجاور -4

 بلاست بافتتأثیر پلیمر تخریب پذیر بر فیبرو 

 نفوذپذیری ماکروفاژها در پلیمر کاشتنی -8 تأثیر پلیمر تخریب پذیر بر ماکروفاژها در بافت 

  نقش ماکروفاژها در کنترل محیط خارج سلولی -5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .39

 زیستی یهاطیدر مح ستموادیز یریپذبیتخر عنوان درس به فارسی:

 Degradation of biomaterials in عنوان درس به انگلیسی:

biological environments 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه ایانرساله / پ 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .43

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:
1. Zhang, X., X. Peng, and S. W. Zhang, Biodegradable medical polymers: Fundamental sciences. Science 

and Principles of Biodegradable and Bioresorbable Medical Polymers. 2017: Woodhead Publishing. 

2. Eliaz, N, Degradation of implant materials. 2012: Springer Science & Business Media. 

3. Pan, J, Modelling degradation of bioresorbable polymeric medical devices. 2014:Elsevier  .  

4. Chamy, R, Biodegradation: Engineering and technology. 2013: BoD–Books on Demand. 

5. Devine, D, Bioresorbable Polymers: Biomedical Applications. 2019: Walter de Gruyter GmbH & Co 

KG. 

6. Hermawan, H, Biodegradable metals: from concept to applications. 2012: Springer Science & Business 

Media. 

7. Ratner, B.D., Biomaterials science: an introduction to materials in medicine. 2004: Elsevier. 

8. Ravaglioli, A., and A. Krajewski. Bioceramics: Materials· Properties· Applications. 1991: Springer 

Science & Business Media. 

9. Hollinger, J.O., and G.C. Battistone. Biodegradable bone repair materials: synthetic polymers and 

ceramics, 1985: Pubmed. 

10. Perale, G, and J. Hilborn, Bioresorbable polymers for biomedical applications: from fundamentals to 

translational medicine. 2016: Woodhead Publishing. 

. 
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 هدف کلی:

 نوین در حوزه تخصصی درسآشنایی با روش های  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بیومیمتیک مهندسی و بافت دسیمهن های داربست بهترین به یابی دست جهت بدن مختلف های بافت خصوصیات کلیه بررسی -۱

 ی های مهندسی بافت طراح در آن نقش و سلول ی هسته -8

 بررسی اختصاصی بافت اپی تلیال از دیدگاه طراحی تخصصی داربست -3

 بررسی اختصاصی بافت همبند از دیدگاه طراحی تخصصی داربست  -4

 بررسی اختصاصی بافت چربی از دیدگاه طراحی تخصصی داربست -5

 افت غضروف از دیدگاه طراحی تخصصی داربست بررسی اختصاصی ب -6

 بررسی اختصاصی بافت استخوان از دیدگاه طراحی تخصصی داربست -7

 بررسی اختصاصی بافت عصبی و دستگاه عصبی از دیدگاه طراحی تخصصی داربست  -2

 بررسی اختصاصی بافت عضلانی از دیدگاه طراحی تخصصی داربست  -9

 خون سازی و نقش آن در مهندسی بافت  -۱3

 یب سلولی، سازگاری و مرگ سلولی و چگونگی تأثیرگذاری آنها در عملکرد داربست مهندسی بافت آس -۱۱

 التهاب حاد و مزمن و بررسی نقش آنها در مهندسی بافت  -۱8

 ترمیم بافتی، بازسازی ، التیام و فیبروز و بررسی نقش آنها در مهندسی بافت  -۱3

 اختلالات همودینامیک ، ترومبوز و شوک -۱4

 نئوپلازی و دفاع بدن  -و نقش آن در مهندسی بافت سیستم ایمنی  -۱5

 میکروارگانیسم ها و دفاع بدن -۱6

 سمیت ها و دفاع بدن  -۱7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .4۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 س نظر استادبراسا  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بافت یدر مهندس یپاتولوژ ستویه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Histopathology in Tissue Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:   کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .48

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Johnson, K.E., Histology and cell biology. 2003: Harwal Pub Co. 

2. Tsokos, M., Forensic Pathology Reviews. 2010: Springer. 

3. Kuehnel, W., Color Atlas of Cytology, Histology, and Microscopic Anatomy. 2003. Thieme, Stuttgart. 

New York. 

4. Pavelka, M. and J. Roth, Functional ultrastructure: atlas of tissue biology and pathology. 2015: Springer. 

5. Mescher, A.L., Junqueira's basic histology: text and atlas. 2013: McGraw-Hill Medical 13th ed. New 

York. 

6. Roy, K., Biomaterials as Stem Cell Niche. 2012: Springer. 

7. Ryadnov, M., Bionanodesign: following nature's touch. 2009: Royal Society of Chemistry. 

8. Vadgama, P., Surfaces and interfaces for biomaterials. 2012: CRC Press. 

9. Kumar, V., A. Abbas, and J. Aster, Robins Basic Pathology. nineth ed. 2013, Saunders, Philadelphia, PA, 

USA (928 pp.) 
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 هدف کلی:

 ه ها به منظور مدل سازی و بازسازی مهندسی شدآن از الهام و بدن های بافت طبیعی تکوین نحوه با آشنایی -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه و یادآوری  .۱

 پروتئین و نقش آن در تکامل سلول و بافت •

 ساختار سلول و ماتریکس خارج سلولی •

 ساختار بافت و آرایش اجزای آن •

 سلول و تغییرات آن در مهندسی بافت .8

 سلولی، بیان ژن، فاکتورهای شیمیایی و مورفولوژی سلولی در حالت های سه گانه ی پایداری، نوسان و تمایز رفتار  •

پدیده های حکت سلولی، چسبندگی سلولی، ازدحام و انتشار سلولی، و اسموزیته و نقش آنها در تشکیل الگوی بافت، رگ زایی و  •

 تشکیل لومن 

 مورفوجنسیس و تکامل بافت .3

 تکامل جنین •

مدل های  -، مدل موری، مدل های انتشار، مدل نیومن و فریش BZمدل های ریاضی ایجاد الگوی زیستی: مدل تورینگ، مدل  •

 شیمیایی و مکانیکی حرکت، چسبندگی و انتشار سلولی

 واکنش –مکانیزم های تشکیل بافت بر اساس فاکتورهای بیوشیمیایی و سیستم های نشر  •

 اساس فاکتورهای مکانیکی مکانیزم های تشکیل بافت بر  •

 بیوشیمیایی در تشکیل بافت -مدل های تلفیقی مکانیکی  •

 کاربرد تئوری آشوب و الگوریتم های محاسباتی در تشکیل بافت: هندسه فرکتال، سلولار اتوما. •

 ( در مورفو جنسیسMultiscale Analysisکاربرد تحلیل چند سطحی ) •

 های زیستی الگوهای موردی تشکیل بافت و تکامل سیستم .4

 مورفوجنسیس اپیتلیال و تشکیل بافت های گوارشی و عصبی •

 مورفوجنسیس سیستم قلب و عروق  •

 مورفوجنسیس سیستم اسکلتی و عضلانی •

 مورفوجنسیس تولیدمثل •

 بافت یرشد و بازساز جاد،یا یمدل ها عنوان درس به فارسی:

 Modeling of creation, growth and عنوان درس به انگلیسی:

tissue regeneration 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 عت:تعداد سا

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 تئوری های رشد، بازسازی و انطباق بافت ها و سیستم های حیاتی در پاسخ به محرک های محیطی .5

 مدل های رشد  •

  فضایی دسههن ثابت الگودهی •

 پویا هندسه و تقسیم و تنظیم سلول رشد •

  مدل های رشد بافت •

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .43

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     لساآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .44

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Forgacs, G. and S.A. Newman, Biological physics of the developing embryo. 2005: Cambridge University 

Press. 

2. Stern, C.D., Morphogenesis: An analysis of the development of biological form: edited by Edward F. 

Rossomando and Stephen Alexander Marcel Dekker, 1992. $165.00 hbk (viii+ 449 pages) ISBN 0 8247 

8667 X. 1993, Elsevier Current Trends. 

3. Ogden, R.W. and G.A. Holzapfel, Mechanics of biological tissue. 2006: Springer. 

4. Davidson, L., M. von Dassow, and J. Zhou, Multi-scale mechanics from molecules to morphogenesis. 

The international journal of biochemistry & cell biology, 2009. 41(11): p. 2147-2162. 

  



 282/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 یلیو تحل یخط ریغ لیفرانسیبه خصوص حل معادلات د اتیاضیر شرفتهیآموزش مباحث پ -

  ویژه: اهداف

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  لیفرانسیو انواع معادلات د یمرز طیمختصات مختلف انواع شرا یاپراتورها در سامانه ها لیبر تبد یمرور .۱

  باقیمانده لورانت، ریس کوشی، نظریه خطی، انتگرال تحلیلی، عتواب ریمن، و کوشی شرایط ، مختلط تابع: شامل مختلط توابع پیشرفته تئوری .8

ماتریس، برگردان کردن، قطری کردن، تانسورها، خصوصیات تانسوری تنش و کرنش شامل:  خواص آنهاتانسورها و ها و  سیبر ماتر یمرور .3

راتور جهت حل اپ ی، تئوررانسیل مسائل ایگن ولیودر استخوان ها و سایر بافت های بدن و کاربرد آن در بیومکانیک، حل سیستم معادلات دیف

 لیفرانسیمعادلات د یدستگاه ها

 متعامد یها یشر( و بسط به سر یبیو چ تی) معادلات بسل، لژاندر، لاگرانژ، هرم ریرائب متغضبر خواص حل معادلات خاص با  یمرور .4

 همگن ریغ طیبر مسائل با شرا دیبا تاک یضویو ب یسهمو ،یهذلول لیفرانسیمعادلات دشامل:  یپاره ا لیفرانسیمعادلات د حل .5

 ،یپاره ا لیفرانسیو منبع در معادلات د ییهمگن، نحوه حذف ترم ها جابجا یمرز طیشرا لیهمگن، تبد ریمعادلات غ لیتبد رها،یمتغ یجداساز .6

لاپلاس و  لیتبد ،ینوسیو محدوده کس ینوسیمحدوده س لیتبد ه،یفور ینوسیکس لیو تبد هیفور ینوسیس لی) تبد یانتگرال لیتبد یروش ها

، مسائل بدون بعد، اصل Duhamel(، استفاده از اصل ها در حل معادلات دیفرانسیل جزئی، معادلات انتگرال، لاپلاس و کاربرد آنهنگل لیتبد

(، حل معادلات  یو سه بعد ی) دو بعد نیمعادلات لاپلاس در مختصات کارتز ،یخط دهیچی( و حل مسائل پ Super position)  یبر هم نه

 (، معادله پواسون ی) دو بعدیحل معادله لاپلاس در مختصات کرو ،یو سه بعد ی) دو بعد یلاپلاس در مختصات استوانه ا

 کیومکانیدر ب یانتگرال لاتیکاربرد تبد ن،یانتگرال گر، یو پاره ا یمعمول لیفرانسیجهت حل معادله د نیتابع گر یاز روش ها استفاده .7

ا، شرایط توابع متعامد و غیر متعامد، حل معادله موج، توابع بسل، لژاندر، گام - لیوویل - استرم مسئله :شامل مهندسی ریاضیات در پیشرفته حثمبا .2

 هرمیت، گاوس

 .مکانیک بیو در آن استعمال موارد و تغییرات تئوری و جزئی اختلات تئوری .9

 و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا 

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .45

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 رم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و ن .46

 شرفتهیپ یمهندس اتیاضیر عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Engineering Mathematics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 لی عم-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Farlow, S.J., Partial differential equations for scientists and engineers. 1993: Courier Corporation. 

2. Elsgolts, L.E. and L.Ė. Ėlʹsgolʹt︠ s︡, Differential equations and the calculus of variations. 2003: Mir Publishers. 

3. Zill, D.G., Advanced engineering mathematics. 2020: Jones & Bartlett Publishers. 

4. Hildebrand, F.B., Advanced calculus for applications. 1976. 

5. Duchateau, P. and D. Zachmann, Partial differential equations. Schaum’s outline series. 1986, McGraw-Hill, New 

York.  
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 هدف کلی:

 نوین در حوزه تخصصی درسآشنایی با روش های  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

  های ذیلتفهیم سرفصل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یبافت شناس یشگاهیآزما یکهایبافت و اصول تکن یآماده ساز -۱

  In Vitroآسیب های سلولی در   -8

 بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت دستگاه عصبی -3

 بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت دستگاه گردش خون  -4

 ر مهندسی بافت چشمبافت طبیعی و آسیب های شایع د  -5

 بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت گوش  -6

 بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت پوست  -7

 بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت عضلانی  -2

 بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت استخوانی  -9

 بافت خون و اختلالات آن در مهندسی بافت  -۱3

 ون و دستگاه ایمنی و اختلات آن در مهندسی بافتخ  -۱۱

 عفونت و نقش آن در مهندسی بافت   -۱8

 مراحل ترمیم بافت و نقش آن در مهندسی بافت  -۱3

 بافت دستگاه گوارش و تنفس -۱4

 و بدخیمعلائم بافتی تومورهای خوش خیم  -۱5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ین و تعاملیاستفاده از رویکردهای نو .47

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 بافت یدر مهندس یستوپاتولوژیآز ه عنوان درس به فارسی:

 Histopathology in Tissue Engineering عنوان درس به انگلیسی:

Lab 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایانرساله  32 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 امکان استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد .42

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 . ۱379 .بافت شناسی علمی و اطلس رنگی م. ص.، رجحان، .۱

 .اطلس های رنگی پاتولوژی و بافت شناسی ،… رجحان، دیفیوره و .8
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 هدف کلی:

 نوین در حوزه تخصصی درسآشنایی با روش های  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اندازه گیری زاویه تماس )ایستا و پویا( -۱

 (Surface Tensionاندازه گیری کشش سطحی ) -8

 اندازه گیری ضریب اصطکاک )ایستا و پویا(  -3

 (  ATR-FTIRطیف سنجی انعکاس کلی تضعیف شده مادون قرمز )  -4

 ( SEMمیکروسکوپی الکترونی پویشی ) -5

 ( STMمیکروسکوپی پویشی تونلی ) -6

 (AFMمیکروسکوپی نیروی اتمی ) -7

 ( ESCAطیف سنجی الکترونی برای تجزیه شیمیایی ) -2

 ( SIMSن ثانویه )طیف سنجی جرمی یو -9

 ( TEMمیکروسکوپی الکترونی عبوری ) -۱3

 ( EDXطیف سنجی تفرق انرژی اشعه ایکس ) -۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .49

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 تادبراساس نظر اس  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .53

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Fawcett, A.H., Polymer spectroscopy. 1996: Chichester, England. 

2. Foster, A. and W.A. Hofer, Scanning probe microscopy: atomic scale engineering by forces and currents. 2006: 

Springer Science & Business Media. 

3. Clarke, A., C. Eberhardt, and C.N. Eberhardt, Microscopy techniques for materials science. 2002: Woodhead 

Publishing.  

 سازگارستیسطح مواد ز زیآنال یهاروش عنوان درس به فارسی:

 Surface analysis methods of عنوان درس به انگلیسی:

biocompatible material 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 تیبافت به واقع یسسال گذشته تحت عنوان مهند ۱3شروع شده ، اما تنها در  یلادیم ۱9درمان انسان از قرن  یبافت و ارگان برا دیتول یتلاش برا -

هنوز به  یبوده ول موفق یکینیکل یکاربردها ینازک مثل پوست برا یبافت ها ایبافت غضروف و  دیدر تول یتکنولوژ نیتر آمده است. ا کینزد

فت، چالش با یو اصول مهندس ی، ضمن مرور مبان"بافت یمهندس یکیکلن یاست. درس کاربردها افتهیدست ن گریبزرگ مناسب د یبافت ها دیتول

 یچالش ها ینهایزم شیپ یعلم میکند مفاه یم یتا درمانگاه را محور تمرکز قرار داده، سع شگاهیبافت از آزما یها و موانع موجود در مهندس

فت، قدم با میو ترم دیتول نهیخود در زم قاتیبرد تحق شیکند تا در پ یمعرف یلیتکم لاتیتحص انیبه دانشجو یستیو ز یاز بعد مهندس امربوطه ر

 .ندیکسب نما یارزشمند جیبر دارند و نتا یسازنده تر یها

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اول: مروری بر مبانی و اصول مهندسی بافت قسمت

 مقدمه: مهندسی بافت  -۱

 ساخت بیومتریال،: داربست -8

 زیستی سیستم با بیومتریال سطح های کنش برهم و بیومتریال سطح اصلاح لخل،متخ داربست -3

 عوامل محرک: عوامل محرک شیمیایی )فاکتورهای رشد(، عوامل محرک فیزیکی و مکانیکی  -4

 لی و: انواع سلول ، جداسازی، کشت سلول، تکثیر و تمایز، سلول های اتولوگ، سلول های آلوژنیک، خطرات در کشت سلسلولی منابع -5

 دربیوراکتور بافت و سلول کشت -6

  درمانگاه تا آزمایشگاه از بافت مهندسی در چالشها: دوم قسمت

 بافت مهندسی در فعلی مشکلات -7

 ی، سرعت تخریب، ساختار ظریف، حامل های عوامل رشد مکانیک مقاومت: شده مهندسی بافت ساختار -2

 بافت رگ دار بزرگ، بافت نازک تغذیه سلول ها در انواع بافت مهندسی شده: بافت بدون رگ، -9

 بیوراکتورها در تولید بافت مهندسی شده  -۱3

  شده مهندسی بافت ساختار در زایی رگ اهمیت -۱۱

  زخم ترمیم -۱8

 تازه بافت ایجاد برای ها سایت -۱3

 مهندسی بافت در شرایط آزمایشگاهی -۱4

 مهندسی بافت در محل )بدن(  -۱5

 انسانی و حیوانی بزرگ های آزمون برای داربست -۱6

 وی انسانی متخصص در مهندسی بافت: دانشمندان و مهندسان، تولید کنندگان، پزشکاننقش نیر -۱7

 قسمت سوم: مهندسی انواع بافت )ساختار، خواص، پیشرفت ها و چالشها(

 کاربردهای کلینیکی مهندسی بافت عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Clinical Trial of Tissue Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه نرساله / پایا 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 مهندسی بافت چربی -۱2

 خون های جایگزین -۱9

 خونی عروق بافت مهندسی -83

 استخوان بافت مهندسی -8۱

  اعصاب و مغز بافت مهندسی -88

 ت غضروفباف مهندسی -83

 مهندسی بافت پانکراس  -84

 مهندسی بافت تاندون  -85

 صورت و فک و دهان جراحی در بافت مهندسی -86

 مهندسی بافت عضلانی -87

 قسمت چهارم: 

 مهندسی بافت اندام و آزمون های بافت  -82

 مهندسی شده در حیوان و انسان -89

 سیستم سطح بدن  -33

  اسکلتی عضلانی سیستم -3۱

  سینه قفسه و عروق و قلب سیستم -38

 بیعص سیستم -33

 م فک و صورتسیست -34

 گوارش دستگاه -35

  سیستم ادراری -36

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .5۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .58

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Pallua, N. and C.V. Suschek, Tissue engineering: from lab to clinic. 2010: Springer Science & Business Media. 

2. Ikada, Y., Tissue engineering: fundamentals and applications. 2011: Elsevier. 

3. Lanza, R., et al., Principles of tissue engineering. 2020: Academic press. 

4. Palsson, B., B.Ø. Palsson, and S. Bhatia, Tissue Engineering. 2004: Pearson Prentice Hall. 

5. Bronzino, J.D. and D.R. Peterson, Tissue engineering and artificial organs. 2016: CRC press. 

6. Saltzman, W.M., Tissue engineering: engineering principles for the design of replacement organs and tissues. 2004: 

Oxford university press. 

7. Minuth, W.W., R. Strehl, and K. Schumacher, Tissue engineering: essentials for daily laboratory work. 2006: John 

Wiley & Sons.  
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 هدف کلی:

 آشنایی با تکوین موجودات جهت الهام گیری در بازسازی بافتها  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تنظیم مولکولی و روند پیام رسانی در تکامل زیستی -۱

 دیسک زایای سه لایه ای -ه ای دیسک زایای دولای -

 دوره رویانی: هفته سوم تا هشتم شامل  -

 مشتقات لایه زایای اکتودرمی  -

 مشتقات لایه زایای مزودرمی  -

 مشتقات لایه زایای اندودرمی  -

 تعیین الگوی محور قدامی خلفی -

 روند تکوین از ماه سوم تا زمان تولد -

 اندام زایی  -8

 تکوین دستگاه اسکلتی  -

 عضلانی  تکوین دستگاه -

 عروقی -تکوین دستگاه قلبی -

 تکوین دستگاه گوارش -

 تکوین دستگاه عصبی مرکزی  -

  تکوین دستگاه پوششی -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .53

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 اساس نظر استادبر  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 بافت یدر مهندس یکاربرد یشناس نیجن عنوان درس به فارسی:

 Embryology Applications in Tissue عنوان درس به انگلیسی:

Engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به د دیگر: موار کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 291/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .54

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Sadler, T.W., Langman's medical embryology. 2018: Lippincott Williams & Wilkins. 

2. Mescher, A.L., Junqueira's basic histology: text and atlas. 2013: McGraw-Hill Medical 13th ed. New 

York. 

3. Lesk, A.M., Introduction to genomics. 2017: Oxford University Press.  
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 هدف کلی:

  زیستی نوین حسگرهای با آشنایی -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 نانوبیوسنسورها بیوسنسورها، سنسورها،: تاریخچه -۱

 قدمه ای بر مفاهیم اولیه و اصول اولیه بیوسنسورها، نانوبیوسنسورها )ساختار، اجزاء، تقسیم بندی( م -8

 دریافت کننده های زیستی )آنزیم ها، میکرو ارگانیزم ها، ایمنی، شیمیایی و...( -3

 انتخاب مبدل -4

 انواع روش ها بر اساس روش جذب و تبدیل -5

 ری، آمپرمتری، گرمایی، پینروالکتریک و فتومتریک(روش های فیزیکی )الکتروشیمیایی، پتانسیومت -6

 روش های شیمیایی )واکنش تغییر حالت و ماهیت، جفت شدن( -7

  ( EW ,SPRروش های اپتیکی )  -2

 تثبیت دریافت کننده های زیستی بر اساس روش کار )به تله انداختن فیزیکی، پیوند عرضی و...( -9

 روش های اندازه گیری در حد نانو -۱3

 های فوقمقایسه روش   -۱۱

 کاربردها )تشخیص پزشکی، صنایع غذایی، محیط زیست، تصویربرداری، علامت گذاری و...( -۱8

  پیشرفت های اخیر در زمینه نانوبیوسنسورها  -۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .55

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .56

 یستیز یحسگرها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biosensors عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. G  ِ pel, W., J. Hesse, and J.N. Zemel, Sensors a comprehensive survey. fundamentals and general aspects. 

1989. 

2. Eggins, B.R., Biosensors: an introduction. 2013: Springer-Verlag. 

3. Eggins, B.R., Chemical sensors and biosensors. 2002: John Wiley & Sons. 

4. Öberg, P.Å., T. Togawa, and F.A. Spelman, Sensors in medicine and health care. 2004: Wiley Online 

Library. 

5. Ellis, W.B., Books: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. 1999, Wiley Online Library. 

6. Ligler, F.S. and C.R. Taitt, Optical biosensors: present & future. 2002: Gulf Professional Publishing. 

7. Cattrall, R.W., Chemical sensors. 1997. 

8. Boisdé, G., G.E. Boisde, and A. Harmer, Chemical and biochemical sensing with optical fibers and 

waveguides. 1996: Artech House Publishers. 

9. Kirk, R.E., et al., Encyclopedia of chemical technology. 1992: Wiley. 

10. Coulet, P.R. and L.J. Blum, Biosensor principles and applications. 2019: CRC Press. 

11. USPT. 630661 2001 

12. USPT. 5736330 2001 

13. USPT. 5990479 2001 

14. USPT. 6319607 2001 

15. USPT. 5537000 1996 
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 هدف کلی:

 نوین در حوزه تخصصی درسآشنایی با روش های  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

  های ذیلتفهیم سرفصل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اول بخش .۱

 ندهایدستگاه، ساخت، پسافرآ ماتی، تنظSTLبه  لیو تبد CAD ع،یسر یسازبر نمونه ی: درآمداتیکل •

 ارتز و پروتز، ساخت ها،یدارو، کاشتن شیدارو و رها ،یمصنوع ی: کاربردها شامل بافت و اعضاستموادیز یشیافزا ساخت •

  یپزشک ییکاربردها ریوزش و ساآم ،یتجسم بصر یمدل برا

با کمک  میاکستروژن، چاپ مستق کیتکن هیجوهرافشان، چاپ بر پا کیتکن هی:  چاپ بر پاعیسر یسازنمونه یهاروش •

 زریل

 .   هادروژلیو ه هاشهیش ها،کیسرام مرها،یپل ستمواد،یبر ز ی: مروریبعدمورد استفاده در چاپ سه مواد •

 بخش دوم .8

 یهاستدارب دیو تول یداربست، طراح یبعدمدل سه جادیبافت/عضو، ا یبعدمدل سه جادیا یسازهیو شب یمحاسبات یطراح •

با  یتسیچاپ ز ،یبازساخت یدر پزشک یبعدسه یستیچاپ ز یدیبریچاپ ه یهاسامانه انه،یبافت به کمک را یمهندس

به  هادروژلیه ،یستیبه عنوان جوهر ز هاروژلدیه ،یستیو چاپ ز یسلول ینشاندرون یبرا هادروژلیزنده، ه یهااختهی

 .                                                                   کاغذستیعنوان ز

 بخش سوم .3

  بافت یمهندس یهاداربست یابیساخت و مشخصه ،ی: طراحیمورد مطالعات •

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ده از رویکردهای نوین و تعاملیاستفا .57

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای  .52

 یپزشک یدر مهندس یبعدچاپ سه یهاروش به فارسی: عنوان درس

 3D printing methods in biomedical عنوان درس به انگلیسی:

engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایانرساله  48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Boboulos, M.A., CAD-CAM & rapid prototyping application evaluation. 2015: Bookboon. 

2. Wimpenny, D.I., P.M. Pandey, and L.J. Kumar, Advances in 3D printing & additive manufacturing 

technologies. 2017: Springer. 

3. Maniruzzaman, M., 3D and 4D Printing in Biomedical Applications: Process Engineering and Additive 

Manufacturing. 2019: John Wiley & Sons. 

4. Turksen, K., Bioprinting in regenerative medicine. 2015: Springer. 

5. Yeong, W.Y. and C.K. Chua, Bioprinting: principles and applications. Vol. 1. 2014: World Scientific 

Publishing Co Inc. 

6. Zadpoor, A.A. and J. Malda, Additive manufacturing of biomaterials, tissues, and organs. 2017, Springer. 

7. Narayan, R., Rapid prototyping of biomaterials: principles and applications. 2014. 
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 هدف کلی:

 نوین در حوزه تخصصی درسآشنایی با روش های  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 صل های ذیلتفهیم سرف 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بخش اول: مقدمه
 های زیستیدر سیستمها و نقش آنسطح و فصل مشترک خواص ای بر مقدمه 

 های سطحهای سطحی، حالتساختار سطح، ریلکسیشن سطح، بازسازی سطح، انرژی 

 نیروهای بین اتمی و بین مولکولی 

 لکولیهای آماری و ترمودینامیکی نیروهای بین موجنبه 

 نیروهای بین ذرات و سطوحبخش دوم: 

 مفهوم نیروهای بین مولکولی و بین ذره ایی 

 ایی و درون سطحیتفاوت بین نیروهای درون مولکولی، درون ذره 

 پوشی پوشی، ساختاری و آبنیروهای حلال 

 های الکترواستاتیک بین سطوح و حلالنیروها و تئوری( هاDLVO... دولایه ی الکتریکی و ،) 

 نیروهای واندروالس بین ذرات و سطوح 

 نیروهای فضایی و نوسانات حرارتی 

 ی چسبندگی و خیس شدن سطحیپدیده 

 پدیده ی جذب و واجذب 

 های سطحی و فصل مشترکانرژی 

 انرژی چسبندگی و انرژی چسبندگی و همبستگی 

 هاها و سلولها، نانوذرات، حفرههای با انحنای زیاد: خوشهسطوح و فصل مشترک 

 های مرطوبزاویه تماس و فیلم 

  و تاثیر توپوگرافی سطح بر میزان خیس شدن سطحی سختیخیس شدن سطوح ناهمگن شیمیایی، سطوح دارای 

 هیسترزیس زاویه تماس 

  و دارای بافت سختچسبندگی در سطوح 

 تغییر شکل پلاستیک 

 نیروهای مویینگی 

 نیروهای اصطحکاک و روانکاری سطح 

 هاماکرومولکول یاهبرهمکنشبخش سوم: 

 یستیفصل مشترک ز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biointerface عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه له / پایانرسا 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 ها در فصل مشترکجذب ماکرومولکول 

 ها( درون محلول و برروی سطح )تاثیر حلال و سطح برروی شعاع ژیراسیون(ها )پلیمرها و پروتئینهای فضایی بزرگ مولکولحالت 

 جذب فیزیکی، جذب شیمیایی 

 ی فضایی و همپوشانی سطحینیروهای دفع کننده 

 ها زنی بزرگ مولکولخشی و پلنیروهای جذب کننده ی بین ب 

 هاپلی الکترولیت 

 های غیرتعادلی پلیمرها و پروتئین هابرهمکنش 

 سیالاتهای شبهنوسانات حرارتی و نیروهای بین فصل مشترک 

 ها در جذب سطحیخواص مهم پروتئین 

 نیروی محرکه جذب پروتین ها برروی سطح 

 هاجذب سطحی و واجذب پروتئین 

 ها در جذب سطحیها و شعاع ژیراسیون آنات کانفورماسیون پروتئینترمودینامیک تغییر 

 آنتی بادی(-ژنهای آنتیها )برهمکنشهای اختصاصی فصل مشترک با پروتیئنبرهمکنش 

 های بیولوژیساختارهای خودآرا و سیستمبخش چهارم: 

  برهمکنش بین غشاهای زیستی و سطوح 

 غشاهای نرم و زیستی 

 ا و غشاهای زیستی در فصل مشترک زیستیهای ساختارهبرهمکنش 

 های زیستی دینامیکیبرهمکنش 

 های اختصاصی اتصال سلول به سطحچسبندگی اختصاصی سلول به سطح، مکان 

 برهمکنش لیگاند رسپتور 

 چسبندگی زیستی و چسبندگی غشاهای زیستی 

 های مخاط چسبیتئوری 

 ترکیب )فیوژن( غشا 

 های زیستیاص سطح، نیروهای سطحی و برهمکنشهای توپوگرافی سطح برروی خوویژگی 

 )... نقش فصل مشترک زیستی در رفتار سلولی )مهاجرت، تکثیر، تمایز، مرگ سلولی و 

 های آنالیز فصل مشترک زیستیروشبخش پنجم: 

 نوری، الکترونی و روش( های میکروسکوپی بررسی سطحAFM) 

 بررسی انرژی سطحی و زاویه تماس 

 طیف سنجی فوتوالکت( رونی با پرتوایکسXPS) 

 FTIR ،ATR-FTIR 

 ( طیف سنجی جرمی یون ثانویهSIMS) 

 MALDI 

 های زیستی: تئوری و مکانیزمرنگ آمیزی 

 تشدید پلاسمون سطحی 

 الیپسومتری 

 بازتاب سنجی نوترونی 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .59

 : بردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راه

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
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 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .63

 ابع پیشنهادی: چ( فهرست من
1. Wandelt, K., Surface and Interface Science. 2016: John Wiley & Sons. 

2. Israelachvili, J.N., Intermolecular and surface forces. 2015: Academic press. 

3. Hutmacher, D. and W. Chrzanowski, Biointerfaces: Where Material Meets Biology. 2014: Royal Society 

of Chemistry. 
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 هدف کلی:

 ا پدیده های انتقال اعم از مکانیک سیالات، انتقال جرم و انتقال حرارت در بدنبآشنایی  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مبانی مکانیک سیالات در بدن .۱

 مروری بر پدیده های انتقال .8

 انتقال جرم از طریق نفوذ .3

 رم در سیستمهای حیاتیانتقال ج .4

 انتقال از طریق شبکه رگهای خونی .5

 نتقال اکسیژن در سیستم تنفسی تا سلولهاا .6

 انتقال مواد در سیستم گوارش .7

 انتقال جرم در کبد و کلیه .2

 پدیده های انتقال در درمان غده های سرطانی  .9

 درمانی -جرم در سیستم های کمکی انتقال .۱3

 د، انتقال و اتلاف حرارت در بدن( نتقال حرارت در بدن ) مکانیزم تولیا .۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .6۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ت، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزوما

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .68

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bird, R.B., W.E. Stewart, and E.N. Lightfoot, Transport phenomena. 2007: John Wiley & Sons. 

 یستیز یانتقال در سامانه ها یها دهیپد عنوان درس به فارسی:

 Transport Phenomena in Biological عنوان درس به انگلیسی:

Systems 
 نوع درس و واحد

 یهاستمیدر س و جرم حرارتانتقال  یمبان نیاز:دروس پیش

 یاتیح

 ظری ن پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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2. Truskey, G.A., F. Yuan, and D.F. Katz, Transport phenomena in biological systems. 2004. 

3. Cussler, E.L. and E.L. Cussler, Diffusion: mass transfer in fluid systems. 2009: Cambridge university 

press. 

4. Bergman, T.L., et al., Fundamentals of heat and mass transfer. 2011: John Wiley & Sons. 

 ، جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر.۱325. مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستینجاریان، س.،  .6

7. Roselli, R.J. and K.R. Diller, Biotransport: principles and applications. 2011: Springer Science & 

Business Media. 
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 هدف کلی:

 یریگمیبه مهندسان به تصم یاخلاق یبا ارائه کدها یاخلاق مهندس در است. یاز اخلاق کاربرد یاشاخه Engineering Ethics یسیبه انگل ای یاخلاق مهندس

که  هددینشان م تیوضع نیدر حال وقوع است. ا یدر علم و پزشک یو اخلاق یاجتماع رییتغ کیحال حاضر،  در .شودیم کمک یدر حرفه مهندس یاخلاق

 یریکارگه و بهتوسع شود،یدرس ارائه م نیدرک نشده است. آنچه در ا یبه درست یو  علوم مرتبط با پزشک یدر کار پزشک ریتک تک محققان درگ فیوظا

 است. آنها یااخلاق حرفه

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اخلاق یبا مفهوم و کاربردها ییآشنا -۱

 آن تیاخلاق و اهم 

 یو فلسف ینیاخلاق در مکاتب مختلف د  

 و نقش آن در توسعه جوامع یاخلاق کاربرد 

 و نقش آن خچهیتار ،یرفه مهندسح -8

 جوامع شرفتیو نقش مهندسان در پ یمهندس فیتعر 

 یاحرفه و اخلاق حرفه فیتعر  

 یرانیدر فرهنگ ا یااخلاق حرفه 

 یمهندس یدادهایرو نیترمهم  

 زمان  تیریو مد تی: خلاقیدو عنصر مهم مهندس 

 یاخلاق مهندس -3

 یضرورت اخلاق مهندس 

 یاصول اخلاق مهندس  

 یاخلاق سازمان ،یاخلاق کاربرد  

 یو مکروهات پژوهش ی: محرمات پژوهشیپژوهش-یق علماخلا 

 یستیز طیاخلاق مح 

 آن  اتیو مقتض یحرفه مهندس 

 رفتار تیریمد ایاخلاق  یمهندس 

 یکپزش یاخلاق در مهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Ethics in biomedical engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 یسوگندنامه مهندس  

 یاجتماع هیسرما  

 هابی: نمونه آسیامسائل اخلاق حرفه یهاشهیر  

  یپزشک یاخلاق در مهندس -4

 یشگاهیآزما یابیدر بخش پژوهش و ارز  

 ینیبال یهایابیو ارز یپزشک لیوسا ها،کیر بخش تکند 

 یاکار حرفه یبرا یپزشک یمختلف مهندس یهادر بخش 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .63

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 اس نظر استادبراس  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکا .64

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .زداینشر  ،۱392 ،اخلاق یو مهندس یاخلاق مهندس م.، نژاد،یبهادر .۱

 .یطوس نیرالدیانتشارات دانشگاه خواجه نص، ۱329 ،یو اخلاق مهندس یبر اخلاق پژوهش یامقدمهع.،  ق،یصدیخاک .8

3. Martin, M.W. and R. Schinzinger, Ethics in engineering. 2004: McGraw-Hill. 

4. Mondal, R., Medical Ethics and Policies Related to Biomedical Equipment, in Biomedical Engineering 

and its Applications in Healthcare. 2019, Springer. p. 733-738. 

5. Brey, P., Biomedical engineering ethics. 2009. 

6. Vallero, D.A., Biomedical ethics for engineers: Ethics and decision making in biomedical and biosystem 

engineering. 2011: Elsevier. 
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 سرفصل دروس تخصصی گرایش مهندسی توانبخشی
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 هدف کلی:

 پایه های علمی درس آشنایی با اصول و -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 جداول از آنتروپومتریکمحاسبه پارامترهای هندسی  .۱

 هاها، روند درمان و توانبخشی در معلولیتتأثیرات بیومکانیک بیماری .8

 م تحتانی در سیکل راه رفتنتحلیل بیومکانیکی ارتزهای اندا .3

 های حسی و حرکتیهای موجود در توانمندسازی معلولیتها و قابلیتآشنایی با پیشرفت .4

 روانشناسی معلولین .5

 های توانبخشیپلاستیسیته مغز و اهمیت شروع به موقع فعالیت .6

 (امپاست) عضو باقیمانده ناحیه گیری شکل و مغز پیش پروتزها و تاثیر آنها بر پلاستیسیته .7

 اصول طراحی و برنامه ریزی توانبخشی .2

 اصول مدیریت تیم توانبخشی و ارزیابی پیشرفت .9

 های توانبخشی برای ناشنوایان و کم شنوایانآشنایی با سیستم .۱3

 بینایان کم و نابینایان برای توانبخشی هایآشنایی با سیستم .۱۱

 های توانبخشی در کاردرمانیآشنایی با سیستم .۱8

 توانبخشی در فیزیوتراپی هایآشنایی با سیستم .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .65

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ت و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزا

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .66

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Smith, R.V. and J.H. Leslie Jr, Rehabilitation engineering. 1990: CRC Press. 

2. Teodorescu, H.-N.L. and L.C. Jain, Intelligent systems and technologies in rehabilitation engineering. 2000: CRC 

press. 

3. Ballabio, E., Rehabilitation Technology, Strategies for the European Union, Studies in Health Technology and 

Informatics. 1993, IOS Press Amsterdam.  

 یتوانبخش یمهندس یمبان عنوان درس به فارسی:

 Fundamentals of Rehabilitation عنوان درس به انگلیسی:

Engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همروس د

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس 

 ی ذیلهاتفهیم سرفصل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اتیکل .۱

 آن انواع و حرکت .۱-8

 یحرکات و مراکز حرکت یولوژیزیف .8

 عضلات .8-۱

 اعنخ .8-8

 در مغز یمراکز حرکت .8-3

 یقشر حرکت .8-4

 یازیپ های شبکه .8-5

 یحرکت یسنسورها .8-6

 عضلانی دوک .8-7

  عضلانی تاندون .8-2

 مفصل یها رندهیگ .8-9

 حرکات یها یها و استراتژ یها، تئور هیفرض .3

3-۱. Centeralism 

3-8. Prepheralism 

3-3. Motor Program 

3-4. Equilibrium Hypothesis 

3-5. Impedance Control 

 متناوب و راه رفتن  یحرکت ها .4

 راه رفتن یها یژگیو .4-۱

4-8. Central Pattern Generator 

 (یو محاسبات یمفهوم یحرکت )مدل ها یارائه شده برا یحرکت و مدل ها یریادگی .5
5-۱. Motor Learning 

 ارائه شده یمدل ها .5-8

5-3. Internal Model 

5-4. Smith Predictor 

5-5. Model Predictive Control 

 عضلانی – یعصب یها ستمیکنترل س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Neuro- Muscular Systems Control عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 (EMG) یا چهیماه یکیالکتر یها گنالیس .6

 (یابیریمس ،یزیطرح ر ،یریگ می)توجه ، حافظه، تصم یو شناخت یحرکت یها ستمیس نیارتباط ب .7

 یاطلاعات حس قیتلف .2

 حرکات چشم ستمیس .9

 گفتار و نوشتار یها ستمیس .۱3

 یندسمه یها دگاهیاز د  یحرکت یها یماریو ب تیمعلول .۱۱
۱۱-۱. Parkinson 

۱۱-8. Huntington  

۱۱-3. ALS 

 یو عضلان یعصب یکیالکتر کیتحر یها ستمیس .۱8
۱8-۱. FES 

۱8-8. tECS 

۱8-3. TMS 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالزمون پایان نیمآ

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

انتشارات دانشگاه  .عضلانی-مدلسازی و کنترل سیستم های عصبیگ.،  و بغدادی، ن. ، لحیم گر زاده،.محمد علی مرغی، ی ،ف. توحیدخواه، .۱

 ۱433 .صنعتی امیرکبیر

2. Stark, L., Neurological control systems: Studies in bioengineering. 2012: Springer Science & Business 

Media. 

3. Basmajian, J.V., Muscle alive. Muscle Interactions, 1985: p. 223-245. 

4. Brooks, V., The neural basis of motor control, New York, 1986. Oxford University Press. 

5. Winters, J.M., S.L. Woo, and I. Delp, Multiple muscle systems: Biomechanics and movement 

organization. 2012: Springer Science & Business Media. 

6. Shumway-Cook, A. and M.H. Woollacott, Theory and practical applications. Motor Control, 1995. 

7. Schmidt, R.A., et al., Motor control and learning: A behavioral emphasis. 2018: Human kinetics. 

8. Schmidt, R.A. and C.A. Wrisberg, Motor learning and performance: A situation-based learning 

approach. 2008: Human kinetics. 

9. Shadmehr, R., S.P. Wise, and S.P. Wise, The computational neurobiology of reaching and pointing: a 

foundation for motor learning. 2005: MIT press. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 صل های ذیلتفهیم سرف 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 سالم فرد اندام در حرکات کنترل و تولید کلی های استراتژی بررسی .۱

 توانبخشی نروفیزیولوژیک و کنترل موتور اصول اساس بر حرکتی -حسی مدلهای تحلیل و تجزیه .8

 حرکت بر آن اثرات و کنترل موتور ضایعات کلی اصول .3

 معلول فرد حرکات توانبخشی ظورمن به کنترل موتور یادگیری مدلهای .4

 کنترل موتور دیدگاه از آن توانبخشی و پاسجر حفظ ضایعات .5

 کنترل موتور نارسایی اثر در رفتن راه ضایعات .6

 ضایعه وجود با دست دادن حرکت و گرفتن رسش، قبیل از دست حرکتی ضایعات .7

 حرکتی اندامهای و ماهیچه در سیتی پلاستی و سیتی اسپاستی .2

 توانبخشی در آن اثرات و ایزوکینتیک و ایزواینرسیال پدیده یکیبیومکان مدل .9

 حرکت توانبخشی در آن اثرات و( FES) عملکردی الکتریکی تحریک  .۱3

 توانبخشی در مجازی واقعیت بیوفیدبک رباتیک، کاربردهای .۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .67

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .62

 کمی توانبخشی حرکت-یفیهای کضایعات حرکتی و روش عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
Motor dysfunctions and qualitative-

quantitative methods of motor 

rehabilitation 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 رست منابع پیشنهادی: چ( فه
1. Shumway-Cook, A. and M.H. Woollacott, Theory and practical applications. Motor Control, 2017. 

2. Winter, D.A., Biomechanics and motor control of human movement. 2009: John Wiley & Sons. 

3. Carr, J. and R. Shepherd, Neurological Rehabilitation: Optimizing motor performance (2 illustrated ed.). 

Edinburgh [gb]: Churchill Livingstone, 2010. 

4. FELDMAN, E., et al., ATLAS OF NEUROMUSCULAR DISEASES. 2016: Springer. 
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 هدف کلی:

رس دانشجو، د نی. در اباشدیم گرانید یقبل قاتیحل مسئله بر اساس تحق یو راهبردها یدانشگاه قاتیآموزش روند تحق ،یپژوهش ناریهدف درس سم

 یبرا یو روش ذهن . مفهومکندیم نیرا تمر یو کتب یو گزارش شفاه ینوشتن، مستندساز گران،ید یهاپژوهش اتیمرور ادب ،یتفکر انتقاد یکهایتکن

توار اس یکه بر محور همان سؤالات و ییپژوهشها اتی. پژوهش خود را با مرور ادبکندیمطرح م یموضوع پژوهش کیمشکل مهم را در قالب  کی حل

 کیستماتیروش س کیبر اساس  یمسئله پژوهش کیحل  یدرس دانشجو را با استراتژ نیشده در اانجام یتهایفعال تی. و در نهادهدیهستند را انجام م

 .دهدیم یرا به و یدانشگاه لاتیفرد با تحص کی یلازم برا یپژوهش یهاو مهارت کندیم مادهآ

  اهداف ویژه:

صرف  یفرد یهاپروژه یرو یاز وقت کلاس به طور عمل یمتارائه خواهد شد. در هر جلسه قس یو کار گروه یدوره در قالب کارگاه آموزش نیا

 گرانیدر کلاس انجام دهد، و در کلاس با د را خود فیقسمت تکال نیشتریب د،یایآماده به کلاس ب دیاست که دانشجو با یمعن نیبه ا نیخواهد شد. ا

 قیتحق یاصول و روشها یریکارگبا به نت،یرائه آن با استفاده از پاورپوو ا یقاتیپروپوزال تحق کی هیدرس ته نیا ییبحث و تعامل داشته باشد. پروژه نها

جمع آنها  ت،یو در نها شدهحیو تصح لیتکم فیتکال نیترم اطول دربوده، که  ییدرس مربوط به پروژه نها نیشده در اانجام فیخواهد بود. تمام تکال

دوره  نیدر ا یمتعدد یو گروه یفرد یتهایو ارسال شوند. فعال لیدر زمان مقرر تکم دیبا فیارائه خواهد شد. لذا تکال یپروپوزال پژوهش کیبه عنوان 

خذ نمره ا یکرده و برا افتیدر قیبازخورد دق فیتکال یها سینو شی. تمام پشوند توسط دانشجو دنبال یبه طور جد دیوجود خواهد داشت،که با

 .باشندیدر دوره لازم م یقبول

  :هاپ( مباحث یا سرفصل
 مقدمه: انواع تحقیق .45

 قیزمان در تحق تیریمد - قیافراد در تحق نیروابط ب - قیدر تحق یمراحل روش علم .46

 قیتحق یمستندساز - دهیو ارائه ا قیموضوع تحق انتخاب .47

 قیدر تحق هاتیو مسئول یعلم اخلاق .42

 منابع یجستجو - یها و منابع علمبا بانک ییآشنا .49

 منابع یجستجو - قیدر تحق رنتنتیاطلاعات و ا یاز فنآور استفاده .53

 منابع مثل اندنوت. . . تیریمد یافزارهابا استفاده از نرم یکیکتابخانه الکترون لیو تشک تیریمد .5۱

 . . .ینوشتار ر،یتصاو زیآنال ،یهای آمارداده زیآنال یاستفاده از ترم افزارها -قیاطلاعات تحق لیو تحل هیتجز .58

 نامهو پایان ناریمقاله، سم ،یگزارش علم ساختار .53

 یمقاله علم نوشتن .54

 یمقاله در مجله تخصص چاپ .55

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 قیش تحقو رو ناریسم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Seminar and research method عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ........... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 س نظر استادبر اسا     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 ۱398انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ی،پژوهش و ارائه در مهندسصفا بخش، رضا،  .۱7

 ۱39۱تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی، انتشارات قائم، روشلسانی، حمید،  .۱2

 ۱39۱، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(،ل و مبانی تحقیق در علوم مهندسیاصوکتابداری، محمدجواد، ساقی، حسن،  .۱9

20. Paul D.. Leedy, Ormrod, J.E. and Johnson, L.R., 2014. Practical research: Planning and design (p. 360). Pearson 

Education. 
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 هدف کلی:

 سهای علمی درآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اول فصل .۱

 اتیکل .۱-۱

 و اصطلاحات هیاول فیتعار .۱-8

 انواع مدلها  .۱-3

 (یو تجرب یلی)تحل یمدل ساز یروش ها .۱-4

 فصل دوم .8

 یلیتحل یمراحل مدل ساز یلیتحل یمدل ساز .8-۱

 ...(،ییایمیش ،یکیمکان ،یکیآنالوگ الکتر یها ستمیس .8-8

 فشرده و گسترده یمدل ها .8-3

 یخط ریغ یمدل ها .8-4

 فصل سوم  .3

 بر احتمالات و آمار یمرور .3-۱

 یتصادف یرهایمتغ .3-8

 یاتفاق یندهایفرآ .3-3

 و آزمون فرضها  یآمار یمدل ها .3-4

 ( ستمیس یی)شناسا یتجرب سازی مدل –چهارم  فصل .4

 (یپاسخ فرکانس)پاسخ ضربه، پاسخ پله،  یو فرکانس یزمان میکلاس یروش ها .4-۱

 (Correlation Analysis یهمبستگ زیروش آنال .4-8

 فیط نیروش تخم .4-3

 یپارامتر یها روش .4-4

 (Parameter Estimationپارامترها ) نیتخم یروشها -فصل پنجم  .5

 ( Least Squaresروش حداقل مربعات ) .5-۱

 ( Instrumental Variable) یابزار یرهایروش متغ .5-8

 (Maximum likelihoodاحتمال ) ممیروش ماکز .5-3

 یستیز یها ستمیس یمدل ساز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Modeling of Biological Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 (Prediction Error Method) ینیب شیپ یروش خطا .5-4

 حالت یدر فضا سازی مدل –فصل ششم  .6

 آن یانتقال مواد در بدن و مدل ها -فصل هفتم   .7

 الیس انیمواد توسط جر انتقال .7-۱

 انتقال مواد توسط نفوذ .7-8

 ( Compartmental Models) یبخش یمدل ها .7-3

 کیولوژیزیو ف یستیز یها ستمیس یاز مدل ساز یکاربرد یینمونه ها -هشتم  فصل .2

 ( یپالس ریمدل غ ،یگردش خون )مدل پالس ستمیس یمدل ساز .2-۱

 ( یکیمدل الکتر ،یکیتنفس، مدل مکان یولوژیزی)ف یتنفس ستمیس یمدل ساز .2-8

 انتقال حرارت، مدل انتقال حرارت(  یها زمیانتقال حرارت بدن )مکان ستمیس یمدل ساز .2-3

 نسان کنترل حرکات بدن ا ستمیس یمدل ساز .2-4

 ارائه گردد ییدانشجو ینارهایتواند در قالب سم یم یستیو ز یرخطیغ یها ستمیس یدر خصوص مدل ساز دیمباحث جد -نهم  فصل .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال طول نیمهای کلاسی در فعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

 ۱433دلسازی سیستم های زیستی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، .  ف، توحیدخواه، گ، بغدادی، م۱

2. Haefner, J.W., Modeling Biological Systems:: Principles and Applications. 2005: Springer Science & 

Business Media. 

3. Dokholyan, N.V., Computational modeling of biological systems: from molecules to pathways. 2012: 

Springer Science & Business Media. 

4. Bernard, A.P., Modeling biological systems from heterogeneous data. 2008: Duke University. 

5. Rao, V.S.H. and P.R.S. Rao, Dynamic models and control of biological systems. 2009: Springer Science 

& Business Media. 

6. Rideout, V.C., Mathematical and computer modeling of physiological systems. 1991: Prentice Hall 

Englewood Cliffs, NJ:. 

7. JD, S., BASIC Microcomputer Models in Biology. L. a. 0.: Addison-Wesley Publ. Co, 1982. 357. 

8. Randall, J.E., Microcomputers and physiological simulation. 1987: Raven Press. 

9. Milhorn, H.T., The Application of Control Theory to Physiological Systems. 1967: Saunders. 

10. Luing, L., System Identification. Theory for the users. Science, Мoscow, 1991. 

11. Ljung, L. and T. Glad, Modeling of dynamic systems. 1994: Prentice-Hall. 

12. Norton, J.P., An introduction to identification. 2009: Courier Corporation. 

13. Ljung, L. and T. Söderström, Theory and practice of recursive identification. 1986: MIT press. 

14. Söderström, T. and P. Stoica, System identification. 1989: Prentice-Hall International. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  ویژه:اهداف 

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ای ابزار دقیق زیست پزشکیمفاهیم پایه .۱

 گیریسنسورها و اصول اندازه .8

 و پردازش سیگنالکننده ها  تیتقو .3

 های زیستیمبدأ پتانسیل .4

 های زیستیالکترودهای ثبت پتانسیل .5

 های زیستیای پتانسیلهکنندهتقویت .6

 خون یفشار و صدا یریاندازه گ .7

 و حجم خون انیجر یریاندازه گ .2

 یتنفس ستمیس یپارامترها یریاندازه گ .9

 وسنسورهایب .۱3

 یشگاهیو آزما یکینیکل یدستگاه ها .۱۱

 های تصویربرداری پزشکیسیستم .۱8

 یو اندام مصنوع یدرمان لیوسا .۱3

 ایمنی الکتریکی .۱4

 تناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری م

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیو روشاستفاده از امکانات 

                                                           
 بخشی مشترک است.بیوالکتریک، بیومکانیک و مهندسی توان هایاین درس بین گرایش 38 

 32زیست پزشکی قیابزار دق عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomedical Instrumentation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی    تخصصی - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ........... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Webster, J.G., Medical instrumentation: application and design. 2009: John Wiley & Sons. 

2. Webster, J.G., Encyclopedia of medical devices and instrumentation. 2009: Wiley-Interscience. 

3. Northrop, R.B., Non-invasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. 2017: CRC press. 

4. Baura, G.D., System theory and practical applications of biomedical signals. 2002: Wiley-

Interscience. 
5. Khandpur, R.S., Handbook of biomedical instrumentation. 1992: McGraw-Hill Education. 

6. Bretschneider, F. and J.R. De Weille, Introduction to electrophysiological methods and instrumentation. 

2018: Academic Press. 

7. Geddes, L.A. and L.E. Baker, Principles of applied biomedical instrumentation. 1989: John Wiley & 

Sons. 

8. Enderle, J.D., Bioinstrumentation. Synthesis Lectures on Biomedical Engineering, 2009. 1(1): p. 1-220. 

9. Northrop, R.B., Analysis and application of analog electronic circuits to biomedical instrumentation. 

2012: CRC press. 

10. Prutchi, D. and M. Norris, Design and development of medical electronic instrumentation: a practical 

perspective of the design, construction, and test of medical devices. 2005: John Wiley & Sons. 

11. Winters, J.M. and M.F. Story, Medical instrumentation: Accessibility and usability considerations. 2006: 

CRC Press. 

12. Ott, H.W. and H.W. Ott, Noise reduction techniques in electronic systems. 1988: Wiley New York. 

13. Eggins, B.R., Biosensors: an introduction. 2013: Springer-Verlag. 

14. Saliterman, S., Fundamentals of BioMEMS and medical microdevices. 2006: SPIE press. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اف ویژه:اهد

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 موارد استفاده و کاربردهای تحریک الکتریکی کارکردی .۱

 اثرات تحریک الکتریکی کارکردی از دیدگاه نوروفیزیولوژیک .8

 تحریک الکتریکی فیبرهای عصبی و عضلانی .3

   FES  تعداد آنها در خواص الکترودها و نوع و .4

 چگونگی تحریک الکتریکی به منظور عملکرد انتخابی عضلات .5

 های الکتریکیانواع دامنه، فرکانس و شکل تحریک .6

 های فارادیک و گالوانیکتحریک کننده .7

 سیستم تحریک الکتریکی حلقه بسته برای تقویت و حرکت دادن بیماران فلج .2

 فتن اجسامسیستم تحریک الکتریکی کارکردی برای گر .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .69

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 رد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مو

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .73

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1.   Reilly, J.P., et al., Electrical stimulation and electropathology. 1992: Cambridge University Press. 

  

 یدر توانبخش یکیالکتر کیتحر عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Electrical stimulation in rehabilitation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

آهسته(؛  قیتطبیق متوسط و تطب ع،یسر )تطبیق یکیمکان یها رندهیگ ؛یستیز یبر حسگرها یحس لامسه: مقدمه ا یو مودها عتیطب ف،یتعر .۱

 یمصنوع یحسگرها ینولوژیبر ترم یمقدمه ا

 حسگرها یمشخصات عملکرد ف،یتعار  .8

 آنها یاضیر یو مدل ساز ویستیزورزیپ یحسگرها .3

  آنها یاضیر یو مدل ساز کیزوالکتریپ یرهاحسگ .4

 یبرش یروهایقائم، فشار و ن یروهاین یحسگرها .5

 یحس لامسه در پزشک یکاربردها .6

 یجراح یلامسه برا یحسگرها یطراح یارهایو مع یمبان  .7

  یو توانبخش یجراح ص،یتشخ نینو یو حضور از راه دور و کاربرد آنها در روشها کیهپت .2

 و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس 

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .7۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده  .78

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Najarian, S., J. Dargahi, and A.A. Mehrizi, Artificial tactile sensing in biomedical engineering. 2009: McGraw-Hill 

Education. 

2. Webster, J.G., Tactile sensors for robotics and medicine. 1988: John Wiley & Sons, Inc. 

3. Russell, R.A., Robot tactile sensing. 1990: Prentice-Hall, Inc. 

4. Burdea, G.C., Force and touch feedback for virtual reality. 1996.  

 یدر پزشک رویحس لامسه و بازخورد ن به فارسی: عنوان درس

 Tactile sensing and force feedback in عنوان درس به انگلیسی:

medicine 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری

  نامه پایانرساله /  48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 317/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 نسوری )وستیبولار، حواس سطحی، پروپورسپتورها و بینایی(های سسیستم .۱

 های ایجاد و گسترش دردهای عصبی و عضلانیمکانیزم .8

 مدیریت و طراحی برنامه درمانی در سیستم عصبی و عضلانی .3

 های حرارتی در درمان )اولتراسوند، لیزر، کمپرس سرد و گرم و ...(روش .4

 هیدروتراپی )درمان در آب( .5

 درمانی در اندام فوقانیهای کارتکنیک .6

 های کاردرمانی در اندام تحتانیتکنیک .7

 های کاردرمانی برای ستون فقراتتکنیک .2

 های کار درمانی برای ورزشکارانتکنیک .9
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .73

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیملیتفعا

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .74

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kolt, G. and L. Snyder-Mackler, Physical therapies in sport and exercise. 2007: Elsevier Health Sciences. 

2. Chaffin, D.B., G.B. Andersson, and B.J. Martin, Occupational biomechanics. 2006: John wiley & sons. 

3. Chisholm, D., C.D. Dolhi, and J. Schreiber, Occupational therapy intervention resource manual: A guide 

for occupation-based practice. 2004: Cengage Learning.  

  یو حرکت درمان یوتراپیزیف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Physiotherapy and kinesiotherapy عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی چه  اگر واحد عملی دارد،

 نظر استاد



 318/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تفکر سیستمی (۱

 سیستم چیست؟ •

 تاریخ تفکر و نظریه سیستم ها •

 یستمیس نگرش های گرایش و ها هدف •

 علم وحدت و ها سیستم عمومی نظریه •

 ها رهیافت های موجود در اسلوب شناسی سیستم .2

 ها سیستم مهم های رده و شناسی نوع •

  سیستم مرز و باز و بسته های سیستم •

  بشر ساخت های سیستم و طبیعی های سیستم •

 فتاری با ساختاری سیستمر های ویژگی •

 رویکرد ریاضی و مدل سازی در سیستمها .3

 سیستم ریاضی یفتعر •

 دیفرانسیل – انتگرال معادلات مبنای بر سیستم عمومی خاصیت چندین •

 غایب و رشد رقابت، تمرکز، ساختن، مکانیزه مجموع، کلیت، •

 ها سیستم در کارایی سازی مدل •

 اصول و مفاهیم سیبرنتیک کاربردی .4

 سیبرنتیک کاربرد و سیبرنتیکی های سیستم ها سیستم در کارایی سازی مدل •

 سیبرنتیکی های سیستم در سازگاری و اگیریفر •

 اطلاعات بر مبتنی های سیستم با وجهی سه های سیستم •

 سیبرنتیک و باز های سیستم •

 ارگانیستی و سیبرنتیکی های سیستم در خوراند پس اصول •

 نقد سیبرنتیکی  .5
 نقد سیبرنتیکی مشتمل بر نقد موجبی و نقد امکانی •

 دو هر یا و ها اثرگذارنده یا و ها گیرنده فعالیت از حاصل نقد •

 آگاهی تا اطلاعات از •

 امکانی نقد و موجبی نقد دامنه و محتوا •

 یکاربرد کیبرنتیو س ستمهایس یاسلوب شناس عنوان درس به فارسی:

 Systems Methodology and Applied عنوان درس به انگلیسی:

Cybernetics 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  رگاه کا سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 319/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 سیبرنتیکی دستگاه و کامپیوتر •

 هوشمندی در سیستم های سیبرنتیکی .6

 فاوت میان سیستم های کلاسیک و سیستم های هوشمندت •

 (پویا و ایستا) معرفت پایگاه اطلاعات پایگاه •

 الگو تبازشناخ و معرفت بازنمایی •

 سیبرنتیکی های سیستم در ساختار تغییر با پارامترها تغییر با هوشمندی ارتباط •

 ذهنی – حسی دهی تطبیق مبنای بر الگو هوشمندانه بازشناخت •

  هوشمندی و نقد سیبرنتیکی •

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .75

 : ای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبرده

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .76

 پیشنهادی: چ( فهرست منابع 
 

1. Mulej, M., Systems, cybernetics and innovations. Vol. 35. 2006: Emerald Group Publishing. 

2. Jackson, M., Systems methodology for the management sciences. 1992: Springer Science & Business 

Media. 

3. Negoita, C.V., Cybernetics and applied systems. 2018: CRC Press. 

4. Norbert Wiener, C., Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. New 

York, 1965. 

5. Pickering, A., The cybernetic brain: Sketches of another future. 2010: University of Chicago Press. 

  



 321/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : ها( مباحث یا سرفصلپ

 های مصنوعی قلبدریچه .۱

 (LVADو  TAHهای مصنوعی )انواع قلب .8

 انواع و عملکرد کلیه مصنوعی .3

 ریه مصنوعی .4

 انواع اکسیژنراتور .5

 مفاصل مصنوعی .6

 مهندسی بافت .7

 پوست مصنوعی  .2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 یاستفاده از رویکردهای نوین و تعامل .77

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .72

 فهرست منابع پیشنهادی: چ( 
 1. Miller, G.E., Artificial Organs. 2006: Morgan & Claypool Publishers. 

2. Bronzino, J.D. and D.R. Peterson, Tissue engineering and artificial organs. 2016: CRC press. 

3. Minuth, W.W., R. Strehl, and K. Schumacher, Tissue engineering: From cell biology to artificial organs. 

2005: Wiley-VCH    

 یمصنوع های و اندام یتوانبخش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Rehabilitation and artificial organs عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه ایانرساله / پ 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 321/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 علمی درس آشنایی با اصول و پایه های -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مفاهیم و تعاریف توانبخشی ورزشی .1

 های عصبی عضلانی در ورزشهای توانمند سازی سیستمروش .2

 های درمان مورد استفاده در ورزشتجهیزات توانبخشی و روش .3

 یر قدرت عضلانی در انجام حرکات ورزشیشبیه سازی تاث .4

 شبیه سازی تاثیر تغییر در محل اتصال عضله به استخوان در انجام حرکات ورزشی .5

 شبیه سازی سیستم عصبی عضلانی در توانبخشی ورزشی .6

 شبیه سازی سیستم قلب و عروق در توانبخشی ورزشی .7

 شبیه سازی سیستم تنفسی در توانبخشی ورزشی .8

 رارتی بدن در توانبخشی ورزشیشبیه سازی سیستم ح .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .79

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 هیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تج

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .23

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. DeLisa, J.A., Gait analysis in the science of rehabilitation. 1998: Diane Publishing. 

2. Pitt-Brooke, J., Rehabilitation of movement: theoretical basis of clinical practice. 1998: Elsevier Health 

Sciences. 

3. Carr, J. and R. Shepherd, Neurological Rehabilitation: Optimizing motor performance (2 illustrated ed.). 

Edinburgh [gb]: Churchill Livingstone, 2010.  

 یعضلان یعصب عاتیضا یتوانبخش عنوان درس به فارسی:

 Rehabilitation of neuromuscular عنوان درس به انگلیسی:

Impairments 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - ز:نیاهمدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 322/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 ذیل تفهیم سرفصل های 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هایی از کاربردهای آنها، های کنترل دیجیتال و مثالشنایی با سیستم .۱

 معکوس،  Z و خواص آن و تبدیل Z تبدیل .8

 تابع تبدیل پالسی و دنباله وزنی،  .3

 با روش انتگرال کانولوتن، Z تبدیل محاسبهای، نمونه برداری ضربه .4

 ال نمونه برداری شده، لی از روی سیگناص سیگنال بازسازی  .5

 تعیین پاسخ میان دو لحظه نمونه برداری،  .6

 دیجیتال، فیلترهای و دیجیتال هایکننده کنترل تحقق .7

 ،  Zو صفحه S صفحه میان نگاشت  .2

 ،  Zهای حلقه بسته در حوزهتحلیل پایداری سیستم .9

 های زمان پیوسته، های زمان گسسته، کنترل کنندهمعادل .۱3

 های آنالوگ، های زمان گسسته کنترل کنندهمعادل اصول طراحی بر اساس .۱۱

  فرکانسی، پاسخ هایروش و ریشه مکان روش اساس بر طراحی اصول .۱8

  حالت، فضای تحلیل تحلیلی، طراحی روش .۱3

  گسسته، زمان هایسیستم حالت فضای نمایش .۱4

  گسسته، زمان هایسیستم حالت معادلات حل .۱5

 ی، پالس تبدیل تابع ماتریس .۱6

 ،های زمان پیوستهمعادلات فضای حالت سیستمگسسته سازی  .۱7

  زمان، با پذیر تغییر و خطی غیر خطی، گسسته زمان هایسیستم لیاپانوف پایداری تحلیل .۱2

 پذیری، رویت خروجی، پذیری کنترل حالت، کامل پذیری کنترل حالت، فضای در طراحی و تحلیل .۱9

 پذیری و رویت پذیری، زمان پیوسته بر کنترل  کنترل هایسیستم کردن گسسته اثر  .83

روتیگرهای حالت مرتبه کامل،  گرهای حالت،تیئرو ، DaedBeatپاسخ آکرمن، فرمول ها،قطب جایابی طریق از طراحی حالت فضای در مفید تبدیلات .8۱

 .سرو هایسیستم حداقل، مرتبه روتیگر جاری، روتیگر بین، پیش روتیگرهای طراحی

 با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب

 کنترل دیجیتالسیستم های  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Control Digital  Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  کنترل خطیسیستم های  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه له / پایانرسا 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 323/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .2۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی  .28

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1.  Ogata, K., Discrete-time control systems. 1995: Prentice-Hall, Inc 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمات فیزیولوژی )مواد تشکیل دهنده بدن و اهمیت هر یک( .۱

 فیزیولوژی غشا .8

 ساختار غشا •

 عملکرد غشا •

 های عضلانی(های عصبی و ساختار سلولهای تحریک پذیر )ساختار سلولنایی با سلولآش .3

 های تحریک پذیرهای الکتریکی غشا در سلولپدیده .4

 پتانسیل استراحت •

 عملپتانسیل  •

 سیناپس .5

 ساختار و انواع •

 های شیمیایینحوه عملکرد سیناپس •

 آشنایی با دستگاه عصبی انسان .6

 کلی( دستگاه عصبی محیطی )آشنایی •

 دستگاه عصبی مرکزی )آشنایی کلی( •

 آشنایی با دستگاه حرکتی .7

 عضله: اسکلتی، قلبی و صاف •

 آشنایی ابتدایی با الکتروانسفالوگرافی و الکترومیوگرافی .2

 فیزیولوژی انقباض .9

 انقباض ایزوتونیک •

 انقباض ایزومتریک •

 ها و اسکلت بدن و حرکاتی مانند راه رفتنآشنایی کلی با استخوان .۱3

 هبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( را

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .23

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 عضله-عصب یولوژیزیف عنوان درس به فارسی:

 ع درس و واحدنو Neuromuscular physiology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به گر: موارد دی کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ار

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .24

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hall, J.E. and M.E. Hall, Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book. 2020: Elsevier Health 

Sciences. 

2. Ganong, W.F., Review of medical physiology. 1995: Mcgraw-hill. 

3. Berne, R. and M. Levy, Physiology. 1998, St. Louis: Mosby Year Book. xiv. 1071. 

4. West, J.B., Physiological basis of medical practice. 1991: Williams & Wilkins. 

5. Journal of Biomechanics. 

6. Journal of Theoretical Biology. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 فهیم سرفصل های ذیلت 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 فصل اول: منشا، تعاریف، اهداف و وظایف سایبرنتیک .۱

 های سایبرنتیکی و کاربرد آن در صنایع و مهندسی پزشکیفصل دوم: سیستم .8

 های باز و مبتنی بر اطلاعات و کنترلهای سایبرنتیکی در سیستمفصل سوم: روش .3

 زگار، فراگیر و خودسازمانده در فضای سایبرنتیکیهای سافصل چهارم: کنترل کننده .4

 های هوشمندهای دینامیکی و سایبرنتیک به ماشینفصل پنجم: نگرش سیستم .5

 های کنترل هوشمندفصل ششم: اصول کلی و مشخصات خاص سیستم .6

 های کنترل با شبکه عصبی مصنوعی در فضای سایبرنتیکیفصل هفتم: سیستم .7

 نوروفازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک های کنترلفصل هشتم: سیستم .2

 های آشوبگونهفصل نهم: کاربرد کنترل کننده خودسازمانده هوشمند در مهار سیستم .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .25

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال ول نیمهای کلاسی در طفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .26

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Yakubaitis, E., Fundamentals of engineering cybernetics(Engineering cybernetics and automatic control 

systems- textbook dealing with information theory, logic elements, signal conversion, and imitation of 

learning). 1965. 

2. Glorioso, R.M., Engineering cybernetics. 1975. 

3. Chen, G., Controlling chaos and bifurcations in engineering systems. 1999: CRC press. 

 کیبرنتیسا یکنترل هوشمند در فضا عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Intelligent control in cybernetic space عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 ساعت: تعداد

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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4. Kosko, B. and J.C. Burgess, Neural networks and fuzzy systems. 1998, Acoustical Society of America. 

5. Posner, M.I., Foundations of cognitive science. 1989: MIT press Cambridge, MA. 

6. Zurada, J.M., Introduction to artificial neural systems. Vol. 8. 1992: West St. Paul. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تصویر کلی و فلسفه حرکت انسان .1

 ت کلی کنترل حرکتصور .2

  های کنترل حرکتمکانیزم .3

  کنترل حرکت مقید •

 کنترل حرکت آزاد •

  های کیفی سیستم کنترل حرکتمدل .4

  کنترل بالستیک •

 کنترل رفلکسی •

  کنترل تلفیقی •

 کنترل با فیدبک داخلی •

  مشخصات و خواص اجزا و سیستم اسکلت حرکتی .5

  های حرکتینمایش و تعیین هویت سیستم •

 های ساده حرکتیدر سیستممسائل کنترل  •

  اجزای تشکیل دهنده یک سیستم حرکتی .6

  ماهیچه به عنوان عملگر واحدهای حرکتی •

  فیزیولوژی عضله و واحدهای حرکتی •

  واحدهای حرکتی و نقش کنترلی آنها •

 طبقه بندی واحدها و فیبرهای حرکتی •

 نحوه تولید نیرو در عضله و نقش واحدهای حرکتی در آن •

 ی بکارگیری واحدهای حرکتی )اصل اندازه( و استثناهای آناستراتژی طبیع •

  مکانیکی ماهیچه-مشخصات دینامیکی .7

  طول-مشخصات نیرو •

 سرعت-مشخصات نیرو •

  های کمی ماهیچهمدل .8

 Hills مدل مکانیکی  •

  مدل بینی بر اصل اندازه •

 در انسان یکنترل حرکات منظم، نامنظم و تکرار عنوان درس به فارسی:

 Control of regular, irregular and عنوان درس به انگلیسی:

rhythmic movements in humans 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  آناتومی، فیزیولوژی و کنترل خطی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 Hatg مدل  •

  Huxely مدل  •

 تنوس عضلانی .9

 اسکلتی در مقیاس بزرگ-ایهای ماهیچهتجزیه و تحلیل دینامیک سیستم •

 مطالعه کلی کنترل حرکات منظم و تکراری در انسان •

 و کاربرد کنترل در حرکات منظم و نامنظم پای انسان Gait تجزیه و تحلیل •

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .27

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .22

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. McMahon, T.A., Muscles, reflexes, and locomotion. 2020: Princeton University Press. 

2. Winter, D.A., Biomechanics and motor control of human movement. 2009: John Wiley & Sons. 

3. Hamill, J. and K.M. Knutzen, Biomechanical basis of human movement. 2006: Lippincott Williams & 

Wilkins. 

4. Tyldesley, B. and J. Grieve, Muscles, nerves and movement: In human occupation. 2009: John Wiley & 

Sons. 

5. Deutsch, S. and E. Micheli-Tzanakou, Neuroelectric systems. 1987: New York University Press. 

6. Bagshaw, C.R., Muscle contraction. 1993: Springer Science & Business Media. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  مقدمه و فلسفه حرکت .۱

 اب آوران و وابران(صورت کلی نرم افزار کنترل حرکت )اعص .8

 های ارادی و رفلکسیهای مختلف موتور کنترل در حرکتاستراتژی .3

  های مختلف تشکیل دهنده سیستم عصبی جهت ادراک حرکتبخش .4

 حرکتی-های حسیتجزیه و تحلیل موتور کنترل سیستم .5

 موتور کنترل حفظ تعادل و وضعیت در انسان مساله یادگیری و نقش آن در موتور کنترل .6

 ور کنترل سلسله مراتبی و یادگیری حرکات ارادی و مهارتیموت .7

 موتور کنترل و حرکات نیمه ارادی و غیرارادی .2

 کنترل حرکات منظم و تکراری )مانند راه رفتنن( .9

 موتور کنترل، رهایش گرفتن و حرکت دادن دست انسان FES ضایعات موتور کنترل و استفاده از .۱3

 ب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناس

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .29

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان استفاده از امکانات سمعی .93

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Shumway-Cook, A. and M.H. Woollacott, Theory and practical applications. Motor Control, 1995. 

 یو رفلکس یاراد ریغ ،یاراد های موتور کنترل حرکت عنوان درس به فارسی:

 ,Motor control of voluntary عنوان درس به انگلیسی:

involuntary and reflexive movements 
 واحدنوع درس و 

اه عضلانی و یا کنترل ر-های عصبیکنترل سیستم نیاز:دروس پیش

 رفتن

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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2. Schmidt, R.A., et al., Motor control and learning: A behavioral emphasis. 2018: Human kinetics. 

3. Levine, M.W. and J.M. Shefner, Fundamentals of sensation and perception. 1991. 

4. Brooks, V., The neural basis of motor control, New York, 1986. Oxford University Press. 

5. Ito, M. and M. Itō, The cerebellum and neural control. 1984: Raven press. 

انتشارات دانشگاه  .عضلانی-مدلسازی و کنترل سیستم های عصبیگ.،  و بغدادی، ن. ، لحیم گر زاده،.محمد علی مرغی، ی ،ف. توحیدخواه، .6

 ۱433 .صنعتی امیرکبیر
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 برنتیکی و کاربردی مهندسی سیبرنتیکسیستم های سی .1

o  سیبرنتیک در جهان امروز 

o  ماشین های خودکار 

o حیات راه های تکامل اتوماسیون 

o  سیستم های مبتنی بر اطلاعات و آگاهی 

 سیبرنتیک مرتبه دوم و اصول رفتارهای تکاملی .2

o )از کنش متقابل تا سازمان )کل و اجزاء 

o  پروسس های حلقوی و خودسازماندهی 

o اری ، یادگیری و مهارت در فضای سیبرنتیکی سازگ 

o ارگانیسم به عنوان سیستم باز و هم پایان 

 مدل سازی سیستم های سیبرنتیکی بر مبنای محاسبات تکاملی  .3

o تفاوت مدل سازی مبتنی بر ریاضیات قطعی و ریاضیات تکاملی 

o تعاملات اجزاء سیستم و مدل سازی عدم قطعیت 

o  فضای عدم قطعیتمدل سازی سیستم های زنده در 

o  مدل سازی سیستم های هدفمند و سلسله مراتبی 

o مدل سازی سیستم های آشوب گونه و خودسازمانده 

 ارتباط انسان و ماشین در فضای سیبرنتیکی .4

o ماهیت رفتار واحدهای متشکل از انسان و ماشین 

o همکاری و تقسیم کار بین انسان و ماشین 

o می و مهارت نوآرگو 

o ماشین و مهندسی عوامل انسانی -سان کارایی سیستم های ان 

o ارتباط و همکاری بین مغز انسان و کامپیوتر 

o واقعیت مجازی با نگرش سیبرنتیکی 

 تئوری صف و کاربرد نظریه بازی ها  .5

o ماهیت و دورنمای تئوری صف 

o  چارچوب کلی سیستم های صف و قانون لیتل 

 نیشدرجه دوم و ارتباط انسان و ما کیبرنتیس عنوان درس به فارسی:

 -Second-Order Cybernetics (Man عنوان درس به انگلیسی:

Machine Intraction) 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی چه اگر واحد عملی دارد، 

 نظر استاد
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o مدل های نهایی و زنجیره های مارکوف در سیستم های صف 

o ی بازی ها به عنوان مدلی از رفتار متضادتئور 

o ( بازی با نقاط زمینSADDIEو بدون نقاط زمین ) 

o  8یا  8×8بازی های×n   8و×m یا جمع صفر 

o  استراتژی های مخلوط و مسئلهDominance  

 (CAاتوماتای سلولی ) .6
o مفاهیم پایه ای اتومانای سلولی 

o  اتوماتای سلولی یک بعدی و دو بعدی 

o و تئوری محاسبات در  مسئله تعاملاتCA  

o اتوماتای سلولی و بازی حیات 

o  مدل سازی سیستم های زیستی به کمک"CA"  

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .9۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 استادبراساس نظر   سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .98

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ashby, W.R., An introduction to cybernetics. 1961: Chapman & Hall Ltd. 

2. Von Foerster, H., Cybernetics of cybernetics, in Understanding understanding. 2003, Springer. p. 283-286. 

3. Korshunov, I.M., Mathematical methods of cybernetics. 1990: Mir Publishers Moscow. 

4. Ashby, W.R., Principles of the self-organizing system, in Facets of systems science. 1991, Springer. p. 521-536. 

5. Genesereth, M.R. and N.J. Nilsson, Logical foundations of artificial intelligence. 2012: Morgan Kaufmann. 

6. Posner, M.I., Foundations of cognitive science. 1989: MIT press Cambridge, MA. 

7. Bennett, C.H. Dissipation, information, computational complexity and the definition of organization. in Santa Fe 

Institute Studies in the Sciences of Complexity-Proceedings 1993. ADDISON-WESLEY PUBLISHING CO. 

8. Madala, H.R., Inductive learning algorithms for complex systems modeling. 2019: CRC press. 

9. Jeschke, S., et al., Automation, communication and cybernetics in science and engineering 2015/2016. 2016: 

Springer. 

10. He, X., et al., Computer, Informatics, Cybernetics and Applications: Proceedings of the CICA 2011. Vol. 107. 2011: 

Springer Science & Business Media. 

11. Mahapatra, B.C., Education in cybernetic age. 2006: Sarup & Sons. 

12. Yuen, P.C., Y.Y. Tang, and P.S.-p. Wang, Multimodal interface for human-machine communication. Vol. 48. 2002: 

World Scientific. 

13. Wilpon, J.G. and D.B. Roe, Voice communication between humans and machines. 1994: National Academies 

Press. 

14. Minker, W. and S. Bennacef, Speech and human-machine dialog. 2004: Springer Science & Business Media. 

15. Brouwer-Janse, M.D. and T.L. Harrington, Human-machine communication for educational systems design. 1994: 

Springer-Verlag 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 فصل اول: سیستم چیست؟ .۱

 هادرباره تاریخ نظریه سیستم 

 هاهای نظریه سیستممساله و گرایش 

 هاستمهای نظریه عمومی سیهدف 

 هافصل دوم: نوع شناسی سیستم .8

 های باز و بستهسیستم  

 محیط نگرش سیستمی  

 هاهای مهم سیستمرده  

 سازمان چیست؟ 

 های ساخت بشرهای طبیعی و سیستمفصل سوم: سیستم .3

 اطلاعات و آنتروپی  

 های فیزیکی و مصنوعیسیستم  

 های طبیعیسیستم  

 های آنهای زنده و محدودیتسیستم  

 ،رقابت، کلیت و غایت رشد  

 ارگانیسم به عنوان سیستم باز  

 سلول و سیستم عصبی انسان 

 هافصل چهارم: مهندسی سیستم .4

 هااهداف و دورنمای مهندسی سیستم  

 هاآنالیز و طراحی مهندسی سیستم  

 ستمیس یو مهندس یستمینگرش س عنوان درس به فارسی:

 Systems approach and system عنوان درس به انگلیسی:

engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 عوامل انسانی در تحلیل سیستم  

 مدیریت پروژه و طراحی تفضیلی سیستم 

  ندسی سیستمفصل پنجم: عوامل انسانی و مه .5

 ماشین-های انسانکارایی سیستم 

 هافراگیری، سازگاری و خود سازماندهی در سیستم  

 های هوشمندهای کلاسیک و سیستمتفاوت میان سیستم 

 اهمیت عوامل انسانی در کارایی و ایمنی صنایع و تکنولوژی  

 ارگونومی و یادگیری مهارت  

 های اپراتوری و سیستمExpert  

 های سایبرنتیکیمندی در سیستمفصل ششم: هوش .6

 های هوشمندهای کلاسیک و سیستمتفاوت میان سیستم  

 )پایگاه اطلاعات و پایگاه معرفت )ایستا و پویا 

 باز نمایی معرفت و بازشناخت الگو 

 های سایبرنتیکیارتباط هوشمندی با تغییر پارامترها یا تغییر ساختار در سیستم  

  ذهنی-مبنای تطبیق دهی حسیبازشناخت هوشمندانه الگو بر  

 هوشمندی و نقد سایبرنتیکی 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .93

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 ظر استادبراساس ن     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .94

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Meredith, D.D., DESIGN AND PLANNING OF ENGINEERING SYSTEMS. 1985. 

2. Klir, G.J., Facets of systems science. 2013: Springer Science & Business Media. 

3. Von Bertalanffy, L., General system theory: Foundations, development, applications. 1993, Georges 

Braziller, Inc. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ارتزهای اندام فوقانی .1

 هارتزهای ناحیه شان 

 ارتزهای ناحیه آرنج 

 ارتزهای ناحیه مچ و دست 

 ارتزهای اندام تحتانی .2

 ارتزهای ناحیه ران 

 ارتزهای ناحیه زانو 

 ارتزهای مچ پا 

 ارتزهای پا 

 ارتزهای ستون فقرات .3

 ارتزهای ناحیه گردنی 

 ارتزهای ناحیه پشتی و کمری 

 ارتزهای ناحیه لگن 

 پروتزهای اندام فوقانی .4

 ستپروتزهای ناحیه انگشتان د 

 هاپروتزهای ناحیه متاکارپ 

 پروتزهای ناحیه مچ دست 

 پروتزهای ناحیه شانه 

 پروتزهای اندام تحتانی .5

 پروتزهای ناحیه انگشتان پا 

 هاپروتزهای ناحیه متاتارس 

 پروتزهای ناحیه مچ پا 

 پروتزهای ناحیه زانو 

 پروتزهای ناحیه لگن 

 پروتزهای مایوالکتریک و رباتیک .6

 ارتز و پروتز یطراح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Orthoses and prostheses design نوان درس به انگلیسی:ع

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :ست؟نیاز انوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 برنتیکپروتزهای هوشمند و سای .7

 پروتزهای ناحیه سر و صورت .8

 مواد هوشمند در ساخت پروتزها .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .95

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .96

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Seymour, R., Prosthetics and orthotics: lower limb and spinal. 2002: Lippincott Williams & Wilkins. 

2. Michael, J.W. and J.H. Bowker, Atlas of amputations and limb deficiencies: surgical, prosthetic, and 

rehabilitation principles. 2004: American Academy of Orthopaedic Surgeons Rosemont, IL. 

3. Lusardi, M.M., M. Jorge, and C.C. Nielsen, Orthotics and prosthetics in rehabilitation-e-book. 2013: 

Elsevier Health Sciences. 

4. Shurr, D.G., J.W. Michael, and T.M. Cook, Prosthetics and orthotics. 2002: Prentice Hall Upper Saddle 

River, NJ. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آشنایی با فیزیولوژی و پاتولوژی نخاع .1

 فیزیولوژی و آناتومی اعصاب 

 های آنهادسته بندی ضایعات نخاعی و ویژگی 

 های بیماران دچار ضایعات نخاعیآشنایی با نیازها و خواسته .2

 ای آنهاهای بیماران ضایعات نخاعی بر طراحی بهینه برنامه توانبخشی برها و قابلیتتاثیر شناخت بهتر محدودیت 

 طراحی و بهینه سازی برنامه توانبخشی برای بیماران دچار ضایعات نخاعی .3

 های حسی و حرکتی و توانمندسازی بیماران دچار ضایعات نخاعیهای موثر در گسترش قابلیتفعالیت 

 طراحی برنامه توانبخشی برای بیماران ضایعات نخاعی 

 اده بیماران دچار ضایعات نخاعیطراحی محیط منزل و فضاهای شهری و عمومی جهت استف 

 تنظیم نحوه تعامل بیمار، اطرافیان و درمانگرها در برنامه توانبخشی 

 طراحی و ساخت تجهیزات توانبخشی برای بیماران ضایعات نخاعی 

 های توانبخشی برای بیماران ضایعات نخاعیهای ارزیابی تجهیزات و برنامهاستانداردها و روش 

 قات و دستاوردها در توانبخشی بیماران ضایعات نخاعیآشنایی با آخرین تحقی .4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .97

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 استاد براساس نظر     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .92

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ینخاع عاتیضا یتوانبخش ارسی:عنوان درس به ف

 Rehabilitation of spinal cord عنوان درس به انگلیسی:

impairments 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی احد عملی دارد، چه اگر و

 نظر استاد
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 1. Lin, V.W., Spinal cord medicine: principles and practice. 2010: Demos medical publishing. 

2. Skyrme, A., G. Selmon, and L. Apthorp, Common spinal disorders explained. 2005: Remedica. 

3. Palmer, S., K.H. Kriegsman, and J.B. Palmer, Spinal Cord Injury: A Guide for Living. 2008: Johns 

Hopkins University Press. 

4. Engler, G., Spinal cord diseases: diagnosis and treatment. 1998: Informa Health Care. 
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 هدف کلی:

 می درسآشنایی با اصول و پایه های عل -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه، تعاریف، مشابهات و مفاهیم اولیه •

 ریزی در زبانکار با نمادها و برنامه  Lisp 

 له اها و فضای مسلهامس 

 های تولیدسیستم (Production Systems)  

 ربیجستجوهای تج  (Heuristic Search) 

 های کنترلاستراتژی 

 های حل مسائلروش •

 استدلال جلو رونده و برگشتی  (Forward and Backward Reasoning) 

 لهاهای مسها و گرافدرخت 

 له تطبیق کردنانمایش معلومات و مس  Frame 

 های عمومی حل مسائلروش •

 تولید و آزمایش  (Generate and Test) 

 صعود از تپه  (Hill Climbing) 

 جستجو با اولویت به عرض  (Breadth-First Search) 

 جستجو با اولویت به عمق  (Depth-First Search) 

 راه  بهترین جستجو با اولویت به (Best First Search) 

 لهاتجزیه و ساده کردن مس •

 های ماکزیمم و مینیمم و آلفا و بتا نمایش معلوماتروش  (Knowledge Representation) 

 های مختلف تجزیهای از منطق نمایش معلومات در منطقمقدمه •

 Resolution  های مختلفدر منطق 

 های آماری و احتمالیاستدلال 

 بررسی مسائل اتفاقی 

 بررسی مسائلی که در مورد آنها اطلاعات کافی وجود ندارد 

 )خبره( کارشناس یها ستمیو س یهوش مصنوع عنوان درس به فارسی:

 Artificial intelligence and expert عنوان درس به انگلیسی:

systems 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 ساختارهای نمایش معلومات  •

 هاقالب (Frames)   

 های سمانتیکشبکه  (Semantic Nets) 

 سناریوها  (Scripts)  

 های دینامیکی نمایش معلوماتروش 

 ها سایر روش 

 های کارشناس و کاربرد آنهاتعاریف و مقدمه بر سیستم •

 چند مثال: 

 هاهای کارشناس نمایش معلومات جایگاه دادهساختار و طراحی سیستم 

 هامجموعه قاعده (Rules Sets)  

 استراتژی استدلال  (Inference Engines) 

 ورودی و خروجی  (User Interface) 

 های کارشناسهای موجود برای ساخت سیستمها و محیطآشنایی با ابزار، زبان 

 .کند های کوچکی را اجرارا آموخته و در ضمن کلاس پروژه (Prolog یا در صورت تصمیم گروه آموزشی)  Lispدر این درس دانشجو بایستی همزمان استفاده از زبان 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .99

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 یاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد ن

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱33

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Winston, P.H., Artificial Intelligence. 1998: Addison-Wesley. 

2. Rich, E. and K. Knight, Artificial Intelligence. 1998: McGraw-Hill. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 یلتفهیم سرفصل های ذ 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  صوتی جهاز سازی مدل و گفتار تولید سیستم .1

 فونتیک –بررسی ویژگی های آوایی واج ها )بحث آکوستیک  .2

 استخراج بازنمایی از سیگنال گفتار .3

 بازنمایی " MFCC "  ," PLP "  ," LPC" ...و 

 ناسی و نوع کاربرد و ابعاد وازگانکلیات سیستم های بازشناسی گفتار و معرفی انواع آن بر حسب واحد بازش .4

 و شبکه های عصبی " HMM "  ,"DTW"بازشناسی گفتار مبتنی بر روش جابجایی زمانی پویا  .5

 بازشناسی و تصدیق هویت گوینده  .6

 "TTS)روش پارامتری، غیر پارامتری(، روش تولید لحن طبیعت و بحث  "TTS "بازسازی )سنتز( گفتار  .7

 تفاده در بازسازی و بازشناسی گفتارمدل های زبان طبیعی جهت اس .8

 روشهای حذف نویز از سیگنال های گفتاری و صوتی .9

 کدینگ سیگنال های گفتاری .11

، تقطیع و جداسازی "Audio"و ویژگی های دریافت صوتی انسان، خصوصیات موسیقی، کدینگ  "Audio "سیگنال های  .11

  "Audio "گفتار و سیگنال های 

 ی متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیر

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱3۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکان .۱38

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Deller, J.R., J.G. Proakis, and J.H. Hansen. Discrete-time processing of speech signals. 2000. Institute of 

Electrical and Electronics Engineers.  

 پردازش گفتار عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Speech Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 فصل های ذیلتفهیم سر 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مروری بر تصویرگری پزشکی و پردازش تصویر .1

 پزشکی ای شیوه چند و طیفی چند چندبعدی، تصاویر معرفی و پزشکی های مدالیته بر کوتاه مروری 

 تصاویر پردازش های روش اجمالی معرفی 

 مروری بر مفاهیم ریاضی  .2

 سطوح و منحنی هندسه 

 سازی بهینه و تغییرات جبر 

  معادلاتEuler - Lagrange  

  تغییر کلTotal Variation  

 محدود تغییرات با تصاویر برای( گاوس) دیورژانس قضیه 

 ترکیبی های مدل بیزین، احتمال الگو، تشخیص مبانی پترن، تئوری GMM خوشه بندی ، 

 رزولوشن مالتی و موجک آنالیز 

 تنک تجزیه نظریه  

 Medical Image Noise Removal and (Enhancementزشکی ) روش های بهبود کیفیت تصاویر پ .3

 نویز کاهنده غیرخطی و خطی فیلترینگ 

 ( ایزوتروپیک غیر و غیرخطی) دیفیوژن بر مبتنی های روش 

 اساس بر نویز کاهش Wavelet  

 مکان و فرکانس حوزه در پزشکی تصاویر کیفیت بهبود 

 ( Medical Image Segmentationبخش بندی تصاویر پزشکی ) .4

 آماری تکنیکهای 

 مبتنی بر ناحیه های مدل 

 (هندسی و پارامتری) فعال کانتور و پذیر شکل های مدل 

 اطلس اساس بر تصاویر بندی بخش (atlas ) 

 (Medical Image Registration and Interpolationانطباق و درون یابی تصاویر ) .5

 مدل بر مبتنی های روش 

 ویژگی بر مبتنی های روش 

 پیشرفته در پردازش تصاویر پزشکی  مباحث .6

 یپزشک ریپردازش تصاو عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Image Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ها ستمیها و س گنالیس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 و ای شیوه بین و درون انطباق فردی، بین و درون انطباق تصاویر، همجوشی یا ادغام.. . 

 .قسمت مباحث پیشرفته به انتخاب استاد است و عناوین ذکر شده جنبه پیشنهادی دارد 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ردهای نوین و تعاملیاستفاده از رویک .۱33

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 رس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با د .۱34

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Dhawan, A.P., B.H. Huang, and D.-s. Kim, Principles and advanced methods in medical imaging and 

image analysis. 2008: World Scientific. 

2. Rangayyan, R.M., Biomedical image analysis. 2005: CRC press. 

3. Chan, T.F. and J. Shen, Image processing and analysis: variational, PDE, wavelet, and stochastic 

methods. 2005: SIAM. 

4. Deserno, T.M., Fundamentals of biomedical image processing, in Biomedical Image Processing. 2011, 

Springer. p. 1-51. 

5. Yoo, T.S., Insight into images: principles and practice for segmentation, registration, and image analysis. 

2004: AK Peters Ltd. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مروری بر سیستم های خطی و تبدیل فوریه( ۱

  X فیزیک رادیولوژی به وسیله اشعه( 8 

 در تصویربرداری X ی اثرات منبع اشعهبررس (3

  X بررسی قدرت تفکیک ضبط کننده اشعه( 4 

  X بررسی نویز در تصویر اشعه (5

  (CT) توموگرافی حرکتی و توموگرافی به کمک کامپیوتر( 6

 تصویربرداری از منابع اشعه در داخل بدن )پزشکی هسته ای( ( 7

 اصول تصویر بر روی مافوق صوت( 2

 تصویربرداری مافوق صورت به کمک مبدل آرایه ایاصول ( 9 

 (MRI) اصول تصویربرداری تشدید مغناطیسی( ۱3 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱35

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 تادبراساس نظر اس  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱36

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Prince, J.L. and J.M. Links, Medical imaging signals and systems. 2006: Pearson Prentice Hall Upper Saddle River. 

2. Macovski, A., Medical imaging systems. 1983: Prentice Hall. 

3. Leondes, C., Medical imaging systems technology: methods in cardiovascular and brain. 2005 Singapore. 

4. Epstein, C.L., Introduction to the mathematics of medical imaging. 2008: SIAM. 

  

 یپزشک رگریتصو یها ستمیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Imaging Systems عنوان درس به انگلیسی:

 یندهایفرآ -تالیجید یهاگنالیش سپرداز نیاز:دروس پیش

 یاتفاق

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 انمندی و مهارت در حوزه تخصصی درسایجاد تو 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه -2

 ثبت در مدهع مشکلات سیگنالهاء بندی تقسیم زیستی، های سیگنال پردازش سیستم یک کلی بلوک آن، کلی اهداف و درس مقدماتی معرفی •

 زیستی های سیگنال

 هامنشأ سیگنال های زیستی و معرفی برخی از آن -3

(، الکترور تینوگرام ENG) گرام، الکترونرو عمل، پتانسیل سلول، استراحت پتانسیل بیوالکتریکی، های سیگنال انواع زیستی، های سیگنال انواع •

(ERG( الکترواکولوگرام ،)EOG( الکتروانسفالوگرام ،)EEG( پتانسیل های برانگیخته ،)EP( )SEP , VEP , AEP  الکترومایوگرام ،)

(EMG ،)( الکتروکاردیوگرامECG( الکتروگاستروگرام ،)EGGالکترودرمال ،) (GSR,SDR) 

 مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی -4

 رگادیستیا و ایستایی تصادفی، متغیرهای های ممان تصادفی، فرآیندهای و تصادفی متغیرهای احتمال، چگالی و توزیع توابع احتمال، تئوری •

 فشرده سازی سیگنال های زیستی -5

 کدینگ هافمن و شانن DPCMو  LADT  ,FAN , TPروش های  RLE کدینگ با غیریکنواخت برداری نمونه فقی، و برداری نمونه •

 تئوری تخمین -6

 ML MAPتخمین . LSرائو، تخمین  -(، کارایی، سازگاری، فاطمه اطمینان و حد گرامر Bias) بودن اریب: تعاریف کلیات، •

 میانگین گیری -7

پاسخ های از نظر  SNR، متوسط گیری سنکرون، محدودیت های میانگین گیری، تأثیر میانگین گیری در  σ, μ (τ), r(τ)syr , های تخمین •

 آماری مستقل، پاسخ های کاملا وابسته، تخمین تأخیر و صف بندی ثبت

 مدل سازی سیگنال های تصادفی -8

 پزشکی و تخمین طیفکاربرد در پردازش سیگنال های  ARIMAفرآیندهای فصلی ARMA  ,MA , AR های مدل •

 تخمین طیف -9

 پارامتری غیر روش به طیف تخمین عملکردی های مشخصه توکی، - بلمکن روش ولش، روش بارتلت، روش گرام، پریودو •

  فیلترهای وینر و فقی -11

کاربردهای  RLS , LMS ALEروش  (، الگوریتم هایANC) وفقی صورت به نوبز اصول على، ویثر فیلتر علی، غیر ویثر فیلتر ویتر، فیلتر •

 پزشکی

 بازشناخت آماری الگو -11

 پزشکی های گنالیپردازش س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Signal Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 :تعداد واحد
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 347/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 kطبقه بندی بر اساس  توابع تمایز Neyman - Prarson، کننده  طبقه مینیمم، هزینه یا ریسک با کننده بندی طبقه ببز، بندی طبقه کلیات، •

 K-L  PCA ع تمایز خطی فیشر، بسطآنتروپی، تابنزدیک ترین همسایه توابع تممایز خطی طبقه بنپب بر اساس مینیمم فاصله کاهش بهد معیار 

SVD  دیورژانس خوشه یابی کلیات و معیار های روش ترتیبی الگرتم MAX – MIN  اگوریتمK-mean  الگوریتمisodata 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱37

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمعالیتف

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱32

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Cerutti, S. and C. Marchesi, Advanced methods of biomedical signal processing. Vol. 27. 2011: John 

Wiley & Sons. 

2. Theis, F.J. and A. Meyer-Bäse, Biomedical signal analysis: Contemporary methods and applications. 

2010: MIT Press. 

3. Naït-Ali, A., Advanced biosignal processing. 2009: Springer Science & Business Media. 

4. Reddy, D., Biomedical signal processing: principles and techniques. 2005: McGraw-Hill. 

5. Rangayyan, R.M., Biomedical signal analysis. 2015: John Wiley & Sons. 

6. Van Drongelen, W., Signal processing for neuroscientists: an introduction to the analysis of physiological 

signals. 2018: Academic press. 

7. Sörnmo, L. and P. Laguna, Bioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications. 

2005: Academic Press. 

8. Sanei, S. and J.A. Chambers, EEG signal processing. 2013: John Wiley & Sons. 

9. Shiavi, R., Introduction to applied statistical signal analysis: Guide to biomedical and electrical 

engineering applications. 2010: Elsevier. 

10. Naït-Ali, A. and C. Cavaro-Ménard, Compression of biomedical images and signals. 2008: Wiley Online 

Library. 

11. Mertins, A. and D.A. Mertins, Signal analysis: wavelets, filter banks, time-frequency transforms and 

applications. 1999: John Wiley & Sons, Inc. 

12. Stork, D.G., et al., Pattern classification. A Wiley-Interscience Publication, 2001. 

14. Physiologic databases: physionet 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  ف ویژه:اهدا

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ها و مفاصلتاثیر مشکلات عصبی عضلانی در مشخصات سینتیکی و سینماتیکی حرکتی اندام .1

 های برنجی مشخصات حرکتیشناسایی مشکلات عصبی عضلانی بادی .2

 ی توانبخشی به کمک سنجش مشخصات حرکتیهاارزیابی و تحلیل تاثیر درمان .3

 ارزیابی و تحلیل تاثیر وسایل کمک توانبخشی با استفاده از سنجش مشخصات حرکتی .4

 های درمان در فیزیوتراپیبررسی و تحلیل بیومکانیکی تئوری .5

 های درمان در کاردرمانیبررسی و تحلیل بیومکانیکی تئوری .6

 های مکانیکی درمانی(ایی و پیاده سازی تنشطراحی و اجرای درمان عضلانی بهینه )شناس .7

 های هم بند )تاندون، لیگامان، دیسک، مینیسک و غضروف(طراحی و اجرای درمان بهینه برای صدمات بافت .8

 طراحی و اجرای درمان بهینه برای صدمات استخوانی .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ن و تعاملیاستفاده از رویکردهای نوی .۱39

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد  .۱۱3

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. DeLisa, J.A., Gait analysis in the science of rehabilitation. Vol. 2. 1998: Diane Publishing. 

2. Cooper, R.A., Rehabilitation engineering applied to mobility and manipulation. 1995: CRC Press. 

3. Pitt-Brooke, J., Rehabilitation of movement: theoretical basis of clinical practice. 1998: Elsevier Health 

Sciences. 

4. Knudson, D., Fundamentals of biomechanics. 2007: Springer Science & Business Media. 

5. Özkaya, N., et al., Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion, and deformation. 2016: 

Springer.  

 یتوانبخش کیومکانیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomechanics of Rehabilitation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 ملی ع تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 هارت در حوزه تخصصی درسایجاد توانمندی و م 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مطالعه وضعیت انسان در حین راه رفتن .۱

 های دخیل در تعادل مفاصل )مچ، زانو، لگن، تنه، سر و ...(بررسی، ارزیابی و مکانیزم .8

 الگوی راه رفتن طبیعی و فازهای مختلف آن .3

 شتاب راه رفتنهای کاهش و افزایش در سرعت و مکانیزم .4

 سینماتیک راه رفتن .5

 جابجایی بدن در صفحات مختلف حرکتی )قدامی، کناری و عمودی( .6

 (Normal & Pathological Gait)  الگوی راه رفتن طبیعی و غیرطبیعی .7

 های کنترل حرکتهای مختلف در سیستماستراتژی .2

 ایهای ماهیچهانرژی و فعالیت .9

 نیروی عکس العمل و جاذبه .۱3

 حرکت تعادل در آنها تاثیرات و مغزی و حسی ضایعات از ناشی حرکت هاینارسایی یرتاثمطالعه  .۱۱

 های حرکت ناشی از ضایعات عضلانی و تاثیرات آنها در تعادل حرکتمطالعه تاثیر نارسایی .۱8

 معادلات تعادل در حالت ایستاده و پویا .۱3

 نقش اصطکاک و اثرات آن .۱4

 بازتاب وسایل کمکی در راه رفتن .۱5

 ی تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردها

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱۱۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 راه رفتن کیومکانیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomechanics of gait عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  ری اختیا

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 351/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱۱8

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Whittle, M.W., Gait analysis. 2007: Elsevier. 

2. DeLisa, J.A., Gait analysis in the science of rehabilitation. Vol. 2. 1998: Diane Publishing. 

3. Gamble, J.G., Human walking. 2006. 

  



 351/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 سآشنایی با اصول و پایه های علمی در -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 پلیمرهای زیست سازگار و کاربرد آنها در توانبخشی .1

 زیست سازگاری در فلزات و کاربرد آنها در توانبخشی .2

 های زیست سازگار و کاربرد آنها در توانبخشیکامپوزیت .3

 ها و کاربرد آنها در توانبخشیی در سرامیکزیست سازگار .4

 بافت سازگاری .5

  خون سازگاری .6

 آبشار انعقادی .7

 پوست سازگاری .8

 اصول مهندسی بافت .9

 های زیست سازگار کردن موادروش .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱۱3

 : ادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنه

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱۱4

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Black, J., Biological performance of materials: fundamentals of biocompatibility. 2005: Crc Press. 

2. Pilato, L.A. and M.J. Michno, Advanced composite materials. 1994: Springer Science & Business Media. 

3. Wessel, J.K., The handbook of advanced materials: enabling new designs. 2004: John Wiley & Sons. 

4. Cheremisinoff, N.P. and P.N. Cheremisinoff, Handbook of advanced materials testing. 1995: M. Dekker. 

5. Swanson, S.R., Introduction to design and analysis with advanced composite materials. 1997: Prentice-

Hall.  

 در توانبخشی شرفتهیو مواد پ یسازگار ستیز عنوان درس به فارسی:

 Biocompatibility and advanced عنوان درس به انگلیسی:

materials in rehabilitation 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  صی تخص - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 352/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ه تخصصی درسایجاد توانمندی و مهارت در حوز 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تاریخچه و اهداف کاربرد فاکتورهای مهندسی انسانی .۱

 تعاریف و مفاهیم آنتروپومتری .8

 آنتروپومتری )تن پیمانی( .3

 هاخصوصیات نژادی انسان .4

 های بدن و تغییرات آنهااندازه .5

 آنتروپومتری استاتیک و دینامیک .6

 های آنتروپومتریکیشهای بررسی و پایروش .7

 بیومکانیک شغلی )مفاهیم و تعاریف( .2

 های کار و مدیریت صنعتیقواعد ارگونومی در طراحی سیستم .9

 کاربرد آنتروپومتری در طراحی .۱3

 های دستی و پاییطراحی ابزار و کنترل .۱۱

 های کاریطراحی ایستگاه .۱8

 فضاهای فیزیکی و آرایش آنها .۱3

 )نور، گرما، سرما، رطوبت و ...( تاثیر عوامل فیزیکی محیط بر روی انسان .۱4

 ماشین-های متشکل از انسانسیستم .۱5

 ماشین-های انسانویژگی .۱6

 علل و عوامل خستگی از دید فاکتورهای مهندسی انسانی .۱7

 اصول عملیات حمل و نقل دستی .۱2

 های مختلف شغلیمیزان مصرف انرژی در کار و وضعیت .۱9

 های اندازه گیری در آنتروپومتریابزار و روش .83

 ای اندازه گیری مصرف انرژی کارهروش .8۱

 یو ارگونوم یانسان یفاکتورها یمهندس عنوان درس به فارسی:

 Engineering of human factors and عنوان درس به انگلیسی:

ergonomics 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 353/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 اصول فیزیولوژی کار .88

 متناسب سازی مشاغل از دید فاکتورهای انسانی .83

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱۱5

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ر استادبراساس نظ  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱۱6

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kumar, S., Biomechanics in ergonomics. 1999: CRC Press. 

2. Karwowski, W. and W.S. Marras, Occupational ergonomics: principles of work design. 2003: CRC press 

3. Bridger, R., Introduction to ergonomics. 2008: Crc Press. 

  



 354/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 با معنیها، ارقام خطاها و تلرانس .1

 های زمان سنجی و فتودیودهاسیستم .2

 های اندازه گیری ابعاد هندسیسیستم .3

  (Gait Analyzers)های تحلیل حرکت سیستم .4

  (FSR, Load Cell, Strain Gage)های اندازه گیری نیرو، فشار و کرنش سیستم .5

 (Force Plate) صفحه نیرو  .6

 تعیین نیروها و گشتاورهای اعضا و مفاصل .7

 تحلیل پایداری و تعادلسیستمهای  .8

  (Foot Pressure)های اندازه گیری فشار کف پا دستگاه .9

 های اندازه گیری دماسیستم .11

 های تصویربرداری پزشکیسیستم .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱۱7

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱۱2

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 حرکت کیومکانیدر ب یشگاهیآزما های کیتکن عنوان درس به فارسی:

 Laboratory techniques in س به انگلیسی:عنوان در

biomechanics of movements 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟تکمیلی نوع آموزش اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 355/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 1. Allen, C. and V. Harper, Laboratory manual for anatomy and physiology. 2020: John Wiley & Sons  

2. Martin, T.R., et al., Human Anatomy and Physiology Laboratory Manual. 2003. 

3. Adams, G.M., Exercise physiology: Laboratory manual. 1998: WCB/McGraw-Hill. 

4. Bartlett, R., Introduction to Sports Biomechanics/Bartlett R. 2001, London: Spon–Press. 

  



 356/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 ل و پایه های علمی درسآشنایی با اصو -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های هوازی و غیرهوازیفیزیولوژی تمرین .۱

 محاسبه مصرف اکسیژن در تمرینات آرام، متوسط و سنگین .8

 بررسی واکنش قلب در تمرینات .3

 نامیکی در فشار خون و سرعت ضربان قلباثرات کار استاتیکی و دی .4

 های مختلفراندمان کاری قلب در فعالیت .5

 اثرات دما در کار .6

 هااثر تمرینات جهت تقویت عضله و استخوان .7

 ظرفیت انجام کار و اثرات آب و هوا روی آن .2

 های تنفسی و عروقی در شرایط استراحت و کارمطالعه وضعیت بیومکانیکی سیستم .9

 ریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تد

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱۱9

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 اده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستف .۱83

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Åstrand, P.-O., et al., Textbook of work physiology: physiological bases of exercise. 2003: Human kinetics 

2. Rodahl, K., Physiology of Work. 1989: CRC Press. 

  

 یبدن های تیکار و ظرف یولوژیزیف عنوان درس به فارسی:

 Work physiology and physical عنوان درس به انگلیسی:

capacities 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 357/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 رسایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی د 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 خواص و عملکرد بیومکانیکی استخوان .۱

  (Bone Remodeling)های استخوان سازی خواص مکانیکی انواع استخوان و مکانیزم .8

 های مختلفهای بازسازی استخوان در زمانبررسی مکانیزم .3

 های شکست استخوانمکانیزم .4

 های الکتریکی و مغناطیسی، حرارت و جریانواکنش استخوان در مقابل نیرو .5

 تئوری الاستیسیته تطبیقی .6

 های مختلف بازسازی استخوانتئوری .7

 هاپدیده استخوان خواری و تمرکز تنش در استخوان .2

 اثرات نیرو بر روی ناحیه سر استخوان فمور و پروتز آن .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 رویکردهای نوین و تعاملیاستفاده از  .۱8۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط  .۱88

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Cowin, S.C., Bone mechanics handbook. 2001: CRC press. 

2. Lowet, G., Bone research in biomechanics. Vol. 40. 1997: IOS Press 

  

 یاستخوان و صدمات استخوان کیومکانیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Bone biomechanics and bone injuries عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 عداد ساعت:ت

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 358/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 کی محیط با استفاده از رایانهتجهیزات کمکی برای کنترل پارامترها و شرایط فیزی .1

 اصول طراحی وسایل و ابزارهای کمکی ذیل .2

 پاسخگویی به تلفن 

 خرید و ایاب و ذهاب داخل و خارج منزل یا محیط کار 

 مطالعه 

 استحمام و نظافت شخصی 

 ها و سکوهابالا رفتن از پله 

 رانندگیپ 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 از رویکردهای نوین و تعاملیاستفاده  .۱83

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 بط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرت .۱84

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. May, B.J., Home health and rehabilitation: concepts of care. 1993: FA Davis Company. 

2. Anemaet, W.K., M.E. Moffa-Trotter, and J.M. Trotter, Home Rehabilitation: Guide to Clinical Practice. 

2000: Mosby  

3. Spratt, J., Home health care: principles and practices. 1996: CRC Press. 

  

 یتوانبخش یخانگ زاتیتجه عنوان درس به فارسی:

 Rehabilitation Equipment for home ی:لیسعنوان درس به انگ

use 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  علمی  سفر :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 359/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 های علمی درس آشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ابزارهای ارزیابی و اندازه گیری میزان فعالیت عضلات .۱

 گونیامترها و ابزارهای ارزیابی و اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل .8

 های تنفسی و قلبی عروقیجش قابلیت سیستمگیری سنابزارهای ارزیابی و اندازه .3

 های حرکتیهای اعمال تمریندستگاه .4

 های حرکتی ایزوکنتیکدستگاه .5

 های تنس و تحریک الکتریکیدستگاه .6

 دجویانمد حرکتی هدایتهای ریل .7

 های سنجش میزان قابلیت حفظ تعادل مددجودستگاه .2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱85

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افز .۱86

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Brotzman, S.B., K.E. Wilk, and K. Daugherty, Clinical orthopaedic rehabilitation. Vol. 598. 2003: 

Mosby Philadelphia. 

2. Redford, J.B., J.V. Basmajian, and P. Trautman, Orthotics: clinical practice and rehabilitation 

technology. 1995: Churchill Livingstone. 

3. Lundon, K., Orthopedic rehabilitation science: principles for clinical management of bone. 2000. 

4. Pitt-Brooke, J., Rehabilitation of movement: theoretical basis of clinical practice. 1998: Elsevier Health 

Sciences  

 یتوانبخش یدرمانگاه زاتیتجه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Clinical Rehabilitation Equipment عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  ویژه:اهداف 

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های توانبخشی و شرح وظایف آنهاهای مورد نیاز در تیمتخصص .۱

 نیازهای درمانی و روانی معلولین .8

 های تامین آنهانیازهای فنی و مهندسی یک تیم توانبخشی و روش .3

 مایشگاهی و کلینیکی در توانبخشیتجهیزات مورد لزوم آز .4

 های توانبخشیمدیریت تیم .5

 اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه .6

 هدایت و برنامه ریزی برای اهداف توانبخشی .7

 مدیریت گروه درمانی و توانبخشی معلول بر اساس اصول کنترل پروژه .2

 ارزیابی فرایند درمان و توانبخشی .9

 ا محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب ب

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱87

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و  .۱82

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hudson, W.R., R. Haas, and W. Uddin, Infrastructure management: integrating design, construction, maintenance, 

rehabilitation, and renovation. 1997. 

2. Benowitz, E.A., Principles of Management (Cliffs Quick Review). 2021. 

3. Anthony, W.A. and W.A. Anthony, The skills of rehabilitation programming. 1980: University Park Press. 

4. Weed, R.O., Life care planning and case management handbook. 2004: CRC Press. 

5. Ozer, M.N., O.D. Payton, and C. Nelson, Treatment planning for rehabilitation: A patient-centered approach. 2000: 

Appleton & Lange 

  

 یتوانبخش یزیو برنامه ر تیریاصول مد عنوان درس به فارسی:

 Principles of management and عنوان درس به انگلیسی:

planning in rehabilitation 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 ی عمل تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 کلی:هدف 

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اریخچه، سیر تکاملی، انگیزه های علمی اقتصادی و انسانی در توسعه و گسترش فناوری توانبخشی رباتیکت .۱

 به کمک کامپیوتر در حوزه های مختلف توانبخشیمصادیق توانبخشی رباتیک و  .8

 بیمار در ربات های توانبخشی comfortو راحتی )) safety( ، ایمنی ))ethicalملاحظات اخلاقی ) .3

؛ رتزهای رباتیکرباتیک؛ ا سامانه های رباتیک تماسی و غیر تماسی برای فیزیکال تراپی؛ وسایل کمکیمروری بر سامانه های توانبخشی رباتیک:  .4

 پروتزهای رباتیک

 ربات؛ بازخورد سنسوری وکنترل حرکت -تحلیل، طراحی و اجرای حرکت؛ تعاملات توانخواه صول طراحی ربات های توانبخشی: ا .5

 حسگرهای نیرو، حرکت و لامسه؛ عملگرهای رباتیکی الکتریکی، نیوماتیکی، کابلی،...(حسگرها و عملگرهای توانبخشی رباتیک:  .6

روش های کنترل سختی یا امپدانس؛ روش های مقاوم و تطبیقی در کنترل ربات های توانبخشی؛ کنترل بدون ت های بازتوانی: روش های کنترل ربا .7

  یادگیری حرکت توسط ربات؛ ابزارها، راه حل های جدید و فرصت های توسعه در بازتوانی رباتیک -نیرو 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تفاده از رویکردهای نوین و تعاملیاس .۱89

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزاره .۱33

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bozovic, V., Medical Robotics. I-Tech Education and Publishing. Vienna/Austria, 2008. 

2. Kommu, S.S., Rehabilitation Robotics. 2007: BoD–Books on Demand. 

 

  

 رباتیک یتوانبخش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Robotic rehabilitation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یومآنات ،یولوژیزیف نیاز:دروس پیش

 عملی    تخصصی - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 در این درس دانشجو با اصول کنترل های غیر کلاسیک آشنا می شود. کنترل کلاسیک معمولا به روشهای کنترل مبتنی بر توابع تبدیل و مخصوصا -

خروجی است. از محاسن اصلی این روشها، سادگی طراحی آنها است. مشکل -این سیستمها، نگاه مبتنی بر ورودی در حوزه لاپلاس می پردازد. در

چند خروجی -اصلی این روشها، عدم دسترسی به عملکرد داخلی سیستم است. همچنین مفاهیمی مانند بهینه سازی، کنترل سیستمهای چند ورودی

در آنها به سادگی امکان پذیر نیست. مدلهای فضای حالت که اساس کنترل کننده های مدرن را تشکیل  و بررسی عملکرد سیستمهای متغیر با زمان

می دهند، برای حل این معضلات پیشنهاد شده اند. هدف اصلی کنترل پیشرفته، گشودن مسیری است که می تواند به کنترل کننده های پیچیده و 

، کنترل پیش بین، کنترل تطبیقی و موارد دیگر منتج شود. در انتهای درس انتظار می رود دانشجو مفاهیمی چون کنترل بهینه، کنترل چند متغیره

 .تسلط خوبی بر روی مدلهای فضای حالت و کنترل در این فضا داشته باشد

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 درسمعرفی  -۱

 مفاهیم جبر خطی -8

 نمایش سیستمهای خطی -3

 کنترل پذیری و رویت پذیری -4

 تئوری تحقق -5

 تحلیل پایداری -6

 کنترل خطی با فیدبک حالت -7

 رویتگر خطی و طراحی جبرانساز -2

 های کنترل بهینه خطی سیستم -9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱3۱

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 کنترل مدرن عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Home-use Rehabilitation Equipment عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟زش تکمیلی نوع آمواگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱38

 منابع پیشنهادی:  چ( فهرست

 ۱39۱اصول کنترل مدرن، دکتر علی خاکی صدیق، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم،  -۱

2- Modern Control Theory (3rd Edition), William L. Brogan, Prentice Hall, 1991  

3- Linear Systems (Corr. 2nd printing), Panos J. Antsaklis, Anthony N. Michel , Birkhauser , 2006 

4- Linear System Theory and Design (3rd Edition), Chi-Tsong Chen , Oxford University Press, 1999 
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 هدف کلی:

گیری اخلاقی در در اخلاق مهندسی با ارائه کدهای اخلاقی به مهندسان به تصمیم ای از اخلاق کاربردی است.شاخه Engineering Ethicsاخلاق مهندسی یا به انگلیسی 

دهد که وظایف تک تک محققان شان میشود. در حال حاضر، یک تغییر اجتماعی و اخلاقی در علم و پزشکی در حال وقوع است. این وضعیت نحرفه مهندسی کمک می

 ای آنها است.کارگیری اخلاق حرفهشود، توسعه و بهدرگیر در کار پزشکی و علوم مرتبط با پزشکی به درستی درک نشده است. آنچه در این درس ارائه می

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاسرفصلپ( مباحث یا 

 آشنایی با مفهوم و کاربردهای اخلاق .۱

 اخلاق و اهمیت آن 

  اخلاق در مکاتب مختلف دینی و فلسفی 

 اخلاق کاربردی و نقش آن در توسعه جوامع 

 حرفه مهندسی، تاریخچه و نقش آن .8

 تعریف مهندسی و نقش مهندسان در پیشرفت جوامع 

 ای تعریف حرفه و اخلاق حرفه 

 نگ ایرانیای در فرهاخلاق حرفه 

 ترین رویدادهای مهندسی مهم 

  دو عنصر مهم مهندسی: خلاقیت و مدیریت زمان 

 اخلاق مهندسی .3

 ضرورت اخلاق مهندسی 

  اصول اخلاق مهندسی 

  اخلاق کاربردی، اخلاق سازمانی 

 پژوهشی: محرمات پژوهشی و مکروهات پژوهشی-اخلاق علمی 

 اخلاق محیط زیستی 

  حرفه مهندسی و مقتضیات آن 

 دسی اخلاق یا مدیریت رفتارمهن 

  سوگندنامه مهندسی 

  سرمایه اجتماعی 

 یپزشک یاخلاق در مهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Ethics in Biomedical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 365/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 ها ای: نمونه آسیبهای مسائل اخلاق حرفهریشه 

 اخلاق در مهندسی پزشکی  .4

  در بخش پژوهش و ارزیابی آزمایشگاهی 

 های بالینیها، وسایل پزشکی و ارزیابیدر بخش تکنیک 

 ایهای مختلف مهندسی پزشکی برای کار حرفهدر بخش 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱33

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیا

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱34

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .زداینشر  ،۱392 ،اخلاق یو مهندس یاخلاق مهندس م.، نژاد،یبهادر  .۱

 .یطوس نیرالدیانتشارات دانشگاه خواجه نص ،۱329 ،یو اخلاق مهندس یبر اخلاق پژوهش یامقدمهع.،  ق،یصدیخاک .8
3. Martin, M.W. and R. Schinzinger, Ethics in engineering. 2004: McGraw-Hill. 

4. Mondal, R., Medical Ethics and Policies Related to Biomedical Equipment, in Biomedical Engineering 

and its Applications in Healthcare. 2019, Springer. p. 733-738. 

5. Brey, P., Biomedical engineering ethics. 2009. 

6. Vallero, D.A., Biomedical ethics for engineers: Ethics and decision making in biomedical and biosystem 

engineering. 2011: Elsevier. 
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 تخصصی گرایش مهندسی ورزشسرفصل دروس 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

  های ذیلتفهیم سرفصل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 مهندسی ورزش در حوزه ورزشکار .۱

 های فردیهای ارزیابی و شناخت قابلیتروش 

 عوامل موثر بر راندمان ورزشکار 

 های حسی ورزشکارهای افزایش قابلیتروش 

 های حرکتی و آمادگی جسمانی ورزشکارهای افزایش قابلیتروش 

 ورزشکار های تیمی درهای افزایش قابلیتروش 

 ارزیابی صحیح و کنترل عملکرد فردی ورزشکار 

 تعامل ورزشکار و تیم 

 شناخت معیارهای ارزیابی صحیح و کنترل عملکرد تیمی ورزشکار  

 مهندسی ورزش در حوزه تیم و باشگاه .8

 های ورزشیشناخت عوامل موثر بر راندمان تیم 

 های برنامه ریزی بهبود عملکرد تیمها و تئوریروش 

  تیم و باشگاهتعامل 

 تیم ارزیابی صحیح و کنترل عملکرد 

 مهندسی ورزش در حوزه جامعه .3

 های تاثیر گذاری جامعهقابلیت 

 ریزی کلان ورزشیبسترسازی و برنامه 

 های ورزشی در جامعهشناخت معیارهای اصلی و ارزیابی صحیح از تعامل شاخص 

 امعههای ورزشی جهای کنترل در گسترش قابلیتبه کارگیری تئوری 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱35

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ورزش یمهندس یمبان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fundamentals of Sports Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 از برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نی

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱36

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Parks, J., J. Quarterman, and L. Thibault, Contemporary sport management: Human Kinetics. 1998. 

2. Zallinger, G. and E. Muller, Science in Elite Sport. 1999: Taylor & Francis Group. 

3. Bartlett, R., Sports Biomechanics: Reducing Injury and Improving Performance. 1999: Routledge. 

4. Watt, D., Sports management and administration. 2004: Routledge. 

5. Levine, S. and L. Johnstone, Sports Science. 2006: Sterling Publishing Company, Inc 
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 هدف کلی:

 ا اصول و پایه های علمی درسآشنایی ب -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 کاربرد مواد اسفنجی در تجهیزات ورزشی .۱

 خواص استاتیکی محصولات اسفنجی 

 ها در طراحی و ساخت تجهیزات ورزشیمعرفی کاربرد اسفنج 

 هاهای نرم در پا و مچ پای فوتبالیستدر حمایت از بافت هاکاربرد اسفنج 

 های ورزشیهای ایمنی برای انواع رشتههای سخت کلاهطراحی و انتخاب خصوصیات اسفنج 

 کارایی سطوح در تجهیزات ورزشی .8

 معرفی خصوصیات سطحی مناسب برای هر یک از تجهیزات ورزشی 

 های اندازه گیری خواص سختی اجسامروش 

 یژه در ورزش و فاکتورهای طراحی آنهاسطوح و 

 های دوندگانمواد مورد استفاده در کفش .3

 )بند کفش )مواد مورد استفاده و تحلیل آنها 

 تحلیل تنش در کفش و کفی 

 هاهای سازگاری و مقاومت مکانیکی اسفنجقابلیت 

 های ورزشمواد پیشرفته در لباس .4

 های ورزشیخصوصیات مکانیکی و حرارتی لباس 

  های ورزشیسازگاری و پوست سازگاری در لباسزیست 

 تاثیر خصوصیات مکانیکی مواد بر سلامت ورزشکاران .5

 ضربه و اندازه حرکت 

 ضایعات بیومکانیکی ناشی از تجهیزات ورزشی 

 های جلوگیری از ضایعات بیومکانیکی )کاهش نیروها و توزیع ضربات(روش 

 های بهینه سازی خواص مکانیکی تجهیزات ورزشیروش 

 های ورزشیمواد پیشرفته در کلاه .6

 ها در جذب ضربات و حفظ ایمنیخودخصوصیات مکانیکی کلاه 

 های دوچرخه سواری و شناکاهش اصطکاک در کلاه 

 های آنهاتاثیر طراحی کلاه ورزشی موتورسواران در دامنه دید و سایر قابلیت 

 یورزش یدر مهندس دیتول هایو روش شرفتهیمواد پ عنوان درس به فارسی:

 Advanced materials and production عنوان درس به انگلیسی:

methods in sports engineering 
 نوع درس و واحد

 ظری ن پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 مواد پیشرفته در ورزش تنیس .7

 خصوصیات مکانیکی راکت تنیس 

 تورهای راکت تنیس و بررسی خصوصیات ارتجاعی آنها انواع 

 تنیس بر آرنج تنیس بازان و اصلاحات انجام شده تاثیر خواص مکانیکی راکت 

 تحلیل تنش در راکت تنیس و نیروهای وارد بر ورزشکار 

 های سنجش برای ارزیابی خواص راکت تنیسآزمون 

 تحلیل انرژی و چگونگی توزیع نیروها و ضربات 

 ی ورزشی )مواد پیشرفته و خصوصیات مکانیکی هر یک از آنها(هاتوپ .2

 مواد پیشرفته در ورزش کوهنوردی .9

 خصوصیات مکانیکی طناب کوهنوردی 

 هامواد مورد استفاده در اتصالات و گیره 

 کوله پشتی 

 یخ شکن و استحکام مکانیکی آن 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ویکردهای نوین و تعاملیاستفاده از ر .۱37

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ا درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط ب .۱32

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Easterling, E., Advanced materials for sports equipment: how advanced materials help optimize sporting 

performance and make sport safer. 2012: Springer Science & Business Media. 

2. Hung, G.K. and J.M. Pallis, Biomedical engineering principles in sports. Vol. 1. 2012: Springer Science 

& Business Media. 

3. Wessel, J.K., The handbook of advanced materials: enabling new designs. 2004: John Wiley & Sons. 

4. Schmitt, G.F., Materials and Process Challenges: Aging Systems, Affordability, Alternative Applications. 

Vol. 41. 1996: Society for the Advancement of Material & Process Engineering. 

5. Jenkins, M., Materials in sports equipment. Vol. 1. 2003: Elsevier. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یکیکانم یاجزا یاصول طراح .۱

 کاهش تمرکز تنش هایو روش یورزش زاتتجهی در هاو تنش روهاین .8

 ساخت هایکیوارد بر آنها و تکن یروهاین ،یورزش هایتوپ انواع .3

 یکفش ورزش یطراح .4

 یورزش هایتیقابل شیدر افزا یاصول ارگونوم تیرعا ریتاث .5

 یدوچرخه ورزش یطراح .6

 گلف چوب در هاو تنش روهاین .7

 یورزش هایدر لباس یحو طرا یفن اتیخصوص .2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱39

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ج( ملزومات، تجهیزات و

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱43

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Busch, A., Design for sports: the cult of performance. 1998: Princeton Architectural Press. 

2. Editorial, L., et al., Sport Design: Four Elements. 2004: teNeues. 

3. Walker, M.L. and T.L. Seidler, Sports equipment management. 1993: Jones & Bartlett Learning. 

 

  

 یورزش اتزیتجه یاصول طراح عنوان درس به فارسی:

 Principles of designing sports عنوان درس به انگلیسی:

equipment 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟آموزش تکمیلی  نوعاگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

رس دانشجو، د نی. در اباشدیم گرانید یقبل قاتیحل مسئله بر اساس تحق یو راهبردها یدانشگاه قاتیآموزش روند تحق ،یپژوهش ناریهدف درس سم

 یبرا یو روش ذهن . مفهومکندیم نیرا تمر یکتبو  یو گزارش شفاه ینوشتن، مستندساز گران،ید یپژوهشها اتیمرور ادب ،یتفکر انتقاد یکهایتکن

توار اس یکه بر محور همان سؤالات و ییپژوهشها اتی. پژوهش خود را با مرور ادبکندیمطرح م یموضوع پژوهش کیمشکل مهم را در قالب  کی حل

 کیستماتیروش س کیبر اساس  یمسئله پژوهش کی حل یدرس دانشجو را با استراتژ نیشده در اانجام یتهایفعال تی. و در نهادهدیهستند را انجام م

 .دهدیم یرا به و یدانشگاه لاتیفرد با تحص کی یلازم برا یپژوهش یهاو مهارت کندیم مادهآ

  اهداف ویژه:

صرف  یفرد یهاپروژه یرو یاز وقت کلاس به طور عمل یارائه خواهد شد. در هر جلسه قسمت یو کار گروه یدوره در قالب کارگاه آموزش نیا

 گرانیدر کلاس انجام دهد، و در کلاس با د را خود فیقسمت تکال نیشتریب د،یایآماده به کلاس ب دیاست که دانشجو با یمعن نیبه ا نیخواهد شد. ا

 قیتحق یاصول و روشها یریکارگبا به نت،یو ارائه آن با استفاده از پاورپو یقاتیپروپوزال تحق کی هیدرس ته نیا ییبحث و تعامل داشته باشد. پروژه نها

جمع آنها  ت،یو در نها شدهحیو تصح لیتکم فیتکال نیترم اطول دربوده، که  ییدرس مربوط به پروژه نها نیشده در اانجام فیخواهد بود. تمام تکال

دوره  نیدر ا یمتعدد یو گروه یفرد یهاتیو ارسال شوند. فعال لیدر زمان مقرر تکم دیبا فیارائه خواهد شد. لذا تکال یپروپوزال پژوهش کیبه عنوان 

خذ نمره ا یکرده و برا افتیدر قیبازخورد دق فیتکال یها سینو شی. تمام پشوند توسط دانشجو دنبال یبه طور جد دیوجود خواهد داشت،که با

 .باشندیدر دوره لازم م یقبول

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 مقدمه: انواع تحقیق .56

 قیزمان در تحق تیریمد - قیافراد در تحق نیروابط ب - قیدر تحق یمراحل روش علم .57

 قیتحق یمستندساز - دهیو ارائه ا قیموضوع تحق انتخاب .52

 قیدر تحق هاتیو مسئول یعلم اخلاق .59

 منابع یجستجو - یها و منابع علمبا بانک ییآشنا .63

 منابع یجستجو - قیدر تحق نترنتیاطلاعات و ا یاز فنآور استفاده .6۱

 منابع مثل اندنوت. . . تیریمد یافزارهابا استفاده از نرم یکیابخانه الکترونکت لیو تشک تیریمد .68

 . . .ینوشتار ر،یتصاو زیآنال ،یهای آمارداده زیآنال یاستفاده از ترم افزارها -قیاطلاعات تحق لیو تحل هیتجز .63

 نامهو پایان ناریمقاله، سم ،یگزارش علم ساختار .64

 یمقاله علم نوشتن .65

 یله تخصصمقاله در مج چاپ .66

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 قیو روش تحق ناریسم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Seminar and research method عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ........... رگاه کا سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 د نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مور

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 ۱398انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ی،پژوهش و ارائه در مهندسصفا بخش، رضا،  .8۱

 ۱39۱قائم، روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی، انتشاراتلسانی، حمید،  .88

 ۱39۱، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(،ل و مبانی تحقیق در علوم مهندسیاصوکتابداری، محمدجواد، ساقی، حسن،  .83

24. Paul D.. Leedy, Ormrod, J.E. and Johnson, L.R., 2014. Practical research: Planning and design (p. 360). Pearson 

Education. 
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 گرایش مهندسی ورزش اختیاریسرفصل دروس 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  ویژه: اهداف

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یکیمکان یاجزا یاصول طراح .۱

 کاهش تمرکز تنش هایو روش یورزش زاتتجهی در هاو تنش روهاین .8

 ساخت هایکیوارد بر آنها و تکن یروهاین ،یورزش هایتوپ انواع .3

 یکفش ورزش یطراح .4

 یورزش هایتیقابل شیدر افزا یاصول ارگونوم تیرعا ریتاث .5

 یدوچرخه ورزش یطراح .6

 گلف چوب در هاو تنش روهاین .7

 یورزش هایدر لباس یو طراح یفن اتیخصوص .2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱4۱

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیملیتفعا

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱48

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Bahill, T., Bioengineering--biomedical, Medical, and Clinical Engineering. 1981: Prentice Hall. 

2. Chapman, W.L., A.T. Bahill, and A.W. Wymore, Engineering modeling and design. 2018: CRC Press. 

3. Rideout, V.C., Mathematical and computer modeling of physiological systems. 1991: Prentice Hall 

Englewood Cliffs, NJ:. 

4. Rosenberg, R. and D. Karnopp, System Dynamics: A Unified Approach. 1975, Wiley & Sons, 

New York 

  

 یحرکت-یحس هایستمیس یو مدل ساز یولوژیزیف عنوان درس به فارسی:

-Physiology and modeling of sensory عنوان درس به انگلیسی:

motor systems 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 ملی ع تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اجزا و اعضای موثر در مدل سازی .۱

 آنتروپومتری و محاسبه مرکز ثقل .8

 ها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل در حالت استاتیکمحاسبه نیرو .3

 محاسبه نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل در حالت دینامیک .4

 های ورزشیمدلسازی دینامیکی در هر یک از رشته .5

 بیومکانیک پرش جفت 

 بیومکانیک وزنه برداری 

 های رزمیبیومکانیک ورزش 

 تحلیل نیروهای وارد بر بدن شناگر 

 نواع اسکی و تحلیل بیومکانیک آنهاا 

 نیروها و مقاومت هوا در حرکات سریع 

 بیومکانیک اسکیت 

 بیومکانیک دوچرخه سواری 

 بیومکانیک تنیس و نیروهای وارد بر آرنج 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱43

 : شنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پی

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱44

 یحرکات ورزش یکینامید لیتحل عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Dynamic analysis of sports movements عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  ر سمینا آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Zatsiorsky, V., Biomechanics in sport: performance enhancement and injury prevention. Vol. 9. 2008: 

John Wiley & Sons. 

2. Vaughan, C.L., Biomechanics of sport. 2020: CRC Press. 

3. Hung, G.K. and J.M. Pallis, Biomedical engineering principles in sports. Vol. 1. 2012: Springer Science 

& Business Media. 

4. Bartlett, R., Sports Biomechanics: Reducing Injury and Improving Performance. 1999: Routledge. 

 

  



 378/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

6.  

 وا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محت

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱45

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری  .۱46

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Zhang, Lei. "The application of composite fiber materials in sports equipment." 2015 International Conference on 

Education, Management, Information and Medicine. Atlantis Press, 2015. 

 

  

 یورزش یو کاربرد آن در مهندس هاتیکامپوز عنوان درس به فارسی:

 Composites and its application in عنوان درس به انگلیسی:

sports engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 379/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ر حوزه تخصصی درسایجاد توانمندی و مهارت د 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 های ثبت تصویرسیستم .۱

8. Preprocessing 

 های تحلیل تصویرروش .3

 تقطیع تصویر 

 هااستخراج ویژگی 

 تصمیم گیری 

 استفاده از تصاویر در تحلیل حرکت .4

 های مختلف تحلیل و تعقیبروش 

 مجسم سازی سه بعدی تصاویر حرکتی 

 ربردیهای کامثال .5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱47

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 یاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد ن

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱42

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 مقالات روز این حوزه .۱
 

. 

 

  

 یورزش یدر مهندس نیماش یینایب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Machine vision in sports engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 381/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاث یا سرفصلپ( مباح

 های آنمعرفی صنعت ورزش و قابلیت .۱

 های برنامه ریزی و مدیریتروش .8

 چگونگی پیشرفت و مراحل گسترش صنعت تجاری و بازرگانی در ورزش .3

 های اخلاقی در مدیریت ورزشحقوق بازرگانی و محدودیت .4

 های فیزیکی و ورزشیمباحث جامعه شناختی فعالیت .5

 نده در تجارت ورزشیتفکر تولید کننده و مصرف کن .6

 ها و نهادهای مرتبط با تجارت در ورزش و نقش و جایگاه هر یک از آنهاسازمان .7

 های بازاریابی در ورزشاصول بازاریابی و طراحی برنامه .2

 روابط اجتماعی در صنعت ورزش .9

 مدیریت رویدادها و حوادث ورزشی .۱3

 جهانیای و مدیریت و برنامه ریزی در مسابقات ورزشی کشوری، منطقه .۱۱

 اصول سرمایه گذاری و کسب موفقیت در بازرگانی ورزشی .۱8

 صنعت توریست ورزشی .۱3

 های موفق جهانی در مدیریت ورزشیبررسی گسترش نمونه .۱4

 های گسترش تحقیقات ورزشی در سطح جهانیزمینه .۱5

 های ورزشیها و باشگاهریزی در بنگاهاصول مدیریت و برنامه .۱6

 و صنعت ورزشهای گسترش و پیشرفت در تجارت زمینه .۱7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .8

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ورزش( در یزیو برنامه ر تیریو کنترل پروژه در ورزش )مد تیریمد عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
Project management and control in 

sports (management and planning in 

sports) 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  امه نرساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 381/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .3

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Parks, J., J. Quarterman, and L. Thibault, Contemporary sport management: Human Kinetics. 1998. 

2. Gillentine, A. and R.B. Crow, Foundations of Sport Management. 2014: Fitness Information Technology, 

Incorporated. 

3. Masteralexis, L., C. Barr, and M. Hums, Principles and practice of sport management. 2011: Jones & Bartlett 

Publishers. 

4. Hoye, R., et al., Sport management: principles and applications. 2018: Routledge. 

5. Watt, D., Sports management and administration. 2004: Routledge. 

 

  



 382/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 شناخت و بیان مساله مورد تحقیق .1

 های بررسی اطلاعات و مدارکی که در ارتباط با موضوع تحقیق استروش .2

 و فرضیاتتنظیم اهداف  .3

 انتخاب روش مناسب تحقیق .4

 انتخاب استراتژی مناسب برای انتشار و استفاده از نتایج تحقیق .5

 تهیه برنامه عملیاتی .6

 شناخت منابع مورد نیاز و تعلیم بودجه .7

 های تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات جمع آوریروش .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 رویکردهای نوین و تعاملی استفاده از .4

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 با درس در حد امکان استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط .5

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kumar, R., Research methodology: A step-by-step guide for beginners. 2018: Sage. 

2. White, T.L. and D.H. McBurney, Research methods. 2012: Cengage Learning. 

3. Furlong, N.E., E.A. Lovelace, and K.L. Lovelace, Research methods and statisticsan integrated 

approach. 2000. 

4. Drummond, A. and J. Campling, Research methods for therapists. 2013: Springer 
  

 تیو خلاق قیروش تحق عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Research methods and creativity عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 ظر استادن



 383/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 طبیعت حس لامسه .۱

 حس لامسه و تماس در انسان 

o ونیسیستم حسی در 

o سیستم حسی بیرونی 

o موی بدن انسان به عنوان حسگر 

o ای در بدن انسانتوزیع حسگرهای لامسه 

 ایمودهای حس لامسه 

o حس حرارتی 

o حس تشخیص ساختار سطحی 

o حس لغزشی 

o حس فشاری و تشخیص کمپلیانس 

 ای بر حسگرهای بیولوژیکیمقدمه .8

 های مکانیکیگیرنده 

o تطبیق سریع 

o تطبیق متوسط 

o تطبیق آهسته 

 ای بر ترمینولوژی حسگرهای مصنوعیدمهمق .3

 تعاریف مشخصات عملکردی حسگرها 

 حسگرهای پیزورزیستسو .4

 )فرمولاسیون ریاضی )رابطه بین مقاومت و نیرو 

 یپزشک یدر مهندس یحس لامسه مصنوع عنوان درس به فارسی:

 Sense of artificial touch in biomedical عنوان درس به انگلیسی:

engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 :هامثال

 کرنش سنج مایع 

 کرنش سنج فیلم نازک 

 کرنش سنج سیلیکونی 

 حسگرهای پیزوالکتریک .5

 فرمولاسیون ریاضی 

 :هامثال

 PVDF 

 کوارتز 

 PZT 

 ی نیروهای قائم، فشار و نیروهای برشیحسگرها .6

 ای مصنوعیآرایه حسگرهای لامسه 

 ای کمپلیانتحسگرهای لامسه 

 :هامثال

 ایحسگر غشایی از نوع دیافراگم دایره 

 ای برای تشخیص فشاراهمیت تغییر شکل در دیافراگم دایره 

o )فرمولاسیون ریاضی )رابطه بین انحراف دیافراگم و فشار 

 مصنوعی در پزشکی و نقش آن در بالا بردن کیفیت جراحی پدیده حس لامسه .7

 های مجهز به حس لامسه مصنوعی به جای دست انسان و کاربرد آنپروب 

 های متداولهای گوناگون و اهمیت حس لامسه در جراحیمقایسه بین حس 

 های جراح مجهز به فیدبک حسیربات 

o مقایسه حسگرهای تماسی با حسگرهای غیر تماسی 

o های جراحهای گوناگون حسگرهای تماسی در رباتکاربرد 

o های جراحاجزای تشکیل دهنده یک سیستم حسگر لامسه مصنوعی در ربات 

  حس لامسه مصنوعی در جراحی با حداقل تهاجم (Minimally invasive surgery or MIS) 

o ای برای ملاحظات طراحی در حسگرهای لامسهMIS   

o اینمایشگرهای حس لامسه 

o  مشخصات بافت بیولوژیکی از طریق کوپلینگ ارتعاشیتعیین 

o تعیین سفتی بافت بیولوژیکی از طریق تماس 

o تعیین سفتی غضروف انسان 

o تعیین میزان نکروزه شدن بافت قلب 

o ها در جراحی رباتیکمکان یابی و تعقیب شریان(Tracking)  

 (Harmon) معیارهای طراحی هارمون  .2

 سطح حس شونده 

  فضاییدرصد تفکیک پذیری 

 ابزارهای جراحی هوشمند مجهز به حس لامسه مصنوعی .9

 آندوسکوپ هوشمند 
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 گراسپر هوشمند 

 ای برای مانیتورینگ وضعیت پوستبسط و توسعه حسگرهای لامسه .۱3

  ایهای آنالیتیک در مدلسازی فرایند حس لامسهپیشرفت .۱۱

 های نوین تشخیص و جراحیشو کاربرد آنها در رو  (Telepresence)و حضور از راه دور  (Haptic)هپتیک .۱8

 اهمیت ایجاد حس تماس از راه دور (Teletaction) 

 :کاربردها

 جراحی 

 های سرویس دهندهتوانبخشی و ربات 

 پوست مصنوعی با قابلیت حس لامسه مصنوعی .۱3

 های نوین در حس لامسه مصنوعیچالش .۱4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ردهای نوین و تعاملیاستفاده از رویک .6

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 رس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با د .7

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Dargahi, J. and S. Najarian, Advances in tactile sensors design/manufacturing and its impact on robotics 

applications–a review. Industrial Robot: An International Journal, 2005. 

2. Burdea, G.C., Force and touch feedback for virtual reality. 1996. 

3. Dargahi, J. and S. Najarian, Human tactile perception as a standard for artificial tactile sensing—a 

review. The international journal of medical robotics and computer assisted surgery, 2004. 1(1): p. 23-35. 

4. Russell, R.A., Robot tactile sensing. 1990: Prentice-Hall, Inc. 

5. Webster, J.G., Tactile sensors for robotics and medicine. 1988: John Wiley & Sons, Inc 

  



 386/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های ورزشیها و باشگاهبررسی نیازها و مشکلات تیم .۱

 های ورزشیها و باشگاهرزشی به تیمهای ومعرفی خدمات بنگاه .8

 اصول برنامه ریزی جهت ارائه خدمات ورزشی .3

 های ورزشی و استانداردهای مربوط به آناصول طراحی مکان .4

 های ورزشیطراحی استادیوم .5

 های ورزشیطراحی باشگاه .6

 تاسیسات برقی و مکانیکی اماکن ورزشی .7

 هاها و استادیوماستانداردهای ایمنی در باشگاه .2

 های تمرین و بدنسازیحوه استقرار تجهیزات ورزشی در سالنن .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .2

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 س نظر استادبراسا     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .9

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Fried, G. and M. Kastel, Managing sport facilities. 2020: Human Kinetics. 

2. Hernandez, R.A., Managing sport organizations. 2002: Human Kinetics. 

3. Puhalla, J., J. Krans, and M. Goatley, Sports fields: A manual for design, construction and maintenance. 

1999: John Wiley & Sons. 

4. Sheard, R., R. Powell, and P. Bingham-Hall, The stadium: architecture for the new global sporting 

culture. 2005: Pesaro Publishing.  

 یخدمات و اماکن ورزش یطراح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Design of sports services and places عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  ر سمینا آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 387/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ی و مهارت در حوزه تخصصی درسایجاد توانمند 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هرم غذایی .۱

 های ورزشیهای غذایی بر فعالیتتاثیر هر یک از گروه .8

 های روزانه ورزشیمحاسبه کالری مورد نیاز برای فعالیت .3

 های غذاییمحاسبه کالری وعده .4

 برنامه ریزی و انتخاب مقدار و نوع غذا .5

 دهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبر

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱3

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 : ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Ehrman, J.K., et al., Clinical exercise physiology. 2009: Human Kinetics. 

2. Hoffman, J., Physiological aspects of sport training and performance. 2014: Human Kinetics. 

3. Kenney, W.L., J.H. Wilmore, and D.L. Costill, Physiology of sport and exercise. 2015: Human kinetics. 

4. Reilly, T., et al., Physiology of sports. 2005: Routledge. 

5. Åstrand, P.-O., et al., Textbook of work physiology: physiological bases of exercise. 2003: Human 

kinetics. 

 

 

  

 یورزش هیتغذ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Sports Nutrition عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 388/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  داف ویژه:اه

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات پایه در کینزیولوژی .۱

 محدوده حرکت اعضا و فعالیت عضلات .8

 عوامل افزایش دهنده قابلیت حرکتی اعضا و مفاصل بدن .3

 منه حرکتی، عضلات موثر بر حرکت و نیروها(کینزیولوژی اندام فوقانی در ورزش )دا .4

 کینزیولوژی و حرکت اندام تحتانی در ورزش .5

 دامنه حرکتی، کینزیولوژی و عضلات موثر بر حرکت مفصل گردن و ستون فقرات در ورزش .6

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱8

 : ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای 

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱3

 نهادی: چ( فهرست منابع پیش
1. Frost, R. and G. Goodheart, Applied Kinesiology: A Training Manual and Reference Book of Basic Principles and 

Practices North Atlantic Books. 2002. 

2. Hoffman, S.J., Introduction to kinesiology: studying physical activity. 2009: Human Kinetics. 

3. Bridges, J.M. and R. Jensen, Kinesiology Laboratory Manual. 1999: Stipes Publishing Company 

  

 یورزش یولوژینزیک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Sports kinesiology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 389/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

 هدف کلی:

 لمی درسآشنایی با اصول و پایه های ع -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اصول روانشناسی و روانپزشکی .۱

 شناخت ذهن .8

 های پیرامونیشناخت حوزه .3

 های پیرامون اوتعامل ورزشکار و حوزه .4

 انگیزه و ضد انگیزه .5

 حفظ عملکرد صحیح در زمین ورزشگاه .6

 مل ورزشکار و تماشاچیتعا .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱4

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ج( ملزومات، تجهیزات و

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱5

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Kumar, S., Biomechanics in ergonomics. 1999: CRC Press. 

2. Karwowski, W. and W.S. Marras, Occupational ergonomics: principles of work design. 2003: 

CRC press. 

 

  

 یورزش یروان شناس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد sport psychology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - :نیازهمدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 391/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  ژه:اهداف وی

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ارتزهای اندام فوقانی .۱

 ارتزهای ناحیه شانه 

 ارتزهای ناحیه آرنج 

 ارتزهای ناحیه مچ و دست 

 ارتزهای اندام تحتانی .8

 ارتزهای ناحیه ران 

 ارتزهای ناحیه زانو 

 ارتزهای مچ پا 

 ارتزهای پا 

 تزهای ستون فقراتار .3

 ارتزهای ناحیه گردنی 

 ارتزهای ناحیه پشتی و کمری 

 ارتزهای ناحیه لگن 

 پروتزهای اندام فوقانی .4

 پروتزهای ناحیه انگشتان دست 

 هاپروتزهای ناحیه متاکارپ 

 پروتزهای ناحیه مچ دست 

 پروتزهای ناحیه شانه 

 پروتزهای اندام تحتانی .5

 پروتزهای ناحیه انگشتان پا 

 یورزش یارتزها و پروتزها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Sports orthoses and prostheses عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

  عملی تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هااحیه متاتارسپروتزهای ن 

 پروتزهای ناحیه مچ پا 

 پروتزهای ناحیه زانو 

 پروتزهای ناحیه لگن 

 پروتزهای مایوالکتریک و رباتیک .6

 پروتزهای هوشمند و سایبرنتیک .7

 پروتزهای ناحیه سر و صورت .2

 مواد هوشمند در ساخت پروتزها .9

 پروتزهای پنجه و زیر زانو مخصوص دو میدانی .۱3

 با کمان ارتزهای و پروتزهای تیراندازی .۱۱

 ارتزهای و پروتزهای تیراندازی با تفنگ بادی .۱8

 ویلچیرهای مسابقات بسکتبال .۱3

 تجهیزات ورزشی در والیبال نشسته .۱4

 زانوبندها و سایر ارتزهای حمایتی برای ورزشکاران .۱5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱6

 : رزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ا

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱7

 هادی: چ( فهرست منابع پیشن
1. Michael, J.W. and J.H. Bowker, Atlas of amputations and limb deficiencies: surgical, prosthetic, and 

rehabilitation principles. 2004: American Academy of Orthopaedic Surgeons Rosemont, IL. 

2. Hunter, S., M.G. Dolan, and J.M. Davis, Foot orthotics in therapy and sport. 1995: Human Kinetics 1. 

3. Lusardi, M.M., M. Jorge, and C.C. Nielsen, Orthotics and prosthetics in rehabilitation-e-book. 2013: 

Elsevier Health Sciences. 

4. Shurr, D.G., J.W. Michael, and T.M. Cook, Prosthetics and orthotics. 2002: Prentice Hall Upper Saddle 

River, NJ. 

5. Seymour, R., Prosthetics and orthotics: lower limb and spinal. 2002: Lippincott Williams & 

Wilkins 

  



 392/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بیومکانیک مفاصل اندام تحتانی .۱

 تحلیل پایداری حرکات در راه رفتن .8

 یهای کنترل عصبی عضلانی در حفظ پایدارحلقه .3

 تحلیل حرکت راه رفتن بر اساس پاندول معکوس .4

 راه رفتن غیر طبیعی و دلایل ایجاد آن .5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱2

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالن پایان نیمآزمو

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱9

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Whittle, M.W., Gait analysis. 2007: Elsevier. 

2. DeLisa, J.A., Gait analysis in the science of rehabilitation. Vol. 2. 1998: Diane Publishing. 

3. Gamble, J.G., Human walking. 2006 

  

 راه رفتن کیومکانیب عنوان درس به فارسی:

 واحدنوع درس و  Biomechanics of gait عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

به بسته موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 393/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 خواص و عملکرد بیومکانیکی استخوان .۱3

  emodeling)(Bone Rهای استخوان سازی خواص مکانیکی انواع استخوان و مکانیزم .۱۱

 های مختلفهای بازسازی استخوان در زمانبررسی مکانیزم .۱8

 های شکست استخوانمکانیزم .۱3

 های الکتریکی و مغناطیسیواکنش استخوان در مقابل نیرو، حرارت و جریان .۱4

 تئوری الاستیسیته تطبیقی .۱5

 های مختلف بازسازی استخوانتئوری .۱6

 هاپدیده استخوان خواری و تمرکز تنش در استخوان .۱7

 اثرات نیرو بر روی ناحیه سر استخوان فمور و پروتز آن .۱2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .83

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 نظر استادبراساس      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .8۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Cowin, S.C., Bone mechanics handbook. 2001: CRC press. 

2. Lowet, G., Bone research in biomechanics. Vol. 40. 1997: IOS Press. 
  

 یاستخوان و صدمات استخوان کیومکانیب عنوان درس به فارسی:

 درس و واحدنوع  Bone biomechanics and bone injuries عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به  موارد دیگر: کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد



 394/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

  مهارت در حوزه تخصصی درسایجاد توانمندی و 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ها و اعضای مختلف بدن انسانجداول آنتروپومتری و استخراج اطلاعات و ابعاد مربوط به اندام .۱

 ای نشانگرها به کمک تصویربرداریسنجش و محاسبه موقعیت، سرعت و شتاب صفحه .8

 ی مرکز ثقل اعضاامحاسبه موقعیت، سرعت و شتاب صفحه .3

 ایمحاسبه نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل بدن انسان در حرکات صفحه .4

 ایتحلیل نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل بدن انسان در حرکات صفحه .5

 کاربردهای کلینیکی اطلاعات سینماتیکی و سینتیکی حرکت .6

 انگرها به کمک تصویربرداریسنجش و محاسبه موقعیت، سرعت و شتاب فضایی نش .7

 محاسبه موقعیت، سرعت و شتاب فضایی مرکز ثقل اعضا .2

 محاسبه نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل بدن انسان در حرکات فضایی .9

 تحلیل نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل بدن انسان در حرکات فضایی .۱3

 بیومکانیک مفاصل و مایعات درون مفصلی .۱۱

 اهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( ر

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .88

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 رائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ا

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .83

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 بدن انسان هایاعضا و اندام یکینماتیس لیتحل عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Bioinformatics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری یاری اخت

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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1. Bartlett, R., Introduction to Sports Biomechanics/Bartlett R. 2001, London: Spon–Press. 

2. Zatsiorsky, V., Kinematics of human motion, Human Kinetics. Urbana Champaign, 1998. 

3. Allard, P., I.A. Stokes, and J.-P. Blanchi, Three-dimensional analysis of human movement. 1995: 

Champaign, IL: Human Kinetics 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های هوازی و غیرهوازیفیزیولوژی تمرین .۱

 یژن در تمرینات آرام، متوسط و سنگینمحاسبه مصرف اکس .8

 بررسی واکنش قلب در تمرینات .3

 اثرات کار استاتیکی و دینامیکی در فشار خون و سرعت ضربان قلب .4

 های مختلفراندمان کاری قلب در فعالیت .5

 اثرات دما در کار .6

 هااثر تمرینات جهت تقویت عضله و استخوان .7

 ظرفیت انجام کار و اثرات آب و هوا روی آن .2

 های تنفسی و عروقی در شرایط استراحت و کارطالعه وضعیت بیومکانیکی سیستمم .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .84

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالیمآزمون پایان ن

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .85

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Rodahl, K., Physiology of Work. 1989: CRC Press. 

2. Åstrand, P.-O., et al., Textbook of work physiology: physiological bases of exercise. 2003: 

Human kinetics. 

 

  

 یبدن هایتیکار و ظرف یولوژیزیف عنوان درس به فارسی:

 Physiology of work and physical عنوان درس به انگلیسی:

capacities 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس 

 های ذیلتفهیم سرفصل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اتیکل .۱3

 آن انواع و حرکت .۱-3

 یحرکات و مراکز حرکت یولوژیزیف .۱4

 عضلات .8-۱3

 اعنخ .8-۱۱

 در مغز یمراکز حرکت .8-۱8

 یقشر حرکت .8-۱3

 یازیپ های شبکه .8-۱4

 یحرکت یاسنسوره .8-۱5

 عضلانی دوک .8-۱6

  عضلانی تاندون .8-۱7

 مفصل یها رندهیگ .8-۱2

 حرکات یها یها و استراتژ یها، تئور هیفرض .۱5

3-6. Centeralism 

3-7. Prepheralism 

3-2. Motor Program 

3-9. Equilibrium Hypothesis 

3-۱3. Impedance Control 

 متناوب و راه رفتن  یحرکت ها .۱6

 راه رفتن یها یژگیو .4-3

4-4. Central Pattern Generator 

 (یو محاسبات یمفهوم یحرکت )مدل ها یارائه شده برا یو مدل ها حرکت یریادگی .۱7
5-6. Motor Learning 

 ارائه شده یمدل ها .5-7

5-2. Internal Model 

5-9. Smith Predictor 

5-۱3. Model Predictive Control 

 عضلانی – یعصب یها ستمیکنترل س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Neuro- Muscular Systems Control عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:پیش دروس

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 398/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 (EMG) یا چهیماه یکیالکتر یها گنالیس .۱2

 (یابیریمس ،یزیطرح ر ،یریگ می)توجه ، حافظه، تصم یو شناخت یحرکت یها ستمیس نیارتباط ب .۱9

 یاطلاعات حس قیتلف .83

 حرکات چشم ستمیس .8۱

 گفتار و نوشتار یها ستمیس .88

 یمهندس یها دگاهیاز د  یحرکت یها یماریو ب تیمعلول .83
۱۱-4. Parkinson 

۱۱-5. Huntington  

۱۱-6. ALS 

 یو عضلان یعصب یکیالکتر کیتحر یها ستمیس .84
۱8-4. FES 

۱8-5. tECS 

۱8-6. TMS 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاز روش استفاده

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ارهای مرتبط در حد امکانافزبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

انتشارات دانشگاه  .عضلانی-مدلسازی و کنترل سیستم های عصبیگ.،  و بغدادی، ن. ، لحیم گر زاده،.محمد علی مرغی، ی ،ف. توحیدخواه، .۱

 ۱433 .صنعتی امیرکبیر

2. Stark, L., Neurological control systems: Studies in bioengineering. 2012: Springer Science & Business 

Media. 

3. Basmajian, J.V., Muscle alive. Muscle Interactions, 1985: p. 223-245. 

4. Brooks, V., The neural basis of motor control, New York, 1986. Oxford University Press. 

5. Winters, J.M., S.L. Woo, and I. Delp, Multiple muscle systems: Biomechanics and movement 

organization. 2012: Springer Science & Business Media. 

6. Shumway-Cook, A. and M.H. Woollacott, Theory and practical applications. Motor Control, 1995. 

7. Schmidt, R.A., et al., Motor control and learning: A behavioral emphasis. 2018: Human kinetics. 

8. Schmidt, R.A. and C.A. Wrisberg, Motor learning and performance: A situation-based learning 

approach. 2008: Human kinetics. 

9. Shadmehr, R., S.P. Wise, and S.P. Wise, The computational neurobiology of reaching and pointing: a 

foundation for motor learning. 2005: MIT press.  
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  ه:اهداف ویژ

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 فصل اول: سیستم چیست؟ .7

 هادرباره تاریخ نظریه سیستم 

 هاهای نظریه سیستممساله و گرایش 

 هاهای نظریه عمومی سیستمهدف 

 هافصل دوم: نوع شناسی سیستم .2

 های باز و بستهسیستم  

 رش سیستمیمحیط نگ  

 هاهای مهم سیستمرده  

 سازمان چیست؟ 

 های ساخت بشرهای طبیعی و سیستمفصل سوم: سیستم .9

 اطلاعات و آنتروپی  

 های فیزیکی و مصنوعیسیستم  

 های طبیعیسیستم  

 های آنهای زنده و محدودیتسیستم  

 رشد، رقابت، کلیت و غایت  

 ارگانیسم به عنوان سیستم باز  

 صبی انسانسلول و سیستم ع 

 هافصل چهارم: مهندسی سیستم .۱3

 هااهداف و دورنمای مهندسی سیستم  

 هاآنالیز و طراحی مهندسی سیستم  

 ستمیس یو مهندس یستمینگرش س عنوان درس به فارسی:

 Systems approach and system عنوان درس به انگلیسی:

engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 عوامل انسانی در تحلیل سیستم  

 مدیریت پروژه و طراحی تفضیلی سیستم 

  فصل پنجم: عوامل انسانی و مهندسی سیستم .۱۱

 ماشین-های انسانکارایی سیستم 

  هاسازماندهی در سیستمفراگیری، سازگاری و خود  

 های هوشمندهای کلاسیک و سیستمتفاوت میان سیستم 

 اهمیت عوامل انسانی در کارایی و ایمنی صنایع و تکنولوژی  

 ارگونومی و یادگیری مهارت  

 های اپراتوری و سیستمExpert  

 های سایبرنتیکیفصل ششم: هوشمندی در سیستم .۱8

 های هوشمندهای کلاسیک و سیستمتفاوت میان سیستم  

 )پایگاه اطلاعات و پایگاه معرفت )ایستا و پویا 

 باز نمایی معرفت و بازشناخت الگو 

 های سایبرنتیکیارتباط هوشمندی با تغییر پارامترها یا تغییر ساختار در سیستم  

 ذهنی-بازشناخت هوشمندانه الگو بر مبنای تطبیق دهی حسی  

 هوشمندی و نقد سایبرنتیکی 

 تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای 

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .86

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 تفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناس .87

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Meredith, D.D., DESIGN AND PLANNING OF ENGINEERING SYSTEMS. 1973. 

2. Klir, G.J., Facets of systems science. Vol. 7. 2013: Springer Science & Business Media. 

3. Von Bertalanffy, L., General system theory: Foundations, development, applications. 1993, 

Georges Braziller, Inc 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 فصل اول: تفکر سیستمی .۱

 سیستم چیست؟  

 هاتاریخ تفکر و نظریه سیستم  

 های نگرش سیستمیها و گرایشهدف  

 ها و وحدت علومنظریه عمومی سیستم 

 هاهای موجود در اسلوب شناسی سیستمفصل دوم: رهیافت .8

 هاهای مهم سیستمنوع شناسی و رده  

 های بسته و باز و مرز سیستمسیستم  

 های ساخت بشرهای طبیعی و سیستمسیستم 

 های رفتاری یا ساختاری سیستمویژگی 

 هافصل سوم: رویکرد ریاضی و مدل سازی در سیستم .3

 تعریف ریاضی سیستم  

 دیفرانسیل-چندین خاصیت عمومی سیستم بر مبنای معادلات انتگرال  

 کلیت، مجموع، مکانیزه ساختن، تمرکز، رقابت، رشد و غایت  

 هامدلسازی کارایی در سیستم 

  فصل چهارم: اصول و مفاهیم سایبرنتیک کاربردی .4

 ای سایبرنتیکی و کاربرد سایبرنتیکهسیستم 

 های سایبرنتیکیفراگیری و سازگاری در سیستم  

 های مبتنی بر اطلاعاتهای سه وجهی با سیستمسیستم 

 های باز و سایبرنتیکسیستم  

 یکاربرد کیبرنتیسا یو مهندس هاستمیس یاسلوب شناس عنوان درس به فارسی:

 Systems methodology and applied عنوان درس به انگلیسی:

cybernetics engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  اه آزمایشگ سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 های سایبرنتیکی و ارگانیستیاصول پس خوراند در سیستم 

 فصل پنجم: نقد سایبرنتیکی .5

 وجبی و نقد امکانینقد سایبرنتیکی مشتمل بر نقد م 

 ها و یا هر دوها و یا اثر گذارندهنقد حاصل از فعالیت گیرنده 

 از اطلاعات تا آگاهی  

 محتوا و دامنه نقد موجبی و نقد امکانی  

 کامپیوتر و دستگاه سایبرنتیکی 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .82

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .89

 منابع پیشنهادی:  چ( فهرست
1. Wiener, N., Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. 2019: MIT press. 

2. Meredith, D.D., DESIGN AND PLANNING OF ENGINEERING SYSTEMS. 1973. 

3. Glorioso, R.M., Engineering cybernetics. 1975. 

4. Klir, G.J., Facets of systems science. Vol. 7. 2013: Springer Science & Business Media. 

5. Von Bertalanffy, L., General system theory: Foundations, development, applications. 1993, 

Georges Braziller, Inc 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هامباحث یا سرفصلپ( 

 تصویر کلی و فلسفه حرکت انسان .۱

 صورت کلی کنترل حرکت .8

  های کنترل حرکتمکانیزم .3

 کنترل حرکت مقید  

 کنترل حرکت آزاد 

  های کیفی سیستم کنترل حرکتمدل .4

 کنترل بالستیک  

 کنترل رفلکسی 

 کنترل تلفیقی  

 کنترل با فیدبک داخلی 

  تیمشخصات و خواص اجزا و سیستم اسکلت حرک .5

 های حرکتینمایش و تعیین هویت سیستم  

 های ساده حرکتیمسائل کنترل در سیستم 

  اجزای تشکیل دهنده یک سیستم حرکتی .6

 ماهیچه به عنوان عملگر واحدهای حرکتی  

 فیزیولوژی عضله و واحدهای حرکتی  

 واحدهای حرکتی و نقش کنترلی آنها  

 طبقه بندی واحدها و فیبرهای حرکتی 

  نیرو در عضله و نقش واحدهای حرکتی در آننحوه تولید 

 استراتژی طبیعی بکارگیری واحدهای حرکتی )اصل اندازه( و استثناهای آن 

 در انسان یمنظم و تکرارکنترل حرکات منظم، نا عنوان درس به فارسی:

 Control of regular, irregular and عنوان درس به انگلیسی:

repetitive movements in humans 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه انرساله / پای 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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  مکانیکی ماهیچه-مشخصات دینامیکی .7

 طول-مشخصات نیرو  

 سرعت-مشخصات نیرو 

  های کمی ماهیچهمدل .2

  مدل مکانیکی Hills 

 مدل بینی بر اصل اندازه  

  مدل Hatg 

  مدل Huxely  

 تنوس عضلانی .9

 اسکلتی در مقیاس بزرگ-ایهای ماهیچهتجزیه و تحلیل دینامیک سیستم 

 مطالعه کلی کنترل حرکات منظم و تکراری در انسان 

 تجزیه و تحلیل Gait و کاربرد کنترل در حرکات منظم و نامنظم پای انسان 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ردهای نوین و تعاملیاستفاده از رویک .33

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 رس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با د .3۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hamill, J. and K.M. Knutzen, Biomechanical basis of human movement. 2006: Lippincott Williams & 

Wilkins. 

2. Winter, D.A., Biomechanics and motor control of human movement. 2009: John Wiley & Sons. 

3. Bagshaw, C.R., Muscle contraction. 1993: Springer Science & Business Media. 

4. Tyldesley, B. and J. Grieve, Muscles, nerves and movement: In human occupation. 2009: John Wiley & 

Sons. 

5. McMahon, T.A., Muscles, reflexes, and locomotion. 2020: Princeton University Press. 

6. Deutsch, S. and E. Micheli-Tzanakou, Neuroelectric systems. 1987: New York University Press. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  مقدمه و فلسفه حرکت .۱

 صورت کلی نرم افزار کنترل حرکت )اعصاب آوران و وابران( .8

 های ارادی و رفلکسیهای مختلف موتور کنترل در حرکتاستراتژی .3

  های مختلف تشکیل دهنده سیستم عصبی جهت ادراک حرکتبخش .4

 حرکتی-های حسیتجزیه و تحلیل موتور کنترل سیستم .5

 موتور کنترل حفظ تعادل و وضعیت در انسان مساله یادگیری و نقش آن در موتور کنترل .6

 بی و یادگیری حرکات ارادی و مهارتیموتور کنترل سلسله مرات .7

 موتور کنترل و حرکات نیمه ارادی و غیرارادی .2

 کنترل حرکات منظم و تکراری )مانند راه رفتن( .9

 موتور کنترل، رهایش گرفتن و حرکت دادن دست انسان FES ضایعات موتور کنترل و استفاده از .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تفاده از رویکردهای نوین و تعاملیاس .38

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزاره .33

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ito, M. and M. Itō, The cerebellum and neural control. 1984: Raven press. 

 یو رفلکس یاراد ریغ ،یاراد هایموتور کنترل حرکت عنوان درس به فارسی:

 ,Motor control of voluntary عنوان درس به انگلیسی:

involuntary and reflex movements 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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2. Levine, M.W. and J.M. Shefner, Fundamentals of sensation and perception. 1991. 

3. Schmidt, R.A., et al., Motor control and learning: A behavioral emphasis. 2018: Human kinetics. 

4. Brooks, V., The neural basis of motor control, New York, 1986. Oxford University Press. 

5. Shumway-Cook, A. and M.H. Woollacott, Theory and practical applications. Motor Control, 1995. 

 

  



 417/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تاریخچه و اهداف کاربرد فاکتورهای مهندسی انسانی .۱

 تعاریف و مفاهیم آنتروپومتری .8

 آنتروپومتری )تن پیمانی( .3

 هاخصوصیات نژادی انسان .4

 های بدن و تغییرات آنهااندازه .5

 آنتروپومتری استاتیک و دینامیک .6

 پومتریکیهای آنتروهای بررسی و پایشروش .7

 بیومکانیک شغلی )مفاهیم و تعاریف( .2

 های کار و مدیریت صنعتیقواعد ارگونومی در طراحی سیستم .9

 کاربرد آنتروپومتری در طراحی .۱3

 های دستی و پاییطراحی ابزار و کنترل .۱۱

 های کاریطراحی ایستگاه .۱8

 فضاهای فیزیکی و آرایش آنها .۱3

 ، سرما، رطوبت و ...(تاثیر عوامل فیزیکی محیط بر روی انسان )نور، گرما .۱4

 ماشین-های متشکل از انسانسیستم .۱5

 ماشین-های انسانویژگی .۱6

 علل و عوامل خستگی از دید فاکتورهای مهندسی انسانی .۱7

 اصول عملیات حمل و نقل دستی .۱2

 های مختلف شغلیمیزان مصرف انرژی در کار و وضعیت .۱9

 های اندازه گیری در آنتروپومتریابزار و روش .83

 یری مصرف انرژی کارهای اندازه گروش .8۱

 اصول فیزیولوژی کار .88

 یو ارگونوم یانسان یفاکتورها یمهندس عنوان درس به فارسی:

 Engineering of human factors and عنوان درس به انگلیسی:

ergonomics 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 اد ساعت:تعد

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 متناسب سازی مشاغل از دید فاکتورهای انسانی .83

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .34

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالون پایان نیمآزم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .35

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kumar, S., Biomechanics in ergonomics. 1999: CRC Press. 

2. Bridger, R., Introduction to ergonomics. 2008: Crc Press. 

3. Karwowski, W. and W.S. Marras, Occupational ergonomics: principles of work design. 2003: CRC press. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های مصنوعی قلبدریچه .۱

 (DLVAو  TAHهای مصنوعی )انواع قلب .8

 انواع و عملکرد کلیه مصنوعی .3

 ریه مصنوعی .4

 انواع اکسیژنراتور .5

 مفاصل مصنوعی .6

 مهندسی بافت .7

 پوست مصنوعی .2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .36

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 اس نظر استادبراس  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .37

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Miller, G.E., Artificial Organs. 2006: Morgan & Claypool Publishers. 

2. Bronzino, J.D. and D.R. Peterson, Tissue engineering and artificial organs. 2016: CRC press. 

3. Minuth, W.W., R. Strehl, and K. Schumacher, Tissue engineering: From cell biology to artificial organs. 

2005: Wiley-VCH. 

 

  

 یمصنوع هایاعضا و اندام عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Artificial limbs and organs :ه انگلیسیعنوان درس ب

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 ذیل تفهیم سرفصل های 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 پلیمرهای زیست سازگار و کاربرد آنها در توانبخشی .۱

 زیست سازگاری در فلزات و کاربرد آنها در توانبخشی .8

 های زیست سازگار و کاربرد آنها در توانبخشیکامپوزیت .3

 ها و کاربرد آنها در توانبخشیزیست سازگاری در سرامیک .4

 بافت سازگاری .5

  خون سازگاری .6

 ر انعقادیآبشا .7

 پوست سازگاری .2

 اصول مهندسی بافت .9

 های زیست سازگار کردن موادروش .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .32

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالیمآزمون پایان ن

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .39

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Pilato, L.A. and M.J. Michno, Advanced composite materials. 1994: Springer Science & Business Media. 

2. Black, J., Biological performance of materials: fundamentals of biocompatibility. 2005: Crc Press. 

3. Cheremisinoff, N.P. and P.N. Cheremisinoff, Handbook of advanced materials testing. 1995: M. Dekker. 

4. Wessel, J.K., The handbook of advanced materials: enabling new designs. 2004: John Wiley & Sons. 

5. Swanson, S.R., Introduction to design and analysis with advanced composite materials. 1997: Prentice-

Hall.  

 شرفتهیو مواد پ یسازگار ستیز عنوان درس به فارسی:

 Biocompatibility and advanced عنوان درس به انگلیسی:

materials 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه له / پایانرسا 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 لیل مسائلمقدمه و جایگاه اجزای محدود در تح .۱

 های مستقیم فرموله کردن مسائلروش .8

 روش مینیمم پتانسیل انرژی در تحلیل مسائل .3

 روش کار مجازی .4

 روش گالوکین .5

 روش واریاسیون .6

 (Shape Function) توابع فرمی  .7

 تحلیل مسائل الاستیسیته )یک بعدی و دوبعدی( .2

 های اجزای محدود در مهندسی ورزشکاربردهای روش .9

 س و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدری

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .43

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ه از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاد .4۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Huebner, K.H., et al., The finite element method for engineers. 2008: John Wiley & Sons. 

2. Chen, Z., Finite element methods and their applications. 2005: Springer Science & Business Media. 

3. Pepper, D.W. and J.C. Heinrich, Finite Element Methods: Basic Concepts and Applications. 1992: Taylor & Francis 

  

 اجزا محدود یهاروش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Finite element methods عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ها، ارقام با معنیخطاها و تلرانس .۱

 ی و فتودیودهاهای زمان سنجسیستم .8

 های اندازه گیری ابعاد هندسیسیستم .3

  (Gait Analyzers)های تحلیل حرکت سیستم .4

  (FSR, Load Cell, Strain Gage)های اندازه گیری نیرو، فشار و کرنش سیستم .5

 (Force Plate) صفحه نیرو  .6

 تعیین نیروها و گشتاورهای اعضا و مفاصل .7

 سیستمهای تحلیل پایداری و تعادل .2

  (Foot Pressure)های اندازه گیری فشار کف پا اهدستگ .9

 های اندازه گیری دماسیستم .۱3

 های تصویربرداری پزشکیسیستم .۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .48

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .43

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Adams, G.M., Exercise physiology: Laboratory manual. 1998: WCB/McGraw-Hill. 

 حرکت کیومکانیدر ب یشگاهیآزما هایکیتکن عنوان درس به فارسی:

 Laboratory techniques in movement عنوان درس به انگلیسی:

biomechanics 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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2. Martin, T.R., et al., Human Anatomy and Physiology Laboratory Manual. 2003. 

3. Bartlett, R., Introduction to Sports Biomechanics/Bartlett R. 2001, London: Spon–Press. 

4. Allen, C. and V. Harper, Laboratory manual for anatomy and physiology. 2020: John Wiley & 

Sons. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 جاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درسای 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  اصول فیزیولوژی حرکت .۱

 فیزیولوژی عضله و نقش آن در ایجاد و کنترل حرکت .8

  فیزیولوژی تاندون و نقش آن در ایجاد و کنترل حرکت .3

  فیزیولوژی مفصل و نقش آن در ایجاد و کنترل حرکت .4

  ها و نقش آنها در ایجاد و کنترل حرکتیگامانفیزیولوژی ل .5

  ها و نقش آنها در ایجاد و کنترل حرکتفیزیولوژی مهره .6

 خون رسانی و تغذیه اجزای تولید و کنترل کننده حرکت در بدن .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .44

 : یابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزش

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .45

 ی: چ( فهرست منابع پیشنهاد
1. Ehrman, J.K., et al., Clinical exercise physiology. 2009: Human Kinetics. 

2. Hoffman, J., Physiological aspects of sport training and performance. 2014: Human Kinetics. 

3. Kenney, W.L., J.H. Wilmore, and D.L. Costill, Physiology of sport and exercise. 2015: Human kinetics. 

4. Reilly, T., et al., Physiology of sports. 2005: Routledge. 

5. Åstrand, P.-O., et al., Textbook of work physiology: physiological bases of exercise. 2003: 

Human kinetics 

  

 حرکت یولوژیزیف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Physiology of movement عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 اد واحد:تعد
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 هدف کلی:

گیری اخلاقی در در اخلاق مهندسی با ارائه کدهای اخلاقی به مهندسان به تصمیم ای از اخلاق کاربردی است.شاخه Engineering Ethicsاخلاق مهندسی یا به انگلیسی 

دهد که وظایف تک تک محققان شود. در حال حاضر، یک تغییر اجتماعی و اخلاقی در علم و پزشکی در حال وقوع است. این وضعیت نشان میکمک می حرفه مهندسی

 .نها استای آکارگیری اخلاق حرفهشود، توسعه و بهدرگیر در کار پزشکی و علوم مرتبط با پزشکی به درستی درک نشده است. آنچه در این درس ارائه می

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آشنایی با مفهوم و کاربردهای اخلاق .5

 اخلاق و اهمیت آن 

  اخلاق در مکاتب مختلف دینی و فلسفی 

 اخلاق کاربردی و نقش آن در توسعه جوامع 

 آن حرفه مهندسی، تاریخچه و نقش .6

 تعریف مهندسی و نقش مهندسان در پیشرفت جوامع 

 ای تعریف حرفه و اخلاق حرفه 

 ای در فرهنگ ایرانیاخلاق حرفه 

 ترین رویدادهای مهندسی مهم 

  دو عنصر مهم مهندسی: خلاقیت و مدیریت زمان 

 اخلاق مهندسی .7

 ضرورت اخلاق مهندسی 

  اصول اخلاق مهندسی 

  اخلاق کاربردی، اخلاق سازمانی 

 پژوهشی: محرمات پژوهشی و مکروهات پژوهشی-خلاق علمیا 

 اخلاق محیط زیستی 

  حرفه مهندسی و مقتضیات آن 

 مهندسی اخلاق یا مدیریت رفتار 

  سوگندنامه مهندسی 

  سرمایه اجتماعی 

 یپزشک یاخلاق در مهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Ethics in Biomedical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟یلی نوع آموزش تکماگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 ها ای: نمونه آسیبهای مسائل اخلاق حرفهریشه 

 اخلاق در مهندسی پزشکی  .2

 در بخش پژوهش و ارزیابی آزمایشگاهی  

 های بالینیها، وسایل پزشکی و ارزیابیدر بخش تکنیک 

 ایهای مختلف مهندسی پزشکی برای کار حرفهدر بخش 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .46

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 راساس نظر استادب  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .47

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .زداینشر  ،۱392 ،اخلاق یو مهندس یاخلاق مهندس م.، نژاد،یبهادر  .۱

 .یطوس نیرالدیانتشارات دانشگاه خواجه نص، ۱329 ،یو اخلاق مهندس یبر اخلاق پژوهش یامقدمهع.،  ق،یصدیخاک .8
3. Martin, M.W. and R. Schinzinger, Ethics in engineering. 2004: McGraw-Hill. 

4. Mondal, R., Medical Ethics and Policies Related to Biomedical Equipment, in Biomedical Engineering 

and its Applications in Healthcare. 2019, Springer. p. 733-738. 

5. Brey, P., Biomedical engineering ethics. 2009. 

6. Vallero, D.A., Biomedical ethics for engineers: Ethics and decision making in biomedical and biosystem 

engineering. 2011: Elsevier. 
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 هدف کلی:

 پایه های علمی درس آشنایی با اصول و -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

          مقدمه .8

 هاها، لیپیدها، کربوهیدراتاصول بیوشیمی: نوکلئیک اسیدها، پروتئین 

 گرافیک مولکولی .رسانی سلولرجمه، جهش و ترمیم آسیب، پیامبرداری، تها، نسخهها و اندامکشناسی مولکولی: سلولاصول زیست 

 ی مولکولی چند بیماری نمونهزمینه 

 شناسی مولکولی: الکتروفروگرامهایانواع داده در زیست DNAها، اسپکتروسکوپی جرمی، ها، ژل، میکرو آرایه)هاتوالی(ها ، سکانسNMR ،

 . . .کریستالوگرافی اشعه ایکس،

 شناسی محاسباتیرماتیک و تمایز آن از زیستتعریف بیوانفو 

 DNA آنالیز توالی پروتئین و .9

 اصول تکامل 

 منبع و نوع تغییرات در توالی 

 صورت محلی و سراسریمرتب کردن توالی به 

 دوی توالی مرتب کردن دوبه (Pairwise) 

 ای، های مرتب کردن توالی: نمودارهای نقطهاشاره به برخی روش-Lipman- Pearson, Smithwaterman, Needleman- 

Wunsch, BLAST, 
 های آنهای متعدد و الگوریتممرتب کردن توالی: / Clustal w فیلوگرام ها/ کالدوگرام ها 

 های مارکوف مخفیمدل (HMM) برای آنالیز توالی 

 های جایگزینیماتریس BLOSUM, PAM 

  ،پیشگویی ساختار پروتئینDNA و RNA 

 

 ومبیوانفورماتیک پروتئ .11

 استنتاج ساختار پروتئین 

 8بینی مهاجرت در الکتروفورز ژل پیشD 

 های پیدا کردن فله در پروفایل MALDI- TOF 

 های آماری برای تشخیص پپتید مدل MS/MS 

 :MIAPE های پروتئومیکساستانداردهایی برای ارتباط داده 

 کیوانفورماتیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Bioinformatics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همروس د

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 جستجوی بیومارکرها 

 بیوانفورماتیک ژنوم .11

 :PHred وی توالی الکتروفروگرام هابررسی نرخ خطا از ر 

 یتاریخچه NCBI 

 ی ژنوم انسانپروژه  (Human Genome Project) 

 تشخیص پلی مورفیسم 

 بیوانفورماتیک میکرو آرایه .12

 هایاصول آرایه Cdna 

 ی کیفیتبندی آستانهها: خوشهبندی ژنخوشه 

 :MIAME های میکرو آرایهاستاندارهایی برای ارتباط داده 

 یتوسعه LIMS 

 هابیوانفورماتیک سیستم .13

 های تنظیم ژنیشبکه 

 هاگذاری عملکردی ژنبرچسب 

 واژههای مرتبط با انتولوژی ژن 

 کاربرد بالینی/ پزشکی و درمانی بیوانفورماتیک  .14

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .42

 : نهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پیش

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .49

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Shaik, N.A., et al., Essentials of Bioinformatics, Volume I. 2019. 

2. Lesk, A., Introduction to Bioinformatics. 2014: OUP Oxford. 

3. Baxevanis, A.D., G.D. Bader, and D.S. Wishart, Bioinformatics. 2020: John Wiley & Sons. 

4. Sensen, C.W., Essentials of Genomics and Bioinformatics. 

5. Bergeron, B.P., Bioinformatics computing. 2003: Prentice Hall Professional. 

6. Pevsner, J., Bioinformatics and functional genomics. 2015: John Wiley & Sons. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .۱

 بازنمایی مفاهیم پزشکی .8

 انئولوژی پزشکی .3

 الگوریتم های داده کاوی .4

 الگوریتم تبدیلی و کاهش بعد 

 الگوریتم های یادگیری ماشینی 

 الگوریتم های خوشه یابی 

 الگوریتم های گراف 

 الگوریتم بهینه سازی عددی 

 DNA تجسم دنباله  .5

 داده کاوی داده های پروتئینی .6

 داده کاوی داده های ژنوم .7

 های داده چند ژنی آنالیز مقاوم و کارای پایگاه .2

 کاربرد داده کاوی در بیوانفورماتیک .9

 داده کاوی نوشته ها پزشکی .۱3

 مکانی پزشکی  –داده کاوی روی تصاویر، سیگنالها، داده های زمانی  .۱۱

 شناسایی متغیرهای تبیینی مهم در پی آمدهای متغیر با زمان .۱8

 داده کاوی و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری .۱3

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و 

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .53

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 یپزشک یوداده کا عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Data Mining عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  کیوانفورماتیب نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟میلی نوع آموزش تکاگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان استفاده از .5۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1.         Leskovec, J., A. Rajaraman, and J.D. Ullman, Mining of massive data sets. 2020: Cambridge university 

press. 

2. Olson, D.L. and D. Wu, Predictive models and big data, in Predictive Data Mining Models. 

2020, Springer. p. 123-125. 

3. Rakocevic, G., et al., Computational medicine in data mining and modeling. 2013: Springer. 

4. Kantardzic, M., Data mining: concepts, models, methods, and algorithms. 2011: John Wiley & Sons  

5. Lin, T.Y., et al., Data mining: foundations and practice. Vol. 118. 2008: Springer. 

6. Holmes, D.E. and L.C. Jain, Data Mining: Foundations and Intelligent Paradigms: Volume 1: Clustering, 

Association and Classification. Vol. 23. 2011: Springer Science & Business Media. 

7. Dubitzky, W., M. Granzow, and D.P. Berrar, Fundamentals of data mining in genomics and proteomics. 

2007: Springer Science & Business Media. 

8. Chen, H., et al., Medical informatics: knowledge management and data mining in biomedicine. Vol. 8. 

2006: Springer Science & Business Media. 

9. Giannopoulou, E., Data mining in medical and biological research. 2008: BoD–Books on Demand. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 )ه پزشکیداده، اطلاع، اهمیت اطلاعات، داد(مفاهیم بنیادی  -۱

 دهی اطلاعات: سیستم پردازش فایل، سیستم پایگاه های دادهسازمان -8

 ای، پایگاه داده شیءگرامراتبی، پایگاه داده رابطهها: پایگاه داده سلسلهپایگاه داده از دیدگاه مدل داده -3

 شدههای اطلاعاتی متمرکز و توزیعبانک -4

 معماری یک سیستم بانک اطلاعاتی -5

 )خارجی، مفهومی، داخلی(بانک اطلاعاتی سطوح مختلف معماری -6

 DBA مدیر بانک اطلاعاتی -7

 ها و خصوصیات آنسیستم مدیریت بانک اطلاعاتی: جنبه -2

 ایسیستم مدیریت بانک اطلاعاتی: ساختار داده -9

 ایهای دادهسیستم مدیریت بانک اطلاعاتی: زبان -۱3

 دهندهگیرنده / سرویسمعماری سرویس -۱۱

 هاها و تراکنشچیست، دیدگاه SQL :افتهیهای پرس و جوی ساختزبان -۱8

 پایگاههای داده مبتنی بر وب -۱3

 ها و عوامل مؤثر بر آنDBMS ارزیابی و مقایسه -۱4

۱5- Access  
۱6- SQL Server  

۱7-  Oracle9i 

  NoSQLمعرفی بسترهای  -۱2

 ها DBMS مرور کلی بر دیگر -۱9

 های اطلاعات پزشکیبانک -83

 های اطلاعات بیمارستانیسیستم -8۱

 های خانگیهای اولیه، مراقبتهای ویژه، مراقبتاقبت پزشکی: مراقبتهای اطلاعات مرسیستم -88

 مرور کلی بر چند بانک اطلاعاتی پزشکی: پرونده الکترونیکی بیمار، بانک اطلاعات دارویی -83

 یاطلاعات پزشک یبانکها تیریو مد یطراح عنوان درس به فارسی:

 Design and Management of Medical :عنوان درس به انگلیسی

Databases 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  علمی  سفر :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 SQL Serverاز پایگاههای داده مانند  XML سازی، بازیابی، ذخیرهXML کاربرد -84

 محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با 

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .58

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بص .53

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Pratt, P.J. and M.Z. Last, Concepts of database management. 2014: Cengage Learning. 

2. Hogan, R., A practical guide to database design. 2018: CRC Press. 

 

3. Davidson, L. and J. Moss, Pro SQL Server Relational Database Design and Implementation. 2016: 

Apress. 

4. Vaish, G., Getting started with NoSQL. 2013: Packt Publishing Ltd 

 ، انتشارات جلوه.۱323. مفاهیم بنیادی پایگاه داده هاروحانی رانکوهی، س. م. ت.، .      5

 ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.۱377. کاربردی -بانک اطلاعات علمیحقجو، م.،  .     6

 ، انتشارات سروش.۱377. مدیریت بانکهای اطلاعاتیمعدنچیان، ا.، .       7

 ، انتشارات نص8333/8335SQL Server  .۱324–گوهری، پ.، آموزش گام به گام .      2
9. Fortier, P.J., Database systems handbook. 1997: McGraw-Hill. 

10.        Date, C.J., An introduction to database systems. 1975: Pearson Education India. 

11. Fleming, C.C. and B. Von Halle, Handbook of relational database design. 1989: Addison-Wesley. 

12. Corporation, M., MCSE: Microsoft SQL Server 2000 Database Design and Implementation Training Kit. 

2001: Microsoft Press. 

13.       Huang, H., PACS: picture archiving and communication systems in biomedical imaging. 1996: VCH 

Publishers. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .3

 های ذیلتفهیم سرفصل .4

 : هافصلپ( مباحث یا سر

 و. .. شیآزما یمقدمه: مرور آمار، طراح .۱5

 یریتصو شیمجموعه از داده ها، نما کیدر  یریرپذییتغ تیو قابل یمرکز شیگرا رها،یمتغ اسیآنها، مق یو طبقه بند رهای: متغیفیتوص آمار .۱6

 شده ینمونه با داده گروه بند فیداده، توص

 بیو ترک گشتیجا ،یتصادف یرهایمتغ ز،یب هیقض ،یاحتمالات، احتمال شرط ،یتصادف ینمونه و نمونه ها ،یآمار تی: جمعاحتمالات .۱7

 وستهیاحتمالات گسسته و پ عیتوز ،ی: پارامترها و آمار استنباطیاحتمالات یهاعیتوز .۱2

  یتصادف یرینمونه گ لهیبه وس دشدهیاحتمال تول یها عیتوز ،یرینمونه گ یها عیو توز یتکرار یدر نمونه ها راتییتغ .۱9

آن، آزمون  ریو تفس ریو تعب نانیاطم یاندازه نمونه، بازه ها نییجامعه، تع اتیخصوص نیو آزمون فرض: تخم نانیفواصل اطم ،یاستنباط آمار .83

 ،یتصادف ریدو متغ یوابستگ زانیآزمون استقلال و م Pانواع خطاها در آزمون فرض، مقدار  ه،یو دو سو هیسو کی یها هیفرض ،یفرض آمار

 یعموم یبردهاملاحظات و کار

ها تباط آزمونار ت،یو نسبت جمع نیانگیآزمون فرض و استنتاج درباره م نان،یو بازه اطم یانقطه نیبزرگ و کوچک: تخم یاز نمونه ها استنتاج .8۱

 استنتاج یندهایاستحکام فرآ نان،یو فواصل اطم

ابرابر، برابر و ن یها ینرمال با پراکندگ یهاتیکوچک )جمع یاستنتاج نمونه ها ت،یمستقل از دو جمع یتصادف یدو رفتار: نمونه ها سهیمقا .88

 همتا یهازوج سهیو نقش آن در استنتاج(، مقا یتصادف شیآرا

 یشهاکننده، رو یخط یهالیو تبد یرخطیمدل خط راست، روش حداقل مربعات، ارتباط غ ن،یبشیپ ریمتغ کی: بر اساس ونیرگرس یروشها .83

 آنها ری( و تأثoutlierآنها، جدا افتاده ها ) ریپسماند و تفس یهایچندگانه، منحن یخط ونیرگرس

همزمان،  نانیفواصل اطم ،یتصادف یطراح یو استنتاج برا یتیمدل جمع ،یکاملاً تصادف طراحی روش –چند رفتار  سهی: مقاانسیوار زیآنال .84

 رفتار K  سهیمقا یبرا یتصادف شیرابا آ یبلوک شاتیآزما ANOVA لیتکم یبرا شهایو نما ی( نمودارDiagnostics) صیتشخ

 آزمون استقلال ،یانطباق، آزمون تجانس و همگن زانیم یبرا رسونیپ x2( آزمون Categorical) یاسیق یداده ها لیتحل .85

ا به هرت یبر مبنا یزوج همتا، همبستگ ساتیدو رفتار، مقا سهیمقا یبرا Wilcoxon  جمع حاصل –: آزمون رتبه یپارامتر ریغ یآمار یروشها .86

 و. . .

 مرض و رفتار نیما ب ی: مطالعه وابستگینیو بال کیدومولوژیاپ یدادهها زیدر خصوص آنال ژهیو مطالب .87

 بقا   یها یمنحن سهیو مقا نیتخم .82

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 یپزشک یداده ها یآمار لیتحل عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Statistical Analysis of Medical Data نوان درس به انگلیسی:ع

آمار و احتمال  ای) و احتمال یاتیآمار ح نیاز:دروس پیش

 (یمهندس

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمعالیتف

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. King, A. and R. Eckersley, Statistics for biomedical engineers and scientists: How to visualize and 

analyze data. 2019: Academic Press. 

2. Johnson, R.A. and G.K. Bhattacharyya, Statistics: principles and methods. 2019: John Wiley & Sons. 

3. Der, G. and B.S. Everitt, Statistical analysis of medical data using SAS. 2005: CRC Press. 

4. Hong, D. and Y. Shyr, Quantitative medical data analysis using mathematical tools and statistical 

techniques. 2007: World Scientific. 

5. Petrie, A. and C. Sabin, Medical statistics at a glance. 2019: John Wiley & Sons. 

6. Woolson, R.F. and W.R. Clarke, Statistical methods for the analysis of biomedical data. 2011: John Wiley 

& Sons. 

7. Tamhane, A. and D. Dunlop, Statistics and data analysis: from elementary to intermediate. 2000. 

8. McClave, J.T., T. Sincich, and T.T. Sincich, A first course in statistics. 2003: Pearson Education. 

9. Cowan, G., Statistical data analysis. 1998: Oxford university press. 

10. Wallisch, P., et al., MATLAB for neuroscientists: an introduction to scientific computing in MATLAB. 

2014: Academic Press. 

11. Rosner, B., Fundamentals of biostatistics. 2015: Cengage learning. 

12. Pedhazur, E.J. and F.N. Kerlinger, Multiple regression in behavioral research. 1982: Holt, Rinehart, and 

Winston. 

 .انتشارات پارسا ،۱323. تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری ح. ع.،، هومن .۱3
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 هدف کلی:

رس دانشجو، د نی. در اباشدیم گرانید یقبل قاتیحل مسئله بر اساس تحق یو راهبردها یدانشگاه قاتیآموزش روند تحق ،یپژوهش ناریهدف درس سم

 یبرا یو روش ذهن . مفهومکندیم نیرا تمر یو کتب یو گزارش شفاه ینوشتن، مستندساز گران،ید یپژوهشها اتیمرور ادب ،یتفکر انتقاد یکهایتکن

توار اس یکه بر محور همان سؤالات و ییپژوهشها اتیود را با مرور ادب. پژوهش خکندیمطرح م یموضوع پژوهش کیمشکل مهم را در قالب  کی حل

 کیستماتیروش س کیبر اساس  یمسئله پژوهش کیحل  یدرس دانشجو را با استراتژ نیشده در اانجام یتهایفعال تی. و در نهادهدیهستند را انجام م

 .دهدیم یرا به و یشگاهدان لاتیفرد با تحص کی یلازم برا یپژوهش یهاو مهارت کندیم مادهآ

  اهداف ویژه:

صرف  یفرد یهاپروژه یرو یاز وقت کلاس به طور عمل یارائه خواهد شد. در هر جلسه قسمت یو کار گروه یدوره در قالب کارگاه آموزش نیا

 گرانیاس انجام دهد، و در کلاس با ددر کل را خود فیقسمت تکال نیشتریب د،یایآماده به کلاس ب دیاست که دانشجو با یمعن نیبه ا نیخواهد شد. ا

 قیتحق یاصول و روشها یریکارگبا به نت،یو ارائه آن با استفاده از پاورپو یقاتیپروپوزال تحق کی هیدرس ته نیا ییبحث و تعامل داشته باشد. پروژه نها

جمع آنها  ت،یو در نها شدهحیو تصح لیتکم فیتکال نیرم اتطول دربوده، که  ییدرس مربوط به پروژه نها نیشده در اانجام فیخواهد بود. تمام تکال

دوره  نیدر ا یمتعدد یو گروه یفرد یتهایو ارسال شوند. فعال لیدر زمان مقرر تکم دیبا فیارائه خواهد شد. لذا تکال یپروپوزال پژوهش کیبه عنوان 

خذ نمره ا یکرده و برا افتیدر قیبازخورد دق فیتکال یها سینو شی. تمام پشوند توسط دانشجو دنبال یبه طور جد دیوجود خواهد داشت،که با

 .باشندیدر دوره لازم م یقبول

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 مقدمه: انواع تحقیق .67

 قیزمان در تحق تیریمد - قیافراد در تحق نیروابط ب - قیدر تحق یمراحل روش علم .62

 قیتحق یمستندساز - دهیو ارائه ا قیموضوع تحق انتخاب .69

 قیدر تحق هاتیو مسئول یعلم قاخلا .73

 منابع یجستجو - یها و منابع علمبا بانک ییآشنا .7۱

 منابع یجستجو - قیدر تحق نترنتیاطلاعات و ا یاز فنآور استفاده .78

 منابع مثل اندنوت. . . تیریمد یافزارهابا استفاده از نرم یکیکتابخانه الکترون لیو تشک تیریمد .73

 . . .ینوشتار ر،یتصاو زیآنال ،یهای آمارداده زیآنال یستفاده از ترم افزارهاا -قیاطلاعات تحق لیو تحل هیتجز .74

 نامهو پایان ناریمقاله، سم ،یگزارش علم ساختار .75

 یمقاله علم نوشتن .76

 یمقاله در مجله تخصص چاپ .77

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبرده

 قیو روش تحق ناریسم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Seminar and research method عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 :تعداد واحد
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ........... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 427/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 بع پیشنهادی: چ( فهرست منا
 ۱398انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ی،پژوهش و ارائه در مهندسصفا بخش، رضا،  .85

 ۱39۱روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی، انتشارات قائم،لسانی، حمید،  .86

 ۱39۱،کبیر )پلی تکنیک تهران(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرل و مبانی تحقیق در علوم مهندسیاصوکتابداری، محمدجواد، ساقی، حسن،  .87

28. Paul D.. Leedy, Ormrod, J.E. and Johnson, L.R., 2014. Practical research: Planning and design (p. 360). Pearson 

Education. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاباحث یا سرفصلپ( م

 مقدمه و کلیات -۱

 اطلاعات و ارتباطات -8

 پردازش داده ها و مدیریت پایگاه داده ها -3

 ارتباط از راه دور شبکه ها، و پزشکی از راه دور -4

 کد کردن و دسته بندی داده ها، مدارک بیمار -5

 پردازش سیگنالهای زیستی -6

 سیستم های تصویرگر پزشکی -7

 پردازش تصاویر پزشکی -2

 تم های زیستی و کاربرد آنمدلسازی سیس -9

 کنترل سیستم های زیستی و کاربرد آن -۱3

 HISسیستم های اطلاعاتی مراقبت های بهداشتی  -۱۱

 کاربرد کامپیوتر در تشخیص و درمان -۱8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .54

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .55

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 یزشکاطلاعات در پ یکاربرد فن آور عنوان درس به فارسی:

 Information Technology Applications عنوان درس به انگلیسی:

in Medicine 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  حیاتی و احتمال و آمار 1 عمومی یاضیر نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه نرساله / پایا 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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1. Fong, B., A. Fong, and C.K. Li, Telemedicine Technologies: Information Technologies in Medicine and 

Digital Health. 2020: John Wiley & Sons. 

2. Piętka, E., et al., Information technologies in medicine  

3. Gartee, R., Health information technology and management. 2011: Pearson. 

4. Bemmel, J. and M. Musen, Handbook of Medical Informatics. The Netherlands. 2002, Heidelberg, 

Springer Berlin. 

 :سایرمنابع
5. Dick, R.S., E.B. Steen, and D.E. Detmer, The computer-based patient record: an essential technology for 

health care. 1997: National Academies Press. 

6. Grandia, L., Strategies and technologies for healthcare information: theory into practice. 2012: Springer 

Science & Business Media. 

7. Berner, E.S., Clinical decision support systems. Vol. 233. 2007: Springer. 

8. Viegas, S.F. and K. Dunn, Telemedicine: Practicing in the information age. 1998: Lippincott Williams 

& Wilkins. 

 :سایت های کامپیوتری

9. National Institutes of Health: http: //www. nih. gov 

10. National Library of Medicine (Medline)-: http: //igm. nlm. nih. gov/ 

11. American Medical Informatics Association-: http: //igs. slu. edu/ 

12. The international Society for computer aided surgery. :  http: //igs. slu. edu/ 

13. The health level 7 committee:  http: //www. hl7. org 

14. The  European  Committee  for  Standardization: Technical Committee for Health informatics: http: 

//www. centc951. org/ 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی  .3

 های ذیلتفهیم سرفصل .4

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ریو پردازش تصو یپزشک یرگریبر تصو یمرور .7

 یپزشک یا وهیو چند ش یفیچند ط ،یچندبعد ریتصاو یو معرف یپزشک یها تهیکوتاه بر مدال مروری .۱-3

 ریپردازش تصاو یروش ها یاجمال معرفی .۱-4

  یاضیر میبر مفاه یمرور .2

 و سطوح یه منحنهندس .8-9

 یساز نهیو به راتتغیی جبر .8-۱3

  Euler - Lagrange معادلات .8-۱۱

  Total Variationکل  رییتغ .8-۱8

 محدود راتییبا تغ ریتصاو ی)گاوس( برا ورژانسید هیقض .8-۱3

  ی، خوشه بندGMM یبیترک یمدل ها ن،یزیالگو، احتمال ب صیتشخ یپترن، مبان تئوری .8-۱4

 رزولوشن یموجک و مالت زیآنال .8-۱5

 تنک  هیتجز هنظری .8-۱6

 Medical Image Noise Removal and (Enhancement)  یپزشک ریتصاو تیفیبهبود ک یروش ها .9

 زیکاهنده نو یرخطیو غ یخط نگیلتریف .3-5

 ( کیزوتروپیا ریو غ یرخطی)غ وژنیفیبر د یمبتن های روش .3-6

  Waveletبر اساس  زیکاهش نو .3-7

 در حوزه فرکانس و مکان یپزشک ریتصاو تیفیبهبود ک .3-2

 ( Medical Image Segmentation) یپزشک ریصاوت یبخش بند .۱3

 یآمار یکهایتکن .4-5

 هیبر ناح یمبتن های مدل .4-6

 (یو هندس یو کانتور فعال )پارامتر ریشکل پذ های مدل .4-7

 ( atlasبر اساس اطلس ) ریتصاو بندی بخش .4-2

 (Medical Image Registration and Interpolation) ریتصاو یابیانطباق و درون  .۱۱

 ر مدلب یمبتن های روش .5-3

 یپزشک ریپردازش تصاو عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Image Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ها ستمیها و س گنالیس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 یژگیبر و یمبتن یروش ها .5-4

  یپزشک ریدر پردازش تصاو شرفتهیمباحث پ .۱8

 و. .. یا وهیش نیانطباق درون و ب ،یفرد نیانطباق درون و ب ر،یتصاو یهمجوش ایادغام  .6-3

 دارد. یشنهادیذکر شده جنبه پ نیبه انتخاب استاد است و عناو شرفتهیقسمت مباحث پ .6-4

 سب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متنا

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیوشاستفاده از امکانات و ر

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Dhawan, A.P., B.H. Huang, and D.-s. Kim, Principles and advanced methods in medical imaging and 

image analysis. 2008: World Scientific. 

2. Rangayyan, R.M., Biomedical image analysis. 2005: CRC press. 

3. Chan, T.F. and J. Shen, Image processing and analysis: variational, PDE, wavelet, and stochastic 

methods. 2005: SIAM. 

4. Deserno, T.M., Fundamentals of biomedical image processing, in Biomedical Image Processing. 2011, 

Springer. p. 1-51. 

5. Yoo, T.S., Insight into images: principles and practice for segmentation, registration, and image analysis. 

2004: AK Peters Ltd. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .۱

 های ذیلتفهیم سرفصل .8

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .۱

عمده در ثبت  مشکلات گنالهاءیس یبند میتقس ،یستیز یها گنالیپردازش س ستمیس کی یآن، بلوک کل یدرس و اهداف کل یمقدمات معرفی

 یستیز یها گنالیس

 از آنها یبرخ یو معرف یستیز یها گنالیمنشأ س .8

 نوگرامی(، الکترور تENGعمل، الکترونرو گرام، ) لیاستراحت سلول، پتانس لیپتانس ،یکیوالکتریب یها گنالیانواع س ،یستیز یها گنالسی انواع

(ERG( الکترواکولوگرام ،)EOGالکتروانس ،)( فالوگرامEEGپتانس ،)ختهیبرانگ یها لی (EP) (SEP , VEP , AEP )وگرامی، الکتروما 

(EMG ،)وگرامیالکتروکارد (ECG( الکتروگاستروگرام ،)EGG( الکترودرمال ،)GSR,SDR) 

 یتصادف یندهایبر فرآ یمقدمه ا .3

 یستیو ارگاد ییستایا ،یتصادف یرهایمتغ یممان ها ،یادفتص یندهایو فرآ یتصادف یرهایاحتمال، متغ یو چگال عیاحتمال، توابع توز تئوری

 یستیز یها گنالیس یفشرده ساز .4

 هافمن و شانن نگیکد DPCMو  LADT , FAN , TP یروش ها RLE نگیبا کد کنواختیریغ ینمونه بردار ،یو فق برداری نمونه

 نیتخم یتئور .5

 ML MAP. نیتخم LS نیرائو، تخم -و حد گرامر  نانیطمفاطمه ا ،یسازگار ،یی(، کاراBiasبودن ) بی: ارفیتعار ات،کلی

 یریگ نیانگیم .6

از نظر  یپاسخ ها SNRدر  یریگ نیانگیم ریتأث ،یریگ نیانگیم یها تیسنکرون، محدود یری، متوسط گ rsy(τ), r(τ), σ, μ  یها نتخمی

 ثبت یو صف بند ریتأخ نیکاملا وابسته، تخم یمستقل، پاسخ ها یآمار

 یتصادف یها الگنیس یمدل ساز .7

 فیط نیو تخم یپزشک یها گنالیکاربرد در پردازش س ARIMA یفصل یندهایفرآARMA , MA , AR های مدل

 فیط نیتخم .2

 یپارامتر ریبه روش غ فیط نیتخم یعملکرد یمشخصه ها ،یتوک -گرام، روش بارتلت، روش ولش، روش بلمکن  ودوپری

  یو فق نریو یلترهایف .9

 یکاربردها RLS , LMS ALEروش  یها تمی(، الگورANC) یعلى، اصول نوبز به صورت وفق ثریو لتریف ،یعل ریغ ویثر لتریف تر،یو لتریف

 یپزشک

 الگو یبازشناخت آمار  .۱3

 یپزشک یهاگنالیپردازش س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Signal Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ها ستمیها و س گنالیس نیاز:پیشدروس 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ر: ..............موارد دیگ کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 kبر اساس  یطبقه بند زیتوابع تما Neyman - Prarsonطبقه کننده ،  مم،ینیم نهیهز ای سکیکننده با ر یببز، طبقه بند یطبقه بند ات،یکل

 K-L  PCAبسط  شر،یف یخط زیتابع تما ،یآنتروپ اریفاصله کاهش بهد مع ممینیطبقه بنپب بر اساس م یخط زیتوابع تمما هیهمسا نیرت کینزد

SVD الگرتم   یبیروش ترت یها اریو مع اتیکل یابیخوشه  ورژانسیدMAX – MIN تمیاگور K-mean تمیالگور isodata 

 ا محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب ب

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-ای سمعیهاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Cerutti, S. and C. Marchesi, Advanced methods of biomedical signal processing. Vol. 27. 2011: John 

Wiley & Sons. 

2. Theis, F.J. and A. Meyer-Bäse, Biomedical signal analysis: Contemporary methods and applications. 

2010: MIT Press. 

3. Naït-Ali, A., Advanced biosignal processing. 2009: Springer Science & Business Media. 

4. Reddy, D., Biomedical signal processing: principles and techniques. 2005: McGraw-Hill. 

5. Rangayyan, R.M., Biomedical signal analysis. 2015: John Wiley & Sons. 

6. Van Drongelen, W., Signal processing for neuroscientists: an introduction to the analysis of physiological 

signals. 2018: Academic press. 

7. Sörnmo, L. and P. Laguna, Bioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications. 

2005: Academic Press. 

8. Sanei, S. and J.A. Chambers, EEG signal processing. 2013: John Wiley & Sons. 

9. Shiavi, R., Introduction to applied statistical signal analysis: Guide to biomedical and electrical 

engineering applications. 2010: Elsevier. 

10. Naït-Ali, A. and C. Cavaro-Ménard, Compression of biomedical images and signals. 2008: Wiley Online 

Library. 

11. Mertins, A. and D.A. Mertins, Signal analysis: wavelets, filter banks, time-frequency transforms and 

applications. 1999: John Wiley & Sons, Inc. 

12. Stork, D.G., et al., Pattern classification. A Wiley-Interscience Publication, 2001. 

13. Physiologic databases: physionet 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 )گذشته، حال، آینده( IRمروری بر  -۱

 برداری، احتمالاتی -: دودویی IRمدلهای   -8

  IRبی سیستم های ارزیا  -3

 ( Query Languagesزبان های پرس و جو )  -4

 (key - word Based Queriesپرس و جوهایی بر مبنای کلمه کلیدی )  -5

  Pattern Matchingتطبیق الگوها )  -6

 ( Structural Queriesپرس و جوهای ساخت یافته )  -7

 زبان ها و خصوصیات متنی و چند رسانه ای -2

9- IR زبانها( چندرسانه ای )مدلها و 

 مرورگرها و ..( -موتورهای جستجو  -جستجو در وب )خصوصیات   -۱3

 کتابخانه های دیجیتالی )تعاریف، معماری ها، مدل های متنی، استانداردها و...( -۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .56

 : ی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهاد

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .57

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Ahadipour, A. and M. Schanzenbach. A survey on authorization in distributed systems: Information 

storage, data retrieval and trust evaluation. in 2017 IEEE Trustcom/BigDataSE/ICESS. 2017. IEEE. 

 اطلاعات وب یابیو باز رهیذخ عنوان درس به فارسی:

 Information Storage and Retrieval on عنوان درس به انگلیسی:

the web 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  رگاه کا سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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2. Rathi, P., et al., An Efficient Algorithm for Informational Retrieval using Web Usage Mining 13. 

International Journal of Hybrid Information Technology, 2019. 12(2). 

3. Büttcher, S., C.L. Clarke, and G.V. Cormack, Information retrieval: Implementing and evaluating search 

engines. 2016: Mit Press. 

4. Mohanram, K. and T. Mirnalinee. Secured Data Storage and Retrieval Techniques for Effective Handling 

of Transport Data. in 2017 Second International Conference on Recent Trends and Challenges in 

Computational Models (ICRTCCM). 2017. IEEE. 

5. Selvan, M.P., INFORMATION RETRIEVAL FROM WEB–VARIOUS MODELS. IJRAR-International 

Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), 2019. 6(1): p. 438-440-438-440. 

6. Berry, M.W. and M. Browne, Understanding search engines: mathematical modeling and text 

retrieval. 2005: SIAM. 

7. Jones, K.S. and P. Willett, Readings in information retrieval. 1997: Morgan Kaufmann. 

8. Frakes, W.B., Information retrieval: Data structures & algorithms. 2004.. 

9. Belew, R.K., R.K. Belew, and C. van Rijsbergen, Finding out about: a cognitive perspective on search 

engine technology and the WWW. 2000: Cambridge University Press. 

10. Sherman, C.B., C. Sherman, and G. Price, The invisible Web: Uncovering information sources search 

engines can't see. Vol. 1. 2001: Information Today, Inc  

11. Witten, I.H., D. Bainbridge, and D.M. Nichols, How to build a digital library. 2009: Morgan Kaufmann. 

12. Maybury, M.T., Intelligent multimedia information retrieval. 1997: Aaai Press. 

13. Baeza-Yates, R. and B. Ribeiro-Neto, Modern information retrieval. Vol. 463. 1999: ACM press New 

York. 
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 هدف کلی:

 های علمی درس آشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 قدمهم -۱

  داده ها و اطلاعات 

 اطلاعات فیتعار 

  اطلاعات  یآنتروپ 

 گنالیس  

 یپزشک گنالیس 

 و پردازش گنالیس -8

 اطلاعات و پردازش گنالیس 

 گنالیس و ثبت افتیدر  اگرامید بلوک 

 یستیز یها گنالیس پردازش 

  یستیز یها گنالیاهداف پردازش س 

  آنها یها بر اساس مشخصه ها گنالیس یبند میتقس 

  یستیز یها گنالیو پردازش س افتیمشکلات عمده در 

 یپزشک ریبر تصاو یمرور  -3

 یپزشک رگریتصو یها ستمیبر س یا مقدمه 

 توسط اشعه  جادشدهیا ریتصاوX  

 اولتراسوند حاصل از  ریصاو 

 حاصل از تابش گاما ریتصاو 

 یسیمغناط دیحاصل از تشد ریتصاو ( هستهMRI ) 

 یپزشک یها گنالیس یشرده سازف -4

 یاطلاعات پزشک یو رمزنگار یساز رهیذخ ،یفشرده ساز یروشها عنوان درس به فارسی:

 ,Medical Information Compression عنوان درس به انگلیسی:

Encryption and Storage Techniques 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:مهدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 مقدمه 

 یفشرده ساز یروش ها یابیارز 

 کنواختیریغ یبردار نمونه 

 یها روش FAN , TP , AZTEC 

 یکد پالس تفاضل لهیبه وس یفشرده ساز کیتکن (DPCM ) 

  یپزشک ریتصاو یفشرده ساز -5

 یپزشک ریتصاو یبر فشرده ساز یا مقدمه 

 تالیجید یپزشک ریتصاو 

 ریتصو یفشرده ساز ییکارا یریگ اندازه  

 کودر و دکودر منبع - ریتصو یفشرده ساز ستمیس مدل 

 و دکودر کانال کودر 

 بدون اتلاف و با اتلاف یساز فشرده 

 کد کردن یروشها  -6

 یشوندیپ نگیکد  

 هافمن، شانن و فانو نگیکد 

 یمحاسبات نگیکد 

 SPIHT ; Lempel - Ziv یها تمیالگور -7

 بدون افت یها تمیالگور ریسا -2

  Burrows - Wheeler  

  ACB  

  Lossless Data Compression by Replacement Schemes  

  Universal Lossless Source Coding, Lossless Source Coding 

 ریتصو یساز فشرده Lossless  

 بافت یها تمیالگور -9

  Scalar & Vector Quantization 

  Transform Coding 

  JPEG & MPEG  

  Fractal Coding 

 یانطباق یتدهام -۱3

 اختفاء اطلاعات -۱۱

  و علامت  ینامیب ،یمدرن، کانال نهان، مستترنگار یارتباط یها ستمیکاربردها در س خچه،یمقدمه )تعریف اختفاء اطلاعات، تار

 حق انتشار( یگذار

  یلف مستتر نگارمخت یپروتکل ها ،یفن یمستترنگار ،یلغو یمدل ارتباطات مستتر، مستتر نگار ی)معرف یاصول مستترنگار، 

 (یعموم دیبا کل یو مستترنگار یخصوص دیبا کل یساده و مستترنگار یمستترنگار

 یروش ها ،ینیجانش یها ستمیارتباطات مستتر، مانند س یمختلف اختفاء اطلاعات برا ی)روش ها یمستتر نگار یها کیتکن 

 (ریدر تصاو یو پوشش و انحراف، مستترنگار دیتول یها کیتکن ،یآمار یدورنگ، مستتر نگار ریاختفاء در تصاو

 PACS یریو انتقال اطلاعات تصو رهیذخ ستمیس -۱8

 مقدمه 
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 ستمیس اگرامیبلوک د PACS  

 یطراح یها دهیا  

 ریستاندارد انتقال اطلاعات و تصاوا 

  استانداردHLY 

  استانداردACR - ARENA  

 فرمت به لیتبد تمیالگور 

 ACR - ARENA , DICOM-  

  333استاندارد DICOM  

 داده رهیو ذخ یجمع آور یمدل ها 

  PACS و ارتباطات 

  شبکه یاستانداردها 

 یارتباط یتکنولوژATM , FDDI , Ethetnet 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 نوین و تعاملیاستفاده از رویکردهای  .52

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در  .59

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Naït-Ali, A. and C. Cavaro-Ménard, Compression of biomedical images and signals. 2008: Wiley Online 

Library. 

2. Sayood, K., Introduction to data compression. 2017: Morgan Kaufmann. 

3. Easttom, C., Modern cryptography. 2015: Springe. 

4. Nemati, H.R. and L. Yang, Applied Cryptography for Cyber Security and Defense: Information 

Encryption and. 2011. 

5. Beutel, J., H.L. Kundel, and R.L. Van Metter, Handbook of medical imaging. Vol. 1. 2000: Spie Press. 

6. Gibson, J.D., et al., Digital compression for multimedia: principles and standards. 1998: Morgan 

Kaufmann. 

7. Bemmel, J. and M. Musen, Handbook of Medical Informatics. The Netherlands. 2002, Heidelberg, 

Springer Berlin. 

8. John, L.S., Biosignal and biomedical image processing. Marcel Decker Inc, 2004. 

9. Obaid, A.H., Information hiding techniques for steganography and digital watermarking. UDC 681.518 

(04) INTERACTIVE S< STEMS: Problems of Human-Computer Interaction.–Collection of scientific 

papers.− Ulyanovsk: USTU, 2015.− 306 p., 2015: p. 63. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 صصی درسایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخ 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آشنایی با تبدیلات ریاضی مورد استفاده در گرافیک کامپیوتری -۱

 مدل سازی سه بعدی -8

 مدل ساز سه بعدی خم ها و رویه های هندسی -3

 تکنیک های نمایش رویه های هندسی -4

5- Rendering Process 
6- Shading Process  
7- Taxture Mapping  
8- Shadowing  
9- Aliasing, anti- aliasing 
10- Ray tracing  
11- Path tracing  
12- Local and Global Illumination 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .63

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 دبراساس نظر استا  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .6۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Dobashi, Y., S. Kaji, and K. Iwasaki, Mathematical Insights Into Advanced Computer Graphics 

Techniques. 2019: Springer. 

 شرفتهیپ یوتریکامپ کیگراف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Computer Graphics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

  عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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2. Mukundan, R., Advanced methods in computer graphics: With examples in OpenGL. 2012: Springer 

Science & Business Media. 

3. Watt, A. and M. Watt, Advanced Animation and Rendering Techniques Theory and Practice, 1994. 

Addison-Wesley. 

4. Foley, J.D., et al., Computer graphics: principles and practice. Vol. 12110. 1996: Addison-Wesley 

Professional.. 

5. Hearn, D., M.P. Baker, and W.R. Carithers, Computer graphics with OpenGL. 2014: Upper Saddle River, 

NJ: Pearson Prentice Hall  
6. Board, O., et al., OpenGL (R) Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL (R), 

Version 2. 2005, Addison Wesley 

7. Foley, J.D., et al., Introduction to computer graphics. Vol. 55. 1994: Addison-Wesley Reading. 

8. Angle, E. and D. Shreiner, Interactive computer graphics: A topdown approach with shader-based 

opengl. 2011, Addison-Wesley Publishing Company, USA. https://dl. acm. org/doi/book/10  

9. Watt, A., 3D computer graphics. 1993. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 ذیل تفهیم سرفصل های 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هیقدمه و اصول اولم -۱3

 مورد استفاده  یسخت افزارها -۱4

 یارتباط متقابل چندوجه  -۱5

 اشارات و حرکات ییشناسا  -۱6

 گفتار ییو شناسا دیتول یدر باره  یاتیکل  -۱7

 یصوت یفضا  -۱2

 یمجاز تیلامسه در واقع  -۱9

 (یمجاز یافزوده شده با المان ها تیواقع  -83

 یتیجمع یها یساز هیشب در یمجاز تیاربرد واقعک -8۱

 و درمان مشکلات مرتبط یدر روانشناس یمجاز تیکاربرد واقع -88

 مرتبط یها یماریب صیحرکت و تشخ یساز هیشب  -83

 نرم بدن یرفتار بافت ها یساز هیشب  -84

 آموزش ایو  نیتمر یبرا یجراح طیشرا یساز هیشب -85

 بهداشت( ایو  ی)مرتبط با پزشک یمجاز تیواقع یکاربردها ریسا  -86

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( 

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .68

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای 

 یو کاربرد آن در پزشک یمجاز تیواقع درس به فارسی:عنوان 

 Virtual Reality and Its Application in عنوان درس به انگلیسی:

Medicine 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه له / پایانرسا 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .63

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Mazurek, J., et al., Virtual reality in medicine: a brief overview and future research directions. Human 

Movement, 2019. 20(3): p. 16-22. 

2. Riener, R. and M. Harders, Virtual reality in medicine. 2012: Springer Science & Business Media. 

3. Burdea, G. and P. Coiffet, Virtual reality technology. 2003, MIT Press. 

4. Thalmann, N.M. and D. Thalmann. Introduction: Creating artificial life in virtual reality. in Magnenat 

Thalmann N., Thalmann D. 1994. Citeseer. 

5. Peternier, A., Mental Vision: a Computer Graphics Platform for Virtual Reality, Science and Education. 

2009, Verlag nicht ermittelbar. 

7. Grillon, H., Simulating interactions with virtual characters for the treatment of social phobia. 2009, 

EPFL.. 

6. Carvalho, S.R.d., Data-driven constraint-based motion editing. 2009, EPFL. 

8. Arbabi, E. and D. Thalmann, Contact modeling and collision detection in human joints, in 3D Multiscale 

Physiological Human. 2014, Springer. p. 189-204. 

9. Yersin, B., Real-time motion planning, navigation, and behavior for large crowds of virtual humans. 

2009, EPFL. 

10. Ott, R., Two-handed haptic feedback in generic virtual environments. 2009, EPFL. 

11. Bianchi, G., Exploration of augmented reality technology for surgical training simulators. 2007, ETH 

Zurich. 

12. Glardon, P., On-line locomotion synthesis for virtual humans. 2006, EPFL 

13. Aubel, A., Anatomically-based human body deformations. 2002, Verlag nicht ermittelbar. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 رفصل های ذیلتفهیم س 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 خچهتاری – میتصم یبانیپشت یامانه هاس -۱

 یریگ میدر تصم یموارد شناخت -8

 یاز آن ها در پزشک ییبا سرپرست و بدون سرپرست به همراه نمونه ها یها یریادگی -3

 خواص، استنباط، کاربردها( ف،ی)تعر نیزیب یشبکه ها -4

 یآن در پزشک ی( و کاربردهاHidden Markov Modelمدل مارکوف مخفی ) -5

 نیماش یریادگی یپردازش داده ها برا شیپ -6

  ICAمستقل  یمؤلفها لیو تحل PCA یاصل یمؤلفها لیتحل -7

 میتصم یرخت هاد -2

 یخوشه بند -9

۱3- .K- یگیهمسا نیتر کینزد (KNN ) 

 یمصنوع یعصب یبکه هاش -۱۱

 یبدون سرپرست یهاSVMو  SVMبه کمک  ونیرگرس -۱8

 نیزیب یشبکه ها یریادگی -۱3

 نیزیب ی( با استفاده از شبکه هاCausal Discoveryشف على )ک -۱4

 یدر پزشک ینیماش یریادگی ینمونه کاربردها -۱5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .64

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 س نظر استادبراسا  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 یپزشک ستیدر ز ینیماش یریادگی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Machine Learning in Biomedicine عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .65

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

1. Cleophas, T.J. and A.H. Zwinderman, Machine learning in medicine-a complete overview. 2015: 

Springer. 

2. Cleophas, T.J. and A.H. Zwinderman, Machine Learning in Medicine-Cookbook. 2014: 

Springer. 
3. Mitchell, T.M., Machine learning and data mining. Communications of the ACM, 1999. 42(11): p. 30-

36. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یستمیس یولوژیب یفلسفه  -۱

 ها ستمیدر سطح س زیمنشاء آنال -8

  یپزشک - یستیز قیو نقش آن در تحق یستمیس یولوژیب -3

 -هیپا قاتیتحق  

 -یترجمه ا قاتیتحق 

 - یستمیس یولوژیو ب ینیارتباط ثبت بال 

 یتجرب یطراح -4

 - هیارتباط اکتشاف و علم وابسته به فرض 

 -ابعاد بالا یدارا یداده ها یبرا یملاحظات یطراح 

 بالا ییها با کارا نیپروتئ زیکردن و آنال یکم ص،یتشخ -5

 بالا ییبا کارا DNA زیکردن و آنال یکم ص،یتشخ -6

 بالا ییبا کارا RNA زیکردن و آنال یکم ص،یتشخ -7

 بالا ییبا کارا یها یتکنولوژ زیکاربرد و آنال یبرا ییراه کارها -2

 شرفتهیپ زیآنال یبرا یستیز یداده ها یتجمیع قالب ها -9

  -کیو پروتئوم کیژنوم یداده ها عیتجم 

 -یبیفتوت یبا داده ها کیتجمیع و تنوع ژنوم 

 -زن  انیب یبا داده ها عیو تجم کیژنوم یساختار داده ها 

 - تجمیعbench work یمحاسبات یولوژیو ب 

 ندهیدر آ یستمیس یولوژیب یاز طرح ها ییثال هام  -۱3

 با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب 

 یستمیس یولوژیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Systems Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی حد عملی دارد، چه اگر وا

 نظر استاد
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 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .66

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان استفاده از امکانات سمعی و .67

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Alon, U., An introduction to systems biology: design principles of biological circuits. 2019: CRC press. 

2. Bizzarri, M., Systems Biology. 2018: Springer. 

3. Kitano, H., Foundations of systems biology. 2001: The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, 

England. 

4. Klipp, E., et al., Systems biology: a textbook. 2016: John Wiley & Sons. 

5. Tretter, F., et al., Systems biology in psychiatric research: From high-throughput data to mathematical 

modeling. 2010: John Wiley & Sons. 

6. Zelikovsky, A., Transactions on computational systems biology II. 2005: Springer. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 و مشخصات آن ستمیس فیتعر -۱

 ستمیس یرگذاریتأث زانیب و متناس یاتیعمل ییکارا -8

 محصول ای ستمیس اتیچرخه ح  -3

 خارج و مشکلات آن طیبا مح ستمیس یارتباط یواسطها  -4

 ستمیس یو طراح لیو تحل هیدر تجز یسازمان یقش هان  -5

 یاتیعمل طیبا مح ستمیتعاملات س -6

 نمودار مورد کاربر یو کاربردها ستمیس تیتحلیل مأمور  -7

 یاتیعمل یمدل ها  -2

 اتیعمل یفاز، حالت ها یمدل ها  -9

 مشخصه ها یو طراح لیو تحل هیتجز  -۱3

 ها  ستمیس لیتحل  -۱۱

 شیو آزما یابیارز یتوسعه، فازها یل هامد -۱8

 یریگیپ تیها و قابل یازمندیاستخراج ن -۱3

 ستمیس یساختار طراح  -۱4

 توسعه اجزاء -۱5

 ستمیس یواسطه ها یو طراح لیتحل  -۱6

 انسان – ستمیس یتجمع ساز  -۱7

 یمستندات طراح -۱2

 ییراکا لیتحل  -۱9

 یبانیو پشت ییایپا  -83

 بهداشتی – یاطلاعات پزشک تیریمد یبرا ستمهایس لیتحل عنوان درس به فارسی:

 System Analysis for Health and عنوان درس به انگلیسی:

Medical Data Management 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 پروژه تیریمد  -8۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .62

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 لزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( م

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .69

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Blobel, B., Application of the component paradigm for analysis and design of advanced health system 

architectures. International Journal of Medical Informatics, 2000. 60(3): p. 281-301. 

2. Leiner, F., et al., Medical data management: A practical guide. 2003: Springer Science & Business 

Media. 

3. Hoffer, J.A., Modern systems analysis and design, 6/e. 2012: Pearson Education India. 

4. Wasson, C.S., System analysis, design, and development: Concepts, principles, and practices. 

Vol. 22. 2005: John Wiley & Sons. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اطلاعات یبر فن آور یرورم -۱

 یتیریکنترل مد یاطلاعات در راستا یفن آور -8

 اطلاعات تیرینرم افزار، شبکه و مدسخت افزار،  -3

 یپزشک یدر مراقبت ها یموارد کاربرد -4

 و جامع یتیریمد یها ستمیس -5

  e -healthاز  یکاربردهائ -6

 بار میتصم یها ستمیاز س یاربردهائک -7

  HIS یها ستمیس یراهبرد یدر طراح ینکات -2

  کیدر سلامت الکترون یکاربرد یبر استانداردها یمرور -9

پروژه متناسب با  نیشود. ا یارائه م HIS ستمیس کی یها یژگیو فیو تعر لیدر ارتباط با تحل یپروژه درس کی درس نیا یانتها در

 ندینتخاب نماا ناریارائه سم یرا برا ینیتوانند عناو یم انیدانشجو یدر موارد نیتواند متفاوت باشد. همچن یم انیدانشجو یلیسابقه تحص

 اسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متن

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .73

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 عی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سم .7۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 یاطلاعات بهداشت یستمهایس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Health Information Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  ارگاه ک سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 1. Balgrosky, J.A., Essentials of Health Information Systems and Technology. 2014: Jones & Bartlett 

Publishers. 

2. Austin, C.J. and S.B. Boxerman, Information systems for health services administration. 1997: 

Health Administration Press. 
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 هدف کلی:

 ای علمی درسآشنایی با اصول و پایه ه -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اتکلی – یدر پزشک یریگ میتصم بانیپشت یها ستمیس -۱

 یریگ میتصم بانیپشت یها ستمیس یاضیر یها هیپا -8

 یریگ میتصم بانیشتیپ یها ستمیو س یداده کاو -3

 یصیتشخ یریگ میتصم انبیپشت یها ستمیس -4

 اطلاعات یابیباز یها ستمیس -5

 بر اساس تجربه یریگ میو تصم یپزشک  -6

 یپزشک کیخبره در انفورمات یها ستمیس -7

 ینیبال یریگ میتصم یها ستمیس  -2

 یابیبه ارز یپزشک یلغات و واژه ها یطبقه بند -9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 دهای نوین و تعاملیاستفاده از رویکر .78

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 س در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با در .73

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Sutton, R.T., et al., An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and 

strategies for success. NPJ digital medicine, 2020. 3(1): p. 1-10. 

2. de Clercq, P., Guideline-based decision support in medicine. 2003, Citeseer. 

 یدر بهداشت یریگ میتصم بانیپشت یستمهایس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Clinical Decision Support Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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3. Tcheng, J.E., Optimizing strategies for clinical decision support: summary of a meeting series. 2017: 

National Academy of Medicine. 

4. Chapman, G.B. and F.A. Sonnenberg, Decision making in health care: theory, psychology, and 

applications. 2003: Cambridge University Press. 

5. Berner, E.S., Clinical decision support systems. Vol. 233. 2007: Springer. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هوشمند یو سامانه ها یبر هوش مصنوع یمقدمه ا -۱

 یمصنوع یعصب یشبکه ها یمبان -8

 (یبدون سرپرست ،ی)با سرپرست یعصب یدر شبکه ها یریادگی •

 هیو چند لا هیشبکه پرسپترون تک لا  •

 پس انتشار خطا یریادگی تمیالگور •

   RBF یشبکه ها  •

 لدیفیشبکه ها •

  ARTکوهونن و  یشبکه ها •

 کیژنت یها تمیو جستجو با استفاده از الگور یساز نهیبه یوش هار -3

  یفاز یو سامانه ها یطق فازمن  -4

 خبره یسامانه ها -5

 یاز کاربردها در پزشک یینمونه ها  -6

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .74

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالایان نیمآزمون پ

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .75

 یهوشمند و کاربرد آنها در پزشک یسامانه ها عنوان درس به فارسی:

 Intelligent Systems and Its applications عنوان درس به انگلیسی:

in Medicine 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  یشگاه آزما سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Castillo, O. and P. Melin, Hybrid Intelligent Systems in Control, Pattern Recognition and Medicine. 2020: 

Springer. 

2. Hassanien, A.-E. and F. Tolba, Applications of intelligent optimization in biology and medicine. 2016: 

Springer. 

3. Begg, R., J. Kamruzzaman, and R. Sarker, Neural networks in healthcare: Potential and challenges: 

Potential and challenges. 2006: Igi Global. 

4. Malmgren, H. and M. Borga, Artificial Neural Networks in Medicine and Biology: Proceedings of the 

ANNIMAB-1 Conference, Göteborg, Sweden, 13-16 May 2000. 2000: Springer Science & Business 

Media. 

5. Hudson, D.L. and M.E. Cohen. Neural networks and artificial intelligence for biomedical engineering. 

2000. Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

6. Padhy, N., Artificial Intelligence and Intelligent Systems, 4 th impression. 2007, Oxford. 

 .، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران۱323. اصول و مبانی سیستم های خبرهغضنفری، م. و کاظمی،  ز.،  -7

8. Akay, M., Nonlinear biomedical signal processing. 2000: Wiley Online Library. 

9- Meyer-Bäse, A., A. Meyer-Baese, and V.J. Schmid, Pattern Recognition and Signal Analysis in Medical 

Imaging. 2004: Academic Press. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  ویژه:اهداف 

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یچندرسانه ا یبر فن آور یمرور -۱

 سیسرو تیفیو ک یارتباطات چندرسانه ا  -8

  QoS یابیو ارز یریاندازه گ یارهایمع  -3

 کیتراف یو شکل ده کیتراف کنترل -4

 ( DiffServ) زیمتما یها سی( و سروIntServمجتمع ) یها سیسرو -5

  | MPLSدر  کیتراف یمهندس -6

  QoSبر  یمبتن یابیریمس -7

 یچندرسانه ا یدر شبکه ها سیسرو تیفیک -2

 QoS تیریمد -9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .76

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال ی در طول نیمهای کلاسفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .77

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Raggo, M.T. and C. Hosmer, Data hiding: exposing concealed data in multimedia, operating systems, 

mobile devices and network protocols. 2012: Newnes. 

2. Nguyen, N.-T., A. Zgrzywa, and A. Czyzewski, Advances in multimedia and network information system 

technologies. Vol. 80. 2010: Springer Science & Business Media. 

 یچندرسانه ا یشبکه ها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Multimedia Networks عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 لی عم تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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3. Zgrzywa, A., K. Choroś, and A. Siemiński, New trends in multimedia and network information systems. 

Vol. 181. 2008: IOS Press. 

4. Ganz, A., Z. Ganz, and K. Wongthavarawat, Multimedia Wireless Networks: Technologies, Standards, 

and QoS. 2004: prentice Hall PTR. 

5. Chao, H.J. and X. Guo, Quality of service control in high-speed networks. 2002: Wiley Online Library. 

6. Shin, J., D.C. Lee, and C.-C.J. Kuo, Quality of service for internet multimedia. 2004: Prentice Hall 

Professional. 

7. Jha, S. and M. Hassan, Engineering Internet QoS. 2002: Artech House. 

8. Wesel, E.K. and E. Khayata, Wireless Multimedia Communications: Networking video, voice 

and data. 1997: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. 

9. Effelsberg, W., et al., High-speed networking for multimedia applications. 1996: Springer. 

10. Sharda, N., Multimedia information networking. AMCIS 1998 Proceedings, 1998: p. 398. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یوتریکامپ یشبکه ها یها سیبر سرو یمرور -۱

 شبکه یها سیاز سرو ییمثال ها 

  یوتریکامپ یشبکه ها فیتعر 

  یده سیسرو تیفیو ک سیسرو فیتعر 

  پروتکل فیتعر 

 جلسه( 3دهنده آن ) لیتشک یو اجرا نترنتیا یشبکه ها -8

  لبه و هسته شبکه(  نترنتیا یاجزاء شبکه ها فیتعر( 

  مدلClinent - Server  

 یکیزیف یو رسانه ها یدسترس یشبکه ها 

  یمدار نگیچیو سوئ یبسته ا نگیچیسوئ 

  یبسته ا نگیچیسوئ یدر شبکه ها سیسرو تیفیک یپارامترها 

 وتریکامپ یشبکه ا یا هیلا یمعمار -3

   مدل مرجعOSI  

  ها  سیها، پروتکل ها و سرو هیواحد به لا دید 

  بدون اتصال سیاتصال گرا و سرو سیسرو یمدل ها 

  یو بازساز یقطعه ساز 

  نگیپلکس یمالت یو د نگیپلکس یمالت  

   مدلTCP/ IP  ) 

  یربردکا هیلا -4

  یشبکه ا یاصول کاربردها 

 یوتریکامپ یشبکه ها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Computer Networks عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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    وب و پروتکلHTIP  

  و پروتکل  لیانتقال فاFTP  

 و پروتکل  یکیپست الکترونSMTP 

  و پروتکل  نترنتیدر ا یرکتوریدا سیسروDNS  

  ریبه نظ رینظ یکاربردها  

  سوکت با  یسیبرنامه نوTCP  

  سوکت با  یسیبرنامه نوUDP  

 حمل  هیلا -5

  حمل  هیال یها سیسرو یمعرف 

  حمل و  هیبدون اتصال لا سیسروUDP  

  پروتکل ها( کنترل  یاصول انتقال مطمئن دادهARQ ) 

  حمل و  هیاتصال گرا لا سیسروTCP  

   اصول کنترل ازدحام 

   کنترل ازدحام درTCP  

 شبکه  هیلا -6

  ( یو جلوران ییایریشبکه )مس هیلا فیوظا یمعرف 

  یداده نگار و مدار مجاز یشبکه ها  

  ابیریمس یمعمار 

  یبستها نگیپیسوئ یدر شبکه ها کیتراف تیریمد  

  بسته ها(  یصف و زمان بند تیریدر سطح بسته مد کیتراف تیریمد 

  پروتکل ها نترنتیا تیریمد(ی ARP , ICMP , IPV6 IPV   ) 

  یپروتکل ها Mobile IP, DHCP  

  تعر نترنتیدر ا یابیریمس یها تمیالگور(فی AS یاو پروتکل ه EGP IGP ) 

   پروتکلRIP  

   پروتکلOSPF  

   پروتکلBGP  

  یو همه بخش یچند پخش یابیریمس 

 یمحل یداده و شبکه ها وندیپ هیلا -7

  آن  یها سیداده و سرو وندیپ هیلا یمعرف 

  خطا  حیو تصح صیتشخ یروش ها اتیکل 

  به رسانه  یکنترل دسترس یروش ها اتیکل 

  یمحل یشبکه ها اتیکل Ethernet  وWireless LAN  

  یوتریکامپ یدر شبکه ها تیمنا -2

 یوتریکامپ یشبکه ها تیکلیات امن  

 امیصحت پ (Message Integrity ) 

  یانیاصالت نقطه پا قیتصد 
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  یساز منیا email 

  اتصالات  یساز منیاSSL : TCP  

  یساز منیا اتیعمل :firewall نفوذ صیتشخ یها ستمیو س 

 ری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگی

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .72

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 نات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکا .79

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Medicine, J., Networking for Beginners: The Complete Guide to Computer Network Basics, 

Wireless Technology and Network Security. 2019: Independently Published. 

2. Nastase, R., Computer Networking: Beginner's Guide for Mastering Computer Networking and the OSI 

Model. 2017: Independently Published. 

3. Layer, A., Computer Networking: A top down approach. 2017. 

4. Leon-Garcia, A. and I. Widjaja, Communication networks: fundamental concepts and key architectures. 

Vol. 2. 2000: McGraw-Hill New York.. 

5. Forouzan, A.B., Data communications & networking (sie). 2007: Tata McGraw-Hill Education. 

6. Stallings, W., Data and computer communications. 2007: Pearson Education India 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس 

 های ذیلتفهیم سرفصل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اول فصل .۱

 اتیکل .۱-5

 و اصطلاحات هیاول فیتعار .۱-6

 انواع مدلها  .۱-7

 (یو تجرب یلی)تحل یمدل ساز یروش ها .۱-2

 فصل دوم .8

 یلیتحل یمراحل مدل ساز یلیتحل یمدل ساز .8-5

 ...(،ییایمیش ،یکیمکان ،یکیآنالوگ الکتر یها ستمیس .8-6

 فشرده و گسترده یمدل ها .8-7

 یخط ریغ یمدل ها .8-2

 فصل سوم  .3

 بر احتمالات و آمار یمرور .3-5

 یتصادف یرهایمتغ .3-6

 یاتفاق یندهایفرآ .3-7

 و آزمون فرضها  یآمار یمدل ها .3-2

 ( ستمیس یی)شناسا یتجرب سازی مدل –چهارم  فصل .4

 (ی)پاسخ ضربه، پاسخ پله، پاسخ فرکانس یو فرکانس یزمان میکلاس یروش ها .4-5

 (Correlation Analysis یهمبستگ زیروش آنال .4-6

 فیط نیروش تخم .4-7

 یپارامتر یها روش .4-2

 (Parameter Estimationپارامترها ) نیتخم یروشها -فصل پنجم  .5

 ( Least Squaresروش حداقل مربعات ) .5-5

 ( Instrumental Variable) یابزار یرهایروش متغ .5-6

 (Maximum likelihoodاحتمال ) ممیروش ماکز .5-7

 یستیز یها ستمیس یمدل ساز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Modeling of Biological Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایانرساله  48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 (Prediction Error Method) ینیب شیپ یروش خطا .5-2

 حالت یدر فضا سازی مدل –فصل ششم  .6

 آن یانتقال مواد در بدن و مدل ها -فصل هفتم   .7

 الیس انیمواد توسط جر انتقال .7-4

 انتقال مواد توسط نفوذ .7-5

 ( Compartmental Models) یبخش یمدل ها .7-6

 کیولوژیزیو ف یستیز یها ستمیس یاز مدل ساز یکاربرد یینمونه ها -هشتم  فصل .2

 ( یپالس ریمدل غ ،یگردش خون )مدل پالس ستمیس یمدل ساز .2-5

 ( یکیمدل الکتر ،یکیتنفس، مدل مکان یولوژیزی)ف یتنفس ستمیس یمدل ساز .2-6

 انتقال حرارت، مدل انتقال حرارت(  یها زمیانتقال حرارت بدن )مکان ستمیس یمدل ساز .2-7

 کنترل حرکات بدن انسان  ستمیس یمدل ساز .2-2

 ارائه گردد ییدانشجو ینارهایدر قالب سم تواند یم یستیو ز یرخطیغ یها ستمیس یدر خصوص مدل ساز دیمباحث جد -نهم  فصل .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

 ۱433.  ف، توحیدخواه، گ، بغدادی، مدلسازی سیستم های زیستی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱

2. Haefner, J.W., Modeling Biological Systems:: Principles and Applications. 2005: Springer Science & 

Business Media. 

3. Dokholyan, N.V., Computational modeling of biological systems: from molecules to pathways. 2012: 

Springer Science & Business Media. 

4. Bernard, A.P., Modeling biological systems from heterogeneous data. 2008: Duke University. 

5. Rao, V.S.H. and P.R.S. Rao, Dynamic models and control of biological systems. 2009: Springer Science 

& Business Media. 

6. Rideout, V.C., Mathematical and computer modeling of physiological systems. 1991: Prentice Hall 

Englewood Cliffs, NJ:. 

7. JD, S., BASIC Microcomputer Models in Biology. L. a. 0.: Addison-Wesley Publ. Co, 1982. 357. 

8. Randall, J.E., Microcomputers and physiological simulation. 1987: Raven Press. 

9. Milhorn, H.T., The Application of Control Theory to Physiological Systems. 1967: Saunders. 

10. Luing, L., System Identification. Theory for the users. Science, Мoscow, 1991. 

11. Ljung, L. and T. Glad, Modeling of dynamic systems. 1994: Prentice-Hall. 

12. Norton, J.P., An introduction to identification. 2009: Courier Corporation. 

13. Ljung, L. and T. Söderström, Theory and practice of recursive identification. 1986: MIT press. 

14. Söderström, T. and P. Stoica, System identification. 1989: Prentice-Hall International. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 پروژه تیریمد یها کتکنی -۱

 یاطلاعات پزشک تیریمد ندیبه فرآ ازین لیدلا -8

 پروژه یزیبرنامه ر -3

 کنترل پروژه  -4

 ستمیس یها تینقاط قوت و محدود -5

 یسنت یکردهایرو یچالش ها -6

 اتاطلاع یفناور یپروژه ها ریبا سا یاطلاعات پزشک یپروژه ها نیتفاوت ب -7

 ؛یاضطرار طیشرا یزیبودجه و برنامه ر ت؛یریبودجه و مسائل مربوط به مد ؛یمنابع مال -2

 ینیبال یها ستمیس یدگیچیپ -9

 یو مل یسازمان استیس -۱3

 ماریمسائل مربوط به نقش ب -۱۱

 تیموفق نیعوامل شکست و تضم یبررس -۱8

 نفعانیذ لیو تحل هیتجز -۱3

 سکیر تیریمد -۱4

 ژهپرو شنهاداتیپروژه ها و پ یابیارز یروشها -۱5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .23

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 و سلامت یاطلاعات پزشک یپروژه ها رتیمد عنوان درس به فارسی:

 Health Informatics Project عنوان درس به انگلیسی:

Management 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 د ساعت:تعدا

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 برای ارائه:  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .2۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Lorenzi, N.M. and R.T. Riley, Organizational aspects of health informatics: managing technological 

change. 2013: Springer Science & Business Media. 

2. Houston, S. and L.A. Bove, Project management for healthcare informatics. 2007: Springer 

Science & Business Media. 

3. Cimino, J.J. and E.H. Shortliffe, Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and 

Biomedicine (Health Informatics). 2006: Springer-Verlag. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 وانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درسایجاد ت 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  یبهداشت یمراقبت ها یاز شبکه در سازمان ها یو بهره بردار یطراح ممفاهی -۱

 ( یشبکه )توپولوژ یمباحث طراح -8

 یاصل یها طیسرور و مح یدهنده ها سیسرو -3

 (رهیر ، روتر ، دروازه ، مودم ، انواع کابل و غشبکه )سرو یمختلف سخت افزار یعملکرد دستگاه ها -4

 ( رهیو غ کسیونی،  NT  ،W2000شبکه ) یعامل ها ستمیس -5

 شبکه.  یبرنامه ها ری( و ساHL7  ،DICOM) یبهداشت یشبکه در مراقبت ها یپروتکل ها -6

 قابل اعتماد  یا انهیرا یشبکه ها جادیها و ملاحظات ا هی، رو ندهایفرآ -7

 یبا متخصصان فن یهمکار یط از راه دور براارتبا میدرک مفاه -2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .28

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ج(

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .23

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Douglas, J., Computerizing large integrated health networks: the VA success. 2012: Springer Science & 

Business Media. 

2. Griffin, P.M., et al., Healthcare systems engineering. 2016: John Wiley & Sons. 

3. Antonelli, D. and G. Bruno. Healthcare network modeling and analysis. in Working Conference on 

Virtual Enterprises. 2014. Springer. 

 یبهداشت یمراقبت ها یها ستمیشبکه ها در س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Networks in Health Care Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 حد:تعداد وا
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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4. Istepanian, R., S. Laxminarayan, and C.S. Pattichis, M-health: Emerging mobile health systems. 2007: 

Springer Science & Business Media. 

5. Elhoseny, M., et al., Secure medical data transmission model for IoT-based healthcare systems. 

Ieee Access, 2018. 6: p. 20596-20608. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 حوزه تخصصی درس ایجاد توانمندی و مهارت در 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  یو محرمانگ تیامن میمفاه فتعری -۱

 یاطلاعات پزشک یها ستمیدر س یو محرمانگ تیضرورت حفظ امن -8

 یپزشک یها ستمیدر س یو محرمانگ تیمربوط به حفظ امن نیاستاندارد ها قوان -3

 یپزشک ینتقال داده هاو ا یدر جمع آور یو محرمانگ تیامن یپروتکل ها -4

 یاطلاعات پزشک یها ستمیدر انواع س یخصوص میو حر یتیامن یچالش ها -5

 یپزشک یبه داده ها یکنترل دسترس -6

 یرمزگذار یها تمیالگور -7

 آنها تیو مسئله امن یبهداشت یمراقبت ها یاز شبکه در سازمان ها یو بهره بردار یطراح میمفاه -2

 بزرگ یداده ها تیمسئله امن -9

 ردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهب

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .24

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائ

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .25

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Shoniregun, C.A., K. Dube, and F. Mtenzi, Electronic healthcare information security. Vol. 53. 2010: 

Springer Science & Business Media. 

2. Zhang, K.S. and X.S. Shen, Security and privacy for mobile healthcare networks. 2016: Springer. 

 اطلاعات سلامت ستمیس یو محرمانگ تیامن عنوان درس به فارسی:

 Security and Privacy of Health عنوان درس به انگلیسی:

Information System 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -ظرین اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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3. Herold, R. and K. Beaver, The practical guide to HIPAA privacy and security compliance. 2003: CRC 

Press. 

4. Vinaykumar, S., C. Zhang, and H. Shahriar, Security and privacy of electronic medical records. 

SAIS 2019 Proceedings, 2019. 29: p. 1-6. 

5. Shakeel, P.M., et al., Maintaining security and privacy in health care system using learning based deep-

Q-networks. Journal of medical systems, 2018. 42(10): p. 1-10. 

6. Abouelmehdi, K., A. Beni-Hessane, and H. Khaloufi, Big healthcare data: preserving security and 

privacy. Journal of Big Data, 2018. 5(1): p. 1-18. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه: آناتومی مراقبت های بهداشتی -۱

 سؤالات مربوط به تحقیقات بالینی -8

 منابع داده های پزشکی -3

 (Knowledge graphs in Medicineر پزشکی )نمودار دانش د -4

 منابع و انتخاب ویژگی ها -5

 پردازش متن به عنوان منبع ویژگی ها -6

 (Working with time-lines and time-scalesکار با خطوط زمانی و مقیاس های زمانی ) -7

 (Electronic phenotyping and cohort buildingفنوتیپ الکترونیکی و ساختمان کوهورت ) -2

 جزیه و تحلیل داده های بالینیت -9

 (Associative Analyses (model fitting, hypothesis testing)آنالیزهای انجمنی )مناسب سازی مدل ، آزمایش فرضیه( ) -۱3

 (Associative Analyses (emprical calibration)آنالیزهای انجمنی )کالیبراسیون تجربی( ) -۱۱

 (Predictive Analyses (risk scoring, predictive models)طر ، مدل های پیش بینی( )تجزیه و تحلیل پیش بینی )امتیاز دهی خ -۱8

 (Causal Analyses (Mike Baiocchi)تجزیه و تحلیل علت )مایک بایوچی( ) -۱3

 (EHR( )Predictive Analyses (deep learning and EHRs)تجزیه و تحلیل پیش بینی )یادگیری عمیق و  -۱4

 پیش بینی و عمل -۱5

 ، ظرفیت کار ، اخلاق و مسئولیت ابزار -۱6

 تجزیه و تحلیل اکتشافی -۱7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .26

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر داده یمبتن یپزشک عنوان درس به فارسی:

 و واحدنوع درس  Data Driven Medicine عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

ه به بستموارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 نظر استاد براساس     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .27

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1. Madsen, L.B., Data-Driven healthcare: how analytics and BI are transforming the industry. 

2014: John Wiley & Sons. 

2. Natarajan, S., et al., Boosted statistical relational learners: From benchmarks to data-driven medicine. 

2015: Springer. 
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 هدف کلی:

 یریگمیبه مهندسان به تصم یاخلاق یبا ارائه کدها یاخلاق مهندس در است. یاز اخلاق کاربرد یاشاخه Engineering Ethics یسیبه انگل ای یاخلاق مهندس

که  هددینشان م تیوضع نیدر حال وقوع است. ا یدر علم و پزشک یاقو اخل یاجتماع رییتغ کیحال حاضر،  در .شودیکمک م یدر حرفه مهندس یاخلاق

 یریکارگه و بهتوسع شود،یدرس ارائه م نیدرک نشده است. آنچه در ا یبه درست یو  علوم مرتبط با پزشک یدر کار پزشک ریتک تک محققان درگ فیوظا

 آنها است. یااخلاق حرفه

  اهداف ویژه:

 حوزه تخصصی درس یجاد توانمندی و مهارت درا 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اخلاق یبا مفهوم و کاربردها ییآشنا -5

 آن تیاخلاق و اهم 

 یو فلسف ینیاخلاق در مکاتب مختلف د  

 و نقش آن در توسعه جوامع یاخلاق کاربرد 

 و نقش آن خچهیتار ،یرفه مهندسح -6

 جوامع شرفتیو نقش مهندسان در پ یمهندس فیتعر 

 یاحرفه و اخلاق حرفه فیتعر  

 یرانیدر فرهنگ ا یااخلاق حرفه 

 یمهندس یدادهایرو نیترمهم  

 زمان  تیریو مد تی: خلاقیدو عنصر مهم مهندس 

 یاخلاق مهندس -7

 یضرورت اخلاق مهندس 

 یاصول اخلاق مهندس  

 یاخلاق سازمان ،یاخلاق کاربرد  

 یو مکروهات پژوهش ی: محرمات پژوهشیپژوهش-یاخلاق علم 

 یستیز طیاخلاق مح 

 آن  اتیو مقتض یحرفه مهندس 

 رفتار تیریمد ایاخلاق  یمهندس 

 یپزشک یاخلاق در مهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Ethics in biomedical engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  ارگاه ک سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 یسوگندنامه مهندس  

 یاجتماع هیسرما  

 هابی: نمونه آسیامسائل اخلاق حرفه یهاشهیر  

  یپزشک یاخلاق در مهندس -2

 یشگاهیآزما یابیدر بخش پژوهش و ارز  

 ینیلبا یهایابیو ارز یپزشک لیوسا ها،کیدر بخش تکن 

 یاکار حرفه یبرا یپزشک یمختلف مهندس یهادر بخش 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .22

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 نظر استادبراساس      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .29

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .زداینشر  ،۱392 ،اخلاق یو مهندس یاخلاق مهندس م.، نژاد،یبهادر   .۱

 .یطوس نیرالدیانتشارات دانشگاه خواجه نص، ۱329 ،یو اخلاق مهندس یبر اخلاق پژوهش یامقدمهع.،  ق،یصدیخاک .8

3. Martin, M.W. and R. Schinzinger, Ethics in engineering. 2004: McGraw-Hill. 

4. Mondal, R., Medical Ethics and Policies Related to Biomedical Equipment, in Biomedical Engineering 

and its Applications in Healthcare. 2019, Springer. p. 733-738. 

5. Brey, P., Biomedical engineering ethics. 2009. 

6. Vallero, D.A., Biomedical ethics for engineers: Ethics and decision making in biomedical and biosystem 

engineering. 2011: Elsevier. 
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 شناختی-گرایش مهندسی عصبی تخصصیسرفصل دروس 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 زیست شناسی عصبی رفتار -9

 مغز و رفتار 

 سلول های عصبی و رفتار 

 ژنها و رفتار 

 زیست شناسی مولکولی سلول عصبی -۱3

  عصبی یا شناخت مورفولوژی سلولعصبی  نورونهایسلول شناسی 

 ین های عصبیساخت و انتقال پروتئ 

 کانالهای یونی 

 پتانسیل غشاء 

 عصبی خصوصیات غیر فعال الکتریکی سلولهای :سیگنال موضعی 

 پتانسیل عمل :یا سیگنال انتشاری انتقال سیگنال 

 یناپسی: انتقال سیعصب یسلولها نیب یا هیتعاملات پا -۱۱

 خلاصه انتقال سیناپسی 

  شده در سیناپس عضله و عصب: انتقال مستقیم کنترلسیگنال 

 تجمیع سیناپسی 

  پیامبرهای ثانویه:انتقال سیناپسیتعدیل 

 یش ترانسمیتررها 

 یا انتقال دهنده های عصبی نوروترانسمیترها 

 اصول عصبی شناخت -۱8

 یمرکز یعصب ستمیس یناتومآ ساختار 

 درک احساس و حرکت ساختار عملکرد 

 قشر مغز و یارتباط ی: نواحیو حرکت یعملکرد حس عیتجم 

 آن یکرد شناختعمل یهاتیقابل 

 مغز یتا اعمال شناخت یاز عملکرد سلول عصب 

 یحرکت یها ستمیس -۱3

 1 یشناخت-یعصب یها ستمیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Neuro-cognitive systems 1 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

بسته به موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

 نظر استاد
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 ساختار حرکت 

 عضله تیو فعال یاحد حرکتو 

 ینخاع یهارفلکس 

 یحرکت تییا فعال لوکوموشن 

 یاریحرکات اخت 

 ستنینگر رهیکنترل خ 

 یتعادل ستمیس 

 تیحفظ وضع 

 مخچه 

 یا قاعدهی عقده ها 

 و ثبات رفتار و احساسات جاناتیه ،یختگیرانگب -۱4

 یو اعصاب مغز یواکنش یساقه مغز، رفتارها 

  یاحساس، حرکت و خودآگاه یساقه مغز میتنظ 

  تشنج و صرع 

  ایخواب و رؤ 

  یداریاختلالات خواب و ب 

  پوتالاموسیخودکار و ه یعصب ستمیس 

  یو احساسات درون یجانیه حالات 

 ادراک -۱5

 یاطلاعات حس یرمزبند 

 دنیا مربوط به ب یجسمان حواس 

 لمس 

 حس درد 

 یینایب ریساخت تصو 

 هیدر شبک ریپردازش تصو 

 یینایب یمرکز یرهایمس 

 ایاش درک عمق و شکل 

 یرنگ دید 

 ییشنوا 

 ییایمی: حواس شییو چشا ییایوب 

 توابع شناختی -۱6

 حافظه 

 توجه 

 یادگیری 

 تصمیم گیری 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 وین و تعاملیاستفاده از رویکردهای ن .93

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
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 د امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در ح .9۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kandel, E.R., et al., Principles of neural science. Vol. 4. 2000: McGraw-hill New York. 

2. Byrne, J. and N. Dafny, Neuroscience online: An electronic textbook for the neurosciences. Department 

of Neurobiology and Anatomy, The University of Texas Medical School at Houston, 1997. 

3.          Baars, B. and Gage, N.M., 2013. Fundamentals of cognitive neuroscience: a beginner's guide. Academic 

Press. 

4.     Baghdadi, G., Towhidkhah, F. and Rajabi, M., 2021. Neurocognitive Mechanisms of Attention: 

Computational Models, Physiology, and Disease States. Elsevier. 
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 هدف کلی:

 با اصول و پایه های علمی درسآشنایی  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل  

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 کلیات-فصل اول

 تعاریف اولیه و اصطلاحات 

  هامدلانواع 

 های مدلسازی )تحلیلی و تجربی(روش 

 متغیر بازمان(-دورودی/چندخروجیچن-شناختی )مانند غیرخطی-های عصبیخصوصیات سیستم 

 مدلسازی تحلیلی و تجربی )شناسایی سیستم(-فصل دوم

 مراحل مدلسازی تحلیلی 

 های آنالوگ )الکتریکی و شیمیایی(سیستم 

 ی فشرده و گستردههامدل 

 های کلاسیک زمانی و فرکانسی )پاسخ ضربه، پاسخ پله و پاسخ فرکانسی(روش 

 روش آنالیز همبستگی 

  طیفروش تخمین 

 های پارامتریروش 

 بینی(های تخمین پارامترها )روش حداقل مربعات، روش متغیرهای ابزاری، روش ماکزیمم احتمال، روش خطای پیشروش 

 مدلسازی در فضای حالت -فصل سوم

 معرفی فضای حالت 

 های بازگشتیروش 

 فیلترکالمن 

 روش زیرفضا 

 رخطیمباحث پیشرفته در مدلسازی سیستم های غی -فصل چهارم

 مدل های آماری 

 شبکه های عصبی 

 مدل های آشوب گونه 

 مدل های فازی 

 کاربردها -فصل پنجم

 مدلسازی سیستم کنترل توجه 

 یشناخت-یعصب یهاستمیس یمدلساز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Modelling of Neuro-Cognitive Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   پایه - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 مدلسازی سیستم کنترل حرکات 

 مدلسازی فرایند تصمیم گیری 

 شناختی-مدلسازی بیماری ها و اختلالات عصبی 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 فاده از رویکردهای نوین و تعاملیاست .98

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ی مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارها .93

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

  
 ۱433.  ف، توحیدخواه، گ، بغدادی، مدلسازی سیستم های زیستی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱

1. Dayan, P. and L.F. Abbott, Theoretical neuroscience: computational and mathematical modeling of 

neural systems. 2001: Computational Neuroscience Series. 

2. Sterratt, D., et al., Principles of computational modelling in neuroscience. 2011: Cambridge University 

Press. 

3. Sun, R., The Cambridge handbook of computational psychology. 2008: Cambridge University Press. 

4. O'reilly, R.C. and Y. Munakata, Computational explorations in cognitive neuroscience: Understanding 

the mind by simulating the brain. 2000: MIT press. 

5. Lewandowsky, S. and S. Farrell, Computational modeling in cognition: Principles and practice. 2010: 

SAGE publications. 

6. Doumas, L.A. and J.E. Hummel, Computational models of higher cognition. The Oxford handbook of 

thinking and reasoning, 2012. 19. 

7. Yilmaz, L., Concepts and methodologies for modeling and simulation. 2015: Springer. 

8. Schwartz, R., Biological modeling and simulation: a survey of practical models, algorithms, and 

numerical methods. 2008: MIT Press.H 

9. Ward, L.M., Dynamical cognitive science. 2002: MIT press. 

10. Trappenberg, T., Fundamentals of computational neuroscience. 2009: OUP Oxford. 

11. Haykin, S., Neural networks and learning machines, 3/E. 2010: Pearson Education India. 

12. Busemeyer, J.R., et al., The Oxford handbook of computational and mathematical psychology. 2015: 

Oxford University Press. 

13. Duda, R.O. and P.E. Hart, Pattern classification. 2006: John Wiley & Sons. 

14. oughton, G., Connectionist models in cognitive psychology. 2004: Psychology Press. 

15. Busemeyer, J.R. and P.D. Bruza, Quantum models of cognition and decision. 2012: Cambridge University 

Press. 

16. Birta, L.G. and G. Arbez, Simulation Foundations, Methods and Applications. London: Springer. doi, 

2013. 10: p. S0304-3800. 

17. Konar, A., Cognitive engineering: a distributed approach to machine intelligence. 2007: Springer Science 

& Business Media. 

18.    Baghdadi, G., Towhidkhah, F. and Rajabi, M., 2021. Neurocognitive Mechanisms of Attention: 

Computational Models, Physiology, and Disease States. Elsevier. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یی با سیگنال های عصبیآشنابخش اول: 

های برانگیخته شنوائی، های برانگیخته شامل پتانسیل،انواع پتانسیلLFPT، انتراکورتیکال، (ECoG)  ، انتراکرنیال الکتروآنسفالوگرام(EEG)سیگنال های الکتروآنسفالوگرام  .۱

 SSVEP, P300بیناائی، 

 آشنایی با الکترودهای ثبت .8

 های عصبیپردازش در تحلیل سیگنال  هایبخش دوم: روش

 های زیستی، و فیلترهای بهینه و تطبیقیها، ویژگی سیگناللاآشنایی مقدماتی با سیگنال، انواع سیگن 1

 های خطی سیگنالو مدل فرآیندهای تصادفی 8
 تحلیل مقادیر ویژه 3

 فیلتر وینر 4

 های خطیپیش بینی کننده 5

 فیلتر کالمن 6

 الگوریتم کمترین شیب 7

 (LMS)الگویتم کمترین متوسط مربعات خطا  2

 روشهای کمترین مربعات خطا 9

 (RLS)کمترین مربعات خطا بازگشتی  الگویتم تخمین ۱3

 تجزیه مقادیر منفرد ۱۱

 های کلاسیک تخمین طیف توانروش ۱8

 مباحث ویژه ۱3

   های عصبیهای پردازش در تحلیل سیگنالبخش سوم: کاربرد روش

 کامیپوتر-های واسط مغزسیستم .1

 های زیستی توام با نویزاستخراج پتانسیل های برانگیخته از سیگنال .2

 های عصبیز سیگنالحذف آرتیفکت ا .1

 های عصبیجداسازی منابع در سیگنال .4

 های عصبی طبقه بندی و شناخت الگوهای سیگنال .5

 های عصبیفرکانس سیگنال-تحلیل زمان .6

 spike sortingهای تشخیص اسپایک و روش .7

۱5.  

 یعصب یپردازش سیگنال ها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Neural Signal Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .94

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .95

 منابع پیشنهادی:  چ( فهرست
1. Haykin, S.S., Adaptive filter theory. 2008: Pearson Education India. 

2. Rangayyan, R.M., Biomedical signal analysis. 2015: John Wiley & Sons. 

3. Sanei, S., Adaptive processing of brain signals. 2013: John Wiley & Sons. 

4. Cerutti, S. and C. Marchesi, Advanced methods of biomedical signal processing. Vol. 27. 2011: John 

Wiley & Sons. 

5. Akay, M., Nonlinear biomedical signal processing. 2000: Wiley Online Library. 

6. Akay, M., Time Frequency andWavelets in Biomedical Signal Processing. 1998: IEEE press series in 

Biomedical Engineering. 

7. Selected papers 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یبر علوم اعصاب محاسبات یقدمه ام .۱

 الکتروفیزیولوژی نورونها )مقدمه ای بر میدانها، منابع الکترومغناطیسی و منشا پتانسیل های نورونی( .8

 ینورون نگیکد یروشها .3

 ینورون ییرمزگشا یروشها .4

 اطلاعات در مغز هیظرن  .5

 ی و نحوه انتشار پتانسیل هاتک نورون یمدلساز .6

 هانورون یتیجمع یمدلها .7

 در مغز یزماننوسان و هم .2

 یناپسیس یتیسیحافظه و پلاست .9

 یمغز یرفتار شبکه ها .۱3

 تحریک خارجی بافتهای تحریک پذیر مغز )مدلها و یافته های تحقیقاتی( .۱۱

 یریادگیشناخت و  .۱8

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و 

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .96

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان استفاده از .97

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Malmivuo, J. and R. Plonsey, Bioelectromagnetism: principles and applications of bioelectric and 

biomagnetic fields. 1995: Oxford University Press, USA. 

2. Schutter, E.D., Computational modeling methods for neuroscientists. 2010: The MIT Press. 

 یعلوم اعصاب محاسبات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Computational Neuroscience عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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3. Dayan, P. and L.F. Abbott, Theoretical neuroscience: computational and mathematical modeling of 

neural systems. 2001: Computational Neuroscience Series. 

4. Feng, J., Computational neuroscience: a comprehensive approach. 2003: CRC press. 

5. Izhikevich, E.M. and J. Moehlis, Dynamical Systems in Neuroscience: The geometry of excitability and 

bursting. SIAM review, 2008. 50(2): p. 397. 

6. Rieke, F., Spikes: exploring the neural code. 1999: MIT press. 

7. Gerstner, W. and W.M. Kistler, Spiking neuron models: Single neurons, populations, plasticity. 2002: 

Cambridge university press. 

8. Koch, C. and I. Segev, Methods in neuronal modeling: from ions to networks. 1998: MIT press. 

9.    Baghdadi, G., Towhidkhah, F. and Rajabi, M., 2021. Neurocognitive Mechanisms of Attention: 

Computational Models, Physiology, and Disease States. Elsevier. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

  : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های قابل کاشت عصبی مقدمه ای بر ریزسامانه .۱

  (microfabriction)ای ریزساخت ای بر روشهمقدمه .8

 ای بر روند ساخت تراشه های مدارهای مجتمع مقدمه .3

 الکترولیت -بررسی اتصال الکترود .4

 سنسورهای الکتروشیمیایی  .5

 قابل کاشت هایزسامانهیر یهایباتر .6

 میکروالکترودهای آرایه ای برای ثبت و تحریک عصبی  .7

 های ثبت سیگنالهای عصبی ریزسامانه .2

 های تحریک عصبیهریزسامان .9

 های قابل کاشت عصبی روشهای تأمین توان برای ریز سامانه .۱3

 به صورت القایی  روش انتقال توان .۱۱

 روشهای تبادل اطلاعات بین ریزسامانه و دنیای خارج از بدن   .۱8

 مجتمع سازی و بسته بندی  .۱3

 م مکانیکی( ی، استریل کردن و استحکاالکترومغناطیس یسازگارمسائل ایمنی )زیست سازگاری،  .۱4

 مطالعۀ موردی: پروتز حلزون شنوایی  .۱5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .92

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 تادبراساس نظر اس     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .99

 یقابل کاشت عصب یهازسامانهیر عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Implantable Neural Microsystems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2 کیالکترون نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  مایشگاه آز سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Berger, T.W. and D. Glanzman, Toward replacement parts for the brain: implantable biomimetic 

electronics as neural prostheses. 2005: MIT Press. 

2. Zhou, D.D. and E.S. Greenbaum, Implantable neural prostheses. 2009: Springer. 

3. Iniewski, K., VLSI circuits for biomedical applications. 2008: Artech House. 

4. Senturia, S.D., Microsystem design. 2007: Springer Science & Business Media. 

5. Meng, E., Biomedical microsystems. 2011: CRC Press. 

6. Webster, J.G., Medical instrumentation: application and design. 2010: John Wiley & Sons. 

7. Razavi, B., Design of analog CMOS integrated circuits. 2002: Tata McGraw-Hill Education. 

9. Technical articles. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 در حوزه تخصصی درس ایجاد توانمندی و مهارت 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :  هاپ( مباحث یا سرفصل

 یستیز یهایبر فناور یاو مقدمه یبر اعصاب شناخت یمرور-فصل اول       .۱

 یکروسکوپیم یربرداریتصو یهاستمیس-فصل دوم       .8

 با دقت بالا یولوژیزیالکتروف-فصل سوم       .3

 الاتیکروسیو م یسلول یمهندس-فصل چهارم       .4

 یالکترون یها کروسکوپیبر اساس م یمطالعه اتصالات عصب-فصل پنجم       .5

 (MEG) یسیمغناط یانسفالوگراف-فصل ششم       .6

 (fMRIو  MRI) یو عملکرد یساختار یسیرزونانس مغناط یربرداریتصو-فصل هفتم       .7

 یو کاربرد یمولکول یسیرزونانس مغناط یربرداریتصو-فصل هشتم       .2

 (fNIRS) یمادون قرمز عملکرد یسنج فیط-فصل نهم       .9

 کیاپتوژنت-فصل دهم       .۱3

 (TMS ،DBS ،tDCS  ،tACS) کیتحر یابزارها-ازدهمیفصل        .۱۱

 یکیالکترون یمغز و ابزارها یواسط ها-فصل دوازدهم       .۱8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 و تعاملیاستفاده از رویکردهای نوین  .۱33

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد ام .۱3۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. DiLorenzo, D.J. and J.D. Bronzino, Neuroengineering. 2007: CRC Press. 

2. Giordano, J., Neurotechnology: Premises, potential, and problems. 2012: CRC Press. 

 یعصب یها یفناور عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Neuro-Technologies عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ری اختیا

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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3. Raichle, M.E., Functional neuroimaging: A historical and physiological perspective. Handbook of 

functional neuroimaging of cognition, 2001: p. 3-26  



 487/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 :هدف کلی

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :  هاپ( مباحث یا سرفصل

 فیداده، توص یریتصو شینما ها، مجموعه از داده کیدر  یریرپذییتغ تیو قابل یمرکز شیگرا رها،یمتغ اسیآنها، مق یبند و طبقه رهایمتغ: یفیآمار توص .1

 شده یبند نمونه با داده گروه

 بیترک و گشتیجا ،یتصادف یرهایمتغ ز،یب هیقض ،یاحتمالات، احتمال شرط ،یتصادف یها نمونه و نمونه ،یآمار تیجمعاحتمالات:  .8

 وستهیاحتمالات گسسته و پ عیتوز ،یپارامترها و آمار استنباط: یاحتمالات یهاعیتوز .3

  یادفتصی ریگ نمونه لهیبه وس دشدهیاحتمال تول یها عیتوز ،یریگ نمونه یها عیو توز یتکرار یها در نمونه راتییتغ .4

، آزمون فرض آن ریو تفس ریتعب و نانیاطم یها اندازه نمونه، بازه نییجامعه، تع اتیخصوص نیتخمو آزمون فرض:  نانیفواصل اطم ،یآمار استنباط .5

 یملاحظات و کاربردها ،یتصادف ریدو متغ یوابستگ زانیم و آزمون استقلال Pر خطاها در آزمون فرض، مقدا انواع ه،یو دو سو هیسو کی یها هیفرض ،یآمار

 یعموم

ها و آزمون ارتباط ت،یجمع و نسبت نیانگیآزمون فرض و استنتاج درباره م نان،یای و بازه اطمنقطه نیتخمبزرگ و کوچک:  یها استنتاج از نمونه .6

 استنتاج یندهایفرآاستحکام  نان،یفواصل اطم

 یتصادف شیبرابر و نابرابر، آرا یهای نرمال با پراکندگ یهاتیکوچک )جمع یها استنتاج نمونه ت،یمستقل از دو جمع یتصادف یها نمونهدو رفتار:  سهیمقا .7

 همتا یهازوج سهیو نقش آن در استنتاج(، مقا

 ونیگرسر یکننده، روشها یخطی هالیو تبد یرخطیش حداقل مربعات، ارتباط غمدل خط راست، رو ن،یبشیپ ریمتغ کیبر اساس : ونیرگرس یروشها .2

 آنها ریو تأث( outlier)ها  آنها، جدا افتاده ریپسماند و تفس یهایچندگانه، منحن یخط

 صیخهمزمان، تش نانیطما فواصل ،یتصادف یطراح یو استنتاج برا یتیمدل جمع ،یکاملاً تصادف طراحی روش –چند رفتار  سهیمقا: انسیوار زیآنال .9

(Diagnostics) لیتکم یبرا شهایو نما ینمودار ANOVA سهیمقا یبرا یتصادف شیبا آرا یبلوک شاتیآزما  K رفتار 

 استقلال آزمون ،یانطباق، آزمون تجانس و همگن زانیم یبرا رسونیپ x2 زمون( آCategorical) یاسیق یها داده لیتحل .۱3

 ها و. . . رتبه یبر مبنا یهمبستگ زوج همتا، ساتیدو رفتار، مقا هسیمقا یبرا Wilcoxon  جمع حاصل –مون رتبه آز: یپارامتر ریغ یآمار یشهارو .۱۱

 تحلیل های آماری داده های حاصل از تصویربرداری از مغز .۱8

 مثال کاربردی بر اساس داده های عصبی و شناختی .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ه از رویکردهای نوین و تعاملیاستفاد .۱38

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 یشناخت -یعصب یداده ها یآمار لیتحل عنوان درس به فارسی:

 Statistical Analysis of Neuro-Cognitive عنوان درس به انگلیسی:

Data 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - ز:نیادروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 رتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای م .۱33

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. King, A. and R. Eckersley, Statistics for biomedical engineers and scientists: How to visualize and 

analyze data. 2019: Academic Press. 

2. Woolson, R.F. and W.R. Clarke, Statistical methods for the analysis of biomedical data. Vol. 371. 2011: 

John Wiley & Sons. 

3. Johnson, R.A. and G.K. Bhattacharyya, Statistics: principles and methods. 2019: John Wiley & Sons 

4. Tamhane, A. and D. Dunlop, Statistics and data analysis: from elementary to intermediate. 2000. 

5. McClave, J.T., T. Sincich, and T.T. Sincich, A first course in statistics. 2003: Pearson Education. 

6. Cowan, G., Statistical data analysis. 1998: Oxford university press. 

7. Wallisch, P., et al., MATLAB for neuroscientists: an introduction to scientific computing in MATLAB. 

2014: Academic Press. 

8. Rosner, B., Fundamentals of biostatistics. 2015: Cengage learning. 

9. Pedhazur, E.J. and F.N. Kerlinger, Multiple regression in behavioral research. 1982: Holt, Rinehart, and 

Winston. 

 

 .انتشارات پارسا ،۱323. تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری ح. ع.،هومن،   .۱3
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :  هاپ( مباحث یا سرفصل
 روشهای تصویربرداری کارکردی در یک نگاه کلی و مقایسه ای -1

 مقدمه و معرفی اجمالی میانی فیزیولوژیکی فعالیت عصبی و مناطق مهم مغز -2

 MEG: Electroencephalography مگنتوانسفالوگرافی -3

 سخت افزار و نحوه برداشت سیگنال *

 فرمول بندی و تحلیل مسئله مستقیم و معکوس برای مکان یابی فعالیت*

 EEG: Electroencephalography  الکتروانسفالوگرافی  -4

 منشأ سیگنال، سخت افزار و آرتیفکت ها*

 روشهای حل مسئله مستقیم و معکوس و مکان یابی فعالیت *

 Functional MRI: تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی -5

 های مربوطه و رشته پالسBOLD مرور تصویربرداری کارکردی بر مبنای سطح اکسیژن خون *

 سخت افزار و نحوه انجام و طراحی آزمایش *

 و جریانperfusion ی رسانخونتصویربرداری  -6

 روشهای پردازش داده ها -7

 دلسازی سیستم همودینامیکم،  ICA ،Wavelet ،Cross- corrcelation،t- test  ،F- test. GLتفریق  *

 FMRIو PETمعرفی نرم افزارهای تحلیل تصاویر  -8

 تصویربرداری پزشکی هسته ای -9

 و ارتباط آنها با فیزیولوژیPETو PETمبانی فیزیکی کارکرد روشهای  *

 ی حاصلنحوه انجام آزمایش و روش های تحلیل داده ها *

 تصویربرداری کارکردی تلفیقی -11

 ملزومات و ملاحظات سخت افزار برداشت همزمان داده *

 مدل فیزیکی و تحلیل توأم داده ها*

 Brain connectivityتحلیل ارتباطات مغزی  -11

 ارتباطات کارکردی و تأثیری* 

 روشهای مبتنی بر مدل و بدون مدل برای تحلیل ارتباطات*

 مغز یکارکرد یربرداریتصو یها ستمیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Functional Brain Imaging Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای 

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱34

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 تفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناس .۱35

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Poldrack, R.A., J.A. Mumford, and T.E. Nichols, Handbook of functional MRI data analysis. 2011: 

Cambridge University Press. 

2. Jezzard, P., P.M. Matthews, and S.M. Smith, Functional MRI: an introduction to methods. Vol. 61. 2001: 

Oxford university press Oxford. 

3. Penny, W.D., et al., Statistical parametric mapping: the analysis of functional brain images. 2011: 

Elsevier. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :  هاپ( مباحث یا سرفصل

 ای عصبیمقدمه ای بر شبکه ه -۱

 نورون زیستی و مدل مک کلوپیتس  -8

 یادگیری در شبکه های عصبی ، حافظه انجمنی ، شبکه پرسپترون، الگوریتم حداقل میانگین مربعات، شبکه های *

 .پرسپترون چند لایه

 تبیین ریاضی عملکرد شبکه های عصبی در فضاهای با ابعاد زیاد  -3

 الگوریتم پس انتشار خطا و مبانی ریاضی آن  -4

 الگوریتم های توسعه یافته تر از نظر سرعت و کیفیت همگرایی نسبت به پس انتشار خطای کلاسیک  -5

 و اتصالات هانورونروشهای افزایش و هرس   -6

ماشین بولتزمان، سیستم های خود  شبکه هاپفیلد، Recurrent، شبکه های RBF(، شبکه TDNNشبکه های جلوسوی چند لایه با تأخیر زمانی ) -7

 و شبکه نئوکاگلیترون ART2و ART1شبکه های  ،SOFM ، یادگیری رقابتی، نگاشت خود سازماندهسازمانده 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱36

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱37

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Principe, J.C., N.R. Euliano, and W.C. Lefebvre, Neural and adaptive systems: fundamentals through 

simulations. 2000: Wiley New York. 

2. Haykin, S. and N. Network, A comprehensive foundation. Neural networks, 2004. 2(2004): p. 41. 

3. Ripley, B.D., Pattern recognition and neural networks. 2008: Cambridge university press. 

4. Tang, H., K.C. Tan, and Z. Yi, Neural networks: computational models and applications. 2007: Springer 

Science & Business Media. 

 .انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱379 .مبانی شبکه های عصبیم.، منهاج، 

 یمصنوع یعصب یشبکه ها سی:عنوان درس به فار

 نوع درس و واحد Artificial Neural Networks عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟وع آموزش تکمیلی ناگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

رس دانشجو، د نی. در اباشدیم گرانید یقبل قاتیحل مسئله بر اساس تحق یو راهبردها یدانشگاه قاتیآموزش روند تحق ،یپژوهش ناریهدف درس سم

 یبرا یو روش ذهن . مفهومکندیم نیرا تمر یو کتب یو گزارش شفاه ینوشتن، مستندساز گران،ید یوهشهاپژ اتیمرور ادب ،یتفکر انتقاد یکهایتکن

توار اس یکه بر محور همان سؤالات و ییپژوهشها اتی. پژوهش خود را با مرور ادبکندیمطرح م یموضوع پژوهش کیمشکل مهم را در قالب  کی حل

 کیستماتیروش س کیبر اساس  یمسئله پژوهش کیحل  یدرس دانشجو را با استراتژ نیشده در اانجام یاتهیفعال تی. و در نهادهدیهستند را انجام م

 .دهدیم یرا به و یدانشگاه لاتیفرد با تحص کی یلازم برا یپژوهش یهاو مهارت کندیم مادهآ

  اهداف ویژه:

صرف  یفرد یهاپروژه یرو یاز وقت کلاس به طور عمل یقسمت ارائه خواهد شد. در هر جلسه یو کار گروه یدوره در قالب کارگاه آموزش نیا

 گرانیدر کلاس انجام دهد، و در کلاس با د را خود فیقسمت تکال نیشتریب د،یایآماده به کلاس ب دیاست که دانشجو با یمعن نیبه ا نیخواهد شد. ا

 قیتحق یاصول و روشها یریکارگبا به نت،یو ارائه آن با استفاده از پاورپو یقاتیپروپوزال تحق کی هیدرس ته نیا ییبحث و تعامل داشته باشد. پروژه نها

جمع آنها  ت،یو در نها شدهحیو تصح لیتکم فیتکال نیترم اطول دربوده، که  ییدرس مربوط به پروژه نها نیشده در اانجام فیخواهد بود. تمام تکال

دوره  نیدر ا یمتعدد یو گروه یفرد یتهایو ارسال شوند. فعال لیدر زمان مقرر تکم دیبا فیلارائه خواهد شد. لذا تکا یپروپوزال پژوهش کیبه عنوان 

خذ نمره ا یکرده و برا افتیدر قیبازخورد دق فیتکال یها سینو شی. تمام پشوند توسط دانشجو دنبال یبه طور جد دیوجود خواهد داشت،که با

 .باشندیدر دوره لازم م یقبول

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 مقدمه: انواع تحقیق .72

 قیزمان در تحق تیریمد - قیافراد در تحق نیروابط ب - قیدر تحق یمراحل روش علم .79

 قیتحق یمستندساز - دهیو ارائه ا قیموضوع تحق انتخاب .23

 قیدر تحق هاتیو مسئول یعلم اخلاق .2۱

 منابع یجستجو - یها و منابع علمبا بانک ییآشنا .28

 منابع یجستجو - قیدر تحق نترنتیاطلاعات و ا یاز فنآور استفاده .23

 منابع مثل اندنوت. . . تیریمد یافزارهابا استفاده از نرم یکیکتابخانه الکترون لیو تشک تیریمد .24

 . . .ینوشتار ر،یتصاو زیآنال ،یهای آمارداده زیآنال یاستفاده از ترم افزارها -قیاطلاعات تحق لیو تحل هیتجز .25

 نامهو پایان ارنیمقاله، سم ،یگزارش علم ساختار .26

 یمقاله علم نوشتن .27

 یمقاله در مجله تخصص چاپ .22

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 قیروش تحق و ناریسم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Seminar and research method عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ........... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟لی نوع آموزش تکمیاگر واحد عملی دارد، چه 
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 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 اساس نظر استادبر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 ۱398انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ی،پژوهش و ارائه در مهندسصفا بخش، رضا،  .89

 ۱39۱روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی، انتشارات قائم،لسانی، حمید،  .33

 ۱39۱، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(،ل و مبانی تحقیق در علوم مهندسیاصوکتابداری، محمدجواد، ساقی، حسن،  .3۱

32. Paul D.. Leedy, Ormrod, J.E. and Johnson, L.R., 2014. Practical research: Planning and design (p. 360). Pearson 

Education. 

  



 494/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناختی-سرفصل دروس اختیاری گرایش مهندسی عصبی
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 هدف کلی:

 یه های علمی درسآشنایی با اصول و پا -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :  هاپ( مباحث یا سرفصل

های نوروآناتومیکی درگیر در کنترل شناختیپایه-فصل اول  

 شناختی-های عصبیای بر سیستممقدمه 

 مدارهای عصبی پاداش و تصمیم گیری 

 بانی عملکرددههای نوروشیمیایی دیپایه 

ی عملکردی کنترل از دیدگاه قشریپایه-فصل دوم  

 نقش قشر قدامی و پیش پیشانی در یادگیری تقویتی و انتخاب بر مبنای ارزش 

  مقایسه کنترل انگیزشی و اجرایی در قشر پیش پیشانی 

 کنترل بالا به پایین بر روی قشر حرکتی 

 ا و کنترلهنقش قشر کمربندی خلفی در جابجایی بین سیاست 

ی عملکردی کنترل از دیدگاه زیر قشریپایه -فصل سوم  

 العمل بر اساس انگیزهنفوذ دوپامین در تولید عکس 

 بانی عملکردهای نوروشیمیایی دیدهپایه 

 عقده های قاعده ای در متوقف کردن عملکرد-مدارهای قشر قدامی 

 یادگیری و سیستم نوروترنسمیتری 

ردی در کنترلتفاوت های بین ف-فصل چهارم  

 شناختی تصمیم گیری اجتماعی-رشد عصبی 

 تغییرات بین فردی در مدولاسیون انگیزه در کنترل عملکرد 

 بانی عملکردتغییرات آسیب شناسی در دیده 

مدلهای محاسباتی از کنترل شناختی و انگیزشی-فصل پنجم  

اقتصادعصبی کنترل شناختی-فصل ششم  

های عصبی کنترل شناختطالعه پایهرهیافت های مدل مبنا در م-فصل هفتم  

کنترل حرکات-فصل هشتم  

 فیزیولوژی حرکات 

 مدل داخلی 

 یادگیری حرکتی 

 بینکنترل پیش 

کنترل توجه-فصل نهم  

 یشناخت-یعصب یهاستمیکنترل س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Neuro-Cognitive Systems Control عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همروس د

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 کنترل توجه بینایی 

 کنترل توجه وابسته به هدف و وابسته به محرک 

 دینامیک زمانی توجه بالا به پایین و پایین به بالا 

  هاانجام همزمان فعالیتکنترل جابجایی توجه و 

ایهای چندمرحلهکنترل شناختی فعالیت-فصل دهم  

شناختی-های سیستم کنترل عصبیاختلال -فصل یازدهم  

سیستم کنترل در حافظه کاری -فصل دوازدهم  

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱32

 : شیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارز

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱39

 دی: چ( فهرست منابع پیشنها
1. Mars, R.B., et al., Neural basis of motivational and cognitive control. 2011: MIT Press. 

2. Monsell, S. and J. Driver, Control of cognitive processes: Attention and performance XVIII. Vol. 18. 

2000: MIT Press. 

3. Shadmehr, R., S.P. Wise, and S.P. Wise, The computational neurobiology of reaching and pointing: a 

foundation for motor learning. 2005: MIT press. 

4.    Baghdadi, G., Towhidkhah, F. and Rajabi, M., 2021. Neurocognitive Mechanisms of Attention: 

Computational Models, Physiology, and Disease States. Elsevier. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

  در حوزه تخصصی درسایجاد توانمندی و مهارت 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 توسعه و تکامل -1

 مقدمه 

 تکامل کورتکس مغز نخستیان 

 کورتکس پریفرونتال انسان یتکامل اولیه مدارعصب 

 منحصر به فردانسان یعلوم اعصاب شناخت 

 چشم در تشکیل ارتباطات خاص ینقش فعالیت نورون یگره گشای 

  و استدلال یتکامل کنترلاعمال شناختتغییرات مغز تحت 

 (ی)شکل پذیر یپلاستیسیت -2

 قدمهم 

 پستانداران یبینای یمسیرها یالگو و شکل پذیر 

 هیپوکامپ غشا در پتانسیل یو نمایش فضای یسیناپس یشکل پذیر 

 یادراک یو یادگیر یقشر بینای یپلاستیسیت 

 مغز بالغ انسان یتشخیص و تعدیل پلاستیسیته نورون 

  انسان یشناخت یتکامل و پلاستیسیته در نورونهاپروفایل 

 توجه -3

 مقدمه 

 یو روانشناس یهای نظرتوجه: جنبه 

 یعصب یاز تصویر بردار ی: شواهدانسانی در سیستم بینای یدرگیر در توجه انتخاب یمکانیسم ها 

 درگیر در سیستم توجه فرونتوپریتال یعصب یشبکه ها 

 یتوجه بینای یو زمان یتحلیل فضای 

 یمغز یتصویربردار برانگیخته و یبدست آمده از پتانسیلها مطالعات :کنترل توجه یتشخیص تناقض و مکانیسمها تجمیع 

 یو توجه انتخاب یمشکل درکفضای 

 یبینای یاثر توجه بر پاسخ تک نورونها 

 نورونها یاز طریق فعالیت همزمان یوجه انتخابت 

 حس و درک -4

 مقدمه 

 ان یلتاسطح مولکو ی: از درک بویاییبویای 

 2 یشناخت-یعصب یها ستمیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Neuro-cognitive systems 2 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1 یشناخت-یعصب یها ستمیس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ی اختیار

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 یادراک یانسان با استفاده از یادگیر یپردازش شنوای 

 نخستیان  در کورتکس یبا مجموعه نورون یو رمزگشای یرمزگذار 

 یبینای کورتکس یاطلاعات اشیا در مسیر قدام یانتقال نورون 

 شناخت چهره در انسان یشناخت و تکامل نورون 

 یدر درک عمق بینای یمیان ینقش ناحیه گیجگاه 

 میمونی درک در کورتکس بینای یچندگانه برا یسهاادغام ح 

 حین حرکات ساکادیک چشم یثبات بینای 

 یحس یبرآورد مناسب در سیستم ها 

 یسیستم حرکت -5

 مقدمه 

 مغز مخچه در ارتبط با کورتکس یو مدارها یقاعده ا یعقده ها 

 وشناخت یقاعده ا یعقده ها 

 یو حرکت یاطلاعات حس یپردازش مواز 

 منظور عمل و فهم یبرا یورونها:مکانیسم حرکتن یسیستم آینه ا 

 حافظه -6

 مقدمه 

 یدر میمون و موش صحرای پاراهیپوکامپ کورتکس و اتصالات بین ناحیه یمقایسه ورودیها 

 و حافظه انسان یمیان یعملکرد لوب گیجگاه 

 حافظه عصبی و یشناخت یبین نگرشها یتثبیت مجدد: پل احتمال 

 و حافظه ین کنترل شناختبی یاثر فعل و انفعالات دینامیک 

 یحافظه بیان یآور بخاطر اثر تعدیل هیجانبر تشکیل و ی: چگونگیمراحل اثرگذار 

 وقایع بروز کورتکس مغز در حافظه یواکنشها در یفرد یتفاوتها 

 وقایع اینده یحافظه تشکیل شده و شبیه ساز 

 بازشناسی چهره و اشیاء 

 زبان -7

 مقدمه 

 یسپردازش صوت شنا یقشر یبند سازمان 

 در تولید زبان یپردازش ریخت شناس 

 یپردازش نحو یاصول عصب 

 یشدن معان ییک 

 زبان و دریافت گفتار 

 درک گفتار 

 تولید گفتار 

 یاعمال برتر شناخت -8

 مقدمه 

 نقش پریفرونترال در منطق ارتباطات انسان 

 قشر پریفرونتال یو عملکرد اجرای یگیر تصمیم 

 م موضوعاتمفاهی یبرا یعصب یذهن:مبان یعصب یمدارها 

 ان ی: ماهیت ان، تکامل ان و اساس عصبیادراک معان 

 دو دیدگاه از عملکرد مغز 

 انتخاب هدایت شده ساده ینورواکونوم 

 گذاریارزش یو بررس ینورواکونوم 

 یگیر احساسات و تصمیم 
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 تفکر و استدلال 

 یخوداگاه -9

 مقدمه 

 یمقایسه فرضیات بارز خوداگاه 

 یاعصاب و خوداگاه یعلوم شناخت یبرا پژوهش : نمونه جامعیبعد از صدمات مغز یبرگشت خوداگاه 

 یخوداگاه ینوروبیولوژ 

 یبینای یهوشیار 

 ینقش بازخورد در توجه و هوشیار 

 یاحساسات و خوداگاه 

 یاراده و عملکرد خوداگاه 

 ینظریه خوداگاه 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 و تعاملیاستفاده از رویکردهای نوین  .۱۱3

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد ام .۱۱۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Gazzaniga, M.S., R.B. Ivry, and G. Mangun, Cognitive Neuroscience. The biology of the mind,(2014). 

2006, Norton: New York. 

2.          Baars, B. and Gage, N.M., 2013. Fundamentals of cognitive neuroscience: a beginner's guide. Academic 

Press. 

3. Gazzaniga, M.S., The cognitive neurosciences. 2009: MIT press. 

4. Kandel, E.R., et al., Principles of neural science. Vol. 4. 2000: McGraw-hill New York. 

5. Platek, S., J. Keenan, and T. Shackelford, Evolutionary cognitive neuroscience. 2007. 

6. Baumeister, R., A. Mele, and K. Vohs, Free will and consciousness: How might they work? 2010: Oxford 

University Press. 

7. Velmans, M., Understanding consciousness. 2009: Routledge. 

8.    Baghdadi, G., Towhidkhah, F. and Rajabi, M., 2021. Neurocognitive Mechanisms of Attention: 

Computational Models, Physiology, and Disease States. Elsevier. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 هاای بر شناخت، هوشمندی و انواع سیستممقدمه-فصل اول .۱

 عامل های هوشمند-فصل دوم .8

 های حل مسئلهسیستم-فصل سوم .3

 های عصبیساختارهای سمبلیک و شبکه-فصل چهارم .4

 های نمایش دهنده دانشسیستم-فصل پنجم .5

 سیستم حافظه -فصل ششم .6

 های تصمیم گیریسیستم-فصل هفتم .7

 هایی بینایی و شنواییسیستم-فصل هشتم .2

 سیستم زبان و گفتار-فصل نهم .9

 مدلهای محاسباتی منطق و عملکرد انسانی-فصل دهم .۱3

 ی ماشینبینای -فصل یازدهم .۱۱

 روبات های هوشمند -فصل دوازدهم .۱8

 تعاملات بلادرنگ بین انسان و ماشین-فصل سیزدهم .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱۱8

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱۱3

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Russell, S. and P. Norvig, Artificial intelligence: a modern approach. 2002. 

 هوشمند یهایو فناور یشناخت یهاستمیس عنوان درس به فارسی:

 Cognitive Systems and Intelligent عنوان درس به انگلیسی:

Technologies 
 و واحد نوع درس

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ............موارد دیگر: .. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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2. Lajoie, S.P. and S.J. Derry, Computers as cognitive tools. 2013: Routledge. 

3. Norman, D.A., Models of human memory. 2013: Elsevier. 

4. Hoffman, R.R., The psychology of expertise: Cognitive research and empirical AI. 2014: Psychology 

Press. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاصلپ( مباحث یا سرف

 ای بر روباتیک شناختیمقدمه-فصل اول

 اهداف یادگیری 

 جستجو از راه دور 

 برنامه ریزی مدل مبنا 

 برنامه ریزی مسیر-فصل دوم

  فضاهامروری بر پیکربندی 

 نمودارهای دیداری 

 های دیاگرامVoronoi 

 پتانسیل هایمیدان 

 تجزیه سلول 

 دینامیکی-برنامه ریزی جنبشی 

 در حال حرکت برنامه ریزی با موانع 

 هانقشه( ی راه احتمالاتیPRMs) 

 هادرخت( ی تصادفی جستجوی سریعRRTs) 

 (SLAMی همزمان )بردارنقشهای بر مکان یابی و مقدمه-فصل سوم

 مکان یابی 

 SLAM 
 کالمن فیلتر 

 SLAM در ابعاد وسیع 

 بر مبنای بینایی SLAM-فصل چهارم

 ی هندسیهانقشه 

 ( مدل های مخفی مارکوفHMM) 

 ان یابی بر مبنای بیناییمک 

 تخمین حالت و تشخیص بر مبنای مدل-فصل پنجم

 تشخیص مبتنی بر سازگاری 

 استخراج تداخل 

 تخمین حالت و تشخیص احتمالاتی 

 یشناخت کیربات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cognitive Robotics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 کاوش فعال 

 یادگیری -ی با قیود از طریق تداخلسازنهیبهحل مسئله -فصل ششم

 سازی با قیود نرممسائل بهینه 

 گذاری شدهزشسازی با قیود ارمسائل بهینه 

 کرانداری در یود نرم-جستجوی انشعابی 

 حذف متغیرها در قیود نرم 

 تجزیه درختی 

 برنامه ریزی دینامیک 

 سازی با قیود از طریق تجزیه و انتزاعحل مسئله بهینه -فصل هفتم

 دیاگرام های تصمیم گیری باینری منظم کاهش یافته 

  ام های تصمیم جبریی قیود نرم با استفاده از دیاگرکاردستنمایش و 

 برنامه ریزی فعالیت بر پایه سطوح مأموریت-فصل هشتم

 برنامه ریزی با درجه جزئی 

 ای مقیدبرنامه ریزی بازه 

 های زمانی سادهشبکه 

 اجرای برنامه دینامیک تحت عدم قطعیت-فصل نهم 

 پذیری دینامیکیکنترل 

 مدلهای محاسباتی منطق و عملکرد انسانی-فصل دهم

 های پنهان برنامه ریزی واکنشی مدل مبناحالت -مفصل یازده

 تجزیه ساختار برای برنامه ریزی واکنشی مدل مبنا 

 دیاگرام های باینری تصمیم 

 برنامه ریزی واکنشی مدل مبنا سمبلیک 

 جستجو و برنامه ریزی مسیر افزایشی پیوسته-فصل دوازدهم

 (POMDPئیت پذیر )برنامه ریزی با مسئله تصمیم مارکوف نیمه رو-فصل سیزدهم

  شرح و معرفیPOMDP 

  مروری بر کارهای صورت گرفته در زمینهPOMDP 

 تئوری بازی های شناختی-فصل چهاردهم

 های هیبرید پیوسته/گسستهتخمین حالت در سیستم-فصل پانزدهم

 تعاملات بلادرنگ بین انسان و ماشین-فصل شانزدهم

 یادگیری از انسان به عنوان همکار-فصل هفدهم

 رتباطات چند حسیا 

 همکاری تیمی انسان و ربات 

 یادگیری هدایت شده اجتماعی 

 گفتگو به عنوان یک فرایند تصمیم گیری-فصل هیجدهم 

 مدیریت گفتگو مدل مبنا 

 برنامه ریزی سلسله مراتبی تحت عدم قطعیت 

 یادگیری تقویتی در تعاملات انسانی 

 

 هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱۱4

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت
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 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 م افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نر .۱۱5

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Puls, S., et al., Cognitive robotics in industrial environments. Human Machine Interaction-Getting Closer, 

2012: p. 213-234 

2. Muscettola, N., et al., Remote agent: To boldly go where no AI system has gone before. Artificial 

intelligence, 1998. 103(1-2): p. 5-47. 

3. Bohlin, R. and L.E. Kavraki. Path planning using lazy PRM. in Proceedings 2000 ICRA. Millennium 

Conference. IEEE International Conference on Robotics and Automation. Symposia Proceedings (Cat. 

No. 00CH37065). 2000. IEEE. 

4. Leonard, J. and P. Newman. Consistent, convergent, and constant-time SLAM. in IJCAI. 2003. 

5. LaValle, S.M., Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning. 1998. 

6. Eliazar, A. and R. Parr. DP-SLAM: Fast, robust simultaneous localization and mapping without 

predetermined landmarks. in IJCAI. 2003. Citeseer. 

7. Roy, N., G. Gordon, and S. Thrun, Finding approximate POMDP solutions through belief compression. 

Journal of artificial intelligence research, 2005. 23: p. 1-40. 

8. Banzhaf, W., et al., Genetic Programming–An Introduction. On The Automatic Evolution Of Computer 

Programs and its Applications (1998). Morgan Kaufmann, San Francisco, USA and dpunkt, Heidelberg, 

Germany. 

9. Schiex, T., H. Fargier, and G. Verfaillie, Valued constraint satisfaction problems: Hard and easy 

problems. IJCAI (1), 1995. 95: p. 631-639. 

10. Dietterich, T.G. Machine learning for sequential data: A review. in Joint IAPR international workshops 

on statistical techniques in pattern recognition (SPR) and structural and syntactic pattern recognition 

(SSPR). 2002. Springer. 

11. Russell, S. and P. Norvig, Artificial intelligence: a modern approach. 2002. 

12. Hsu, D., et al., Randomized kinodynamic motion planning with moving obstacles. The International 

Journal of Robotics Research, 2002. 21(3): p. 233-255. 

13. Hillier, F.S., Introduction to operations research. 2012: Tata McGraw-Hill Education. 

14. Jaakkola, T., S.P. Singh, and M.I. Jordan, Reinforcement learning algorithm for partially observable 

Markov decision problems. Advances in neural information processing systems, 1995: p. 345-352. 

15. Dechter, R. and D. Cohen, Constraint processing. 2003: Morgan Kaufmann. 

16. Theocharous, G., K. Murphy, and L.P. Kaelbling. Representing hierarchical POMDPs as DBNs for multi-

scale robot localization. in IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. 

Proceedings. ICRA'04. 2004. 2004. IEEE. 

17. Theocharous, G. and L. Kaelbling, Approximate planning in POMDPs with macro-actions. Advances in 

Neural Information Processing Systems, 2003. 16: p. 775-782. 

18. Bilmes, J.A., What HMMs can do. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 2006. 89(3): 

p. 869-891. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 قدمه م .1

 وتریمغز و کامپ واسط یها ستمیشش موضوع مهم در س ،شناسیواژه ف،یتعار ش،یدایتاریخچه پ تر،ویواسط مغز و کامپ یها ستمیس یمعرف

 مربوطهی مغز و نواح یدر قشر حرکت یعصب تیفعال .2

 ینواح نقش ،یمغز در قشر یو حرکت یحس یهای نئوکورتکس، نواحلایه ،یمغز هایاصطلاحات آناتومیکی در مغز، لوب ،یمقدمه، نگاشت مغز

. دو یرونیب ای یمنشا درون حرکت و یدگیچیپ ای یسادگ ات،یهای خلاصه و با جزئانواع کدگذاری ،یزمان ثیاز ح یدر سلسله مراتب حرکت یقشر

 و نرخ دشارژ، یزمان یکدگذار هیها(، دو فرض کی)اسپا هاعمل لیاطلاعات مربوط به پتانس ،یرقشریز یگرفتن، نواح درحرکتی قشر یشبکه مغز

 ها. کیسازی اسپاپردازش و مرتب یروش ها گنال،یس یساز و آماده زیها، کاهش نوو آرایه یثبت نورون یوالکترودهاکریم انواع

 و مغناطیسی ایجادشده توسط مغز یکیهای الکترمیدان .3

 یها در هادلپتانسی و هاجریان نیقوان ،یحجم تیآناتومیکی مرتبط، هدا ساختارهای و لیو ماکرواسک لیمزواسک ل،یکرواسکیهای ممقدمه، میدان

 ،یلکتروانسفالوگرافا ،یکوگرافیالکتروکورت ،یمحل یدانیم لیدر مغز، ثبت پتانس یو دو قطب یتک قطب انیجر منابع ،یحجم یهاد یمدل ها ،یحجم

گذرا  ختهیبرانگ یهاتانسیلپ ز،یدر آنال یو همدوس یهمگام و مسئله معکوس، میواحد حجم، الکترود مرجع، مسئله مستق بر انیجر یگشتاور دوقطب

 مغز یسیمغناط دانیم ،یدائم و

 رونیاز ب یمغز یها گنالیثبت س .4

متوسط  رجعم لار،وپی انتخاب الکترود مرجع، ثبت با ،یرمغزیغ هایآرتیفکت و ثبت، حذف نشیچ یمقدمه، انواع الکترود ثبت، استانداردها

 کوگرامیکورتالکترو الکتروانسفالوگرام و یدر نقشه بردار ییفضا نگیاسیل آلمشک ویی برداری فضابر مدل، نمونه یمشترک، مرجع مبتن

 ها یژگیاستخراج و -وتریو کامپ مغز واسط یها ستمیدر س گنالیپردازش س .5

 نگیلتریف ون،یزاسیکاهش نرخ داده و نرمال ،یفیط نگیلتریپردازش، ف شیپ ،یژگیها، مراحل استخراج و یژگیمقدمه، هدف از پردازش، انواع و

 ییفضا یلترهای( فییفضا نیوابسته به داده)مرجع متوسط مشترک، لاپلاس ریغ ییفضا یها لتریها، ف فکتیو آرت یطیحذف تداخلات مح ،ییفضا

 یژگیو ،یقطعه ا ( پردازش،یکانون یهمبستگ زیمشترک و انواع آن، آنال ییفضا یمستقل، الگوها یاجزا زیآنال ،یاصل یاجزا زیوابسته به داده) آنال

 خ دشارژها، محاسبه نر یژگیو ونیزاسیپردازش و نرمال پس مشابهت، یها یژگیفرکانس، و-های توام زمانویژگی ،یفیط یهای ژگیو ،یزمان یها

 کیآنالیزهای قطار اسپا ،ینورون میهای تنظمنحنی ک،یاسپا

 ها یژگیترجمه و -وتریو کامپ مغز واسط یها ستمیدر س گنالیپردازش س .6

در  گنالیس پردازش یمدل ها ،یقیتطب یدر داده ها، مدل ها راتییتغ ،یبرازش وی طبقه بند یانتخاب مدل، مدل ها ،یژگیترجمه و مقدمه، مدل

 ،یمصنوع یعصب یه هاشبک بان،یپشت بردار نیماش ز،یکننده ب یطبقه بند ،یمربعات خط حداقل ها یژگیترجمه و -وتریو کامپ مغز واسط یها ستمیس

 وتریواسط مغز و کامپ یهاسامانه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Brain-Computer Interface Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :است؟ نیازنوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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ل مربعات مربعات، حداق نیانگیحداقل م تمیالگور مدل، نهیپارامترهای به نییمدل، تع کی یها برا یژگیانتخاب و ،یخطی دل هام یساز یرخطیغ

 ،یبرازشی ها تمیورالگ یابیبودن، ارز یبودن، اختصاص یانتخاب ت،یحساس صحت، دقت، ،یژگیترجمه و یها تمیالگور یابیارز یارهایمع ،یبازگشت

 وتریکامپ و واسط مغز یها ستمیدر س تیاطلاعات و نرخ ب انتقال نرخ ،یدگیچیپ یر مقابل حداقل سازخطا د یحداقل ساز

 یمغز یرونیب یبر ثبت ها یمبتن BCI  یکاربرد یها ستمیانواع س .7

کنترل کرسر در دو ، Wadsworth  BCI داد،یوابسته به رو یزمانو ناهم ینوسان یهاپتانسیل ،یرونیب کیوابسته به تحر ای کیخود تحر یها ستمیمقدمه، س

 وتریپواسط مغز و کام یستمهایس انواع حرکت، وابسته به یقشر یهاآهسته، پتانسیل یقشر یهاپتانسیل، Berlin ،Graz BCI  BCIبعد با تصور حرکت، 

ت( راهبردهای تدریس  ،یشناخت وتریکامپ و واسط مغز یها ستمیس،  SSVEPبر  یمبتن وتریواسط مغز و کامپ یستمهایس، P300 یهالیبر پتانس یمبتن

 و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱۱6

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 انات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امک

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱۱7

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Wolpaw, J. and E.W. Wolpaw, Brain-computer interfaces: principles and practice. 2012: OUP USA. 

2. Rao, R.P., Brain-computer interfacing: an introduction. 2013: Cambridge University Press. 

3. Graimann, B., B.Z. Allison, and G. Pfurtscheller, Brain-computer interfaces: Revolutionizing human-

computer interaction. 2010: Springer Science & Business Media. 

4. Tan, D.S. and A. Nijholt, Brain-computer interfaces. 2010: Springer-Verlag London Limited. 

5. Perronnet, L., et al., Brain-Computer Interfaces 1: Foundations and Methods. 2016. 

6. Clerc, M., L. Bougrain, and F. Lotte, Brain-computer interfaces 2: technology and applications. 2016: 

John Wiley & Sons. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 مهارت در حوزه تخصصی درس ایجاد توانمندی و 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یریگبر اندازه یمقدمه ا .۱

 یشناخت-یدر مطالعات عصب یریگاندازه هیاول میمفاه .8

 وسنسورهایعملکرد ب اصول .3

 یعصب یها ستمیدر س یکیالکتر لیپتانس یها شهیر .4

 یو شناخت یعصب یها گنالیثبت س یبا ساختار و مدارات دستگاهها ییآشنا .5

 یعملکرد الکترودها و اتصالات خارج اصول .6

 یو شناخت یعصب یها ستمیو سنجش س کیدر تحر زریل کاربرد .7

 یو شناخت یعصب یها ستمیو سنجش س کیاولتراسوند در تحر کاربرد .2

 یو شناخت یعصب یها ستمیو سنجش س کینور در در تحر کاربرد .9

 یو شناخت یعصب یها ستمیو سنجش س کیتحر در یسیو مغناط یکیالکتر یها کیتحر کاربرد .۱3

 یریگاندازه یها ستمیدر س یستیز یساختارها یابعاد اثر .۱۱

 ساختارها زیدر ر یریگاندازه .۱8

 یکاشتن کیثبت و تحر یها ستمیس مشخصات .۱3

  MEMS/BiMEMS اصول .۱4

 یپزشک زاتیتجه ونیبراسیضوابط و کال استانداردها، .۱5

 ا محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب ب

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱۱2

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و  .۱۱9

 یشناخت-یعصب یها ستمیدر س قیابزار دق عنوان درس به فارسی:

 Instrumentation in Neuro-Cognitive عنوان درس به انگلیسی:

systems 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Webster, J.G., Medical instrumentation: application and design. 2009: John Wiley & Sons. 

2. Eggins, B.R., Biosensors: an introduction. 2013: Springer-Verlag. 

3. Saliterman, S., Fundamentals of BioMEMS and medical microdevices. Vol. 153. 2006: SPIE press. 

4. Tyler, W.J., S.W. Lani, and G.M. Hwang, Ultrasonic modulation of neural circuit activity. Current 

opinion in neurobiology, 2018. 50: p. 222-231. 

5. Mathews, M.S., D. Abookasis, and M.E. Linskey, Laser/Light Applications in Neurology and 

Neurosurgery, in Lasers in Dermatology and Medicine. 2011, Springer. p. 583-596. 
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 کلی:هدف 

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یمغز یگنالهایس ریو سا یمحل لیپتانس گنال،یس ک،یقطار اسپا یمعرف .۱

 یمختلف حس یستمهایس یکدگذار .8

 یحس مختلف یستمهایاطلاعات از س ادغام .3

 (ریمتغ طیدر پاسخ به مح کینامید ی)کدگذار نهیبه یکدگذار .4

 ینورون تیجمع یبر مبنا یکدگذار .5

 پوکمپیدر ه یشبک یو سلول ها یمکان یسلول ها یکدگذار .6

 یمغز ستمیدر س یابیو جهت یابی مکان .7

 یریگ میتصم یمبان .2

 ارزش و پاداش یکدگذار .9

 یآزمودن یو بازده یکدگذار یروشها یبازده سهیمقا .۱3

 گنالیس نیو استخراج اطلاعات از ا یمحل دانیم لیپتانس یمدلها .۱۱

 یدر کنترل و هماهنگ یمغز یهاتمیر نقش .۱8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱83

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ساس نظر استادبرا  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱8۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Quiroga, R.Q. and S. Panzeri, Principles of neural coding. 2013: CRC Press. 

2. Rieke, F., Spikes: exploring the neural code. 1999: MIT press. 

3. Cohen, M.X., Analyzing neural time series data: theory and practice. 2014: MIT press. 

 یعصب یکدگذار عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Neural coding عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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4. Dayan, P. and L.F. Abbott, Theoretical neuroscience: computational and mathematical modeling of 

neural systems. 2001: Computational Neuroscience Series. 

5. Buzsaki, G., Rhythms of the Brain. 2006: Oxford University Press. 

6. Recent papers related to the filed 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یینایب ستمیس یو کارکرد یکیمرور ساختار آناتوم .۱

 شکل یو کدگذار یینایب یهایتئور .8

ام انطباق، نقش حرکت چشم در انج ،یبند: درک رنگ، درک حرکت، قطعهشودیپردازش م یینایب ستمیمختلف صحنه در س یهاجنبه چگونه .3

 یسه بعد یینایدرک الگو، ب ،یینایب یزهایآنال

 هیدر شبک یینایاطلاعات ب یمحاسبات یهاهیپا .4

 کندیم رییتغ ای ردیگیانسان شکل مدرک  چگونه .5

 یسه بعد یینایعمق و اندازه، ب درک .6

 مرتبط به آن یمحاسبات یو روشها اءیاش ییشناسا .7

 یو کاربرد یدر حوزه تجربه، محاسبات نورون یدیکل یهاافتهی 

 یسه بعد ایاش نهیبه نگیکد یچگونگ یبررس ،ییبازنما مسئله 

 چهره صیتشخ 

 یینایب ستمیدر درک عملکرد توجه در س یمحاسبات یهاو روش یینایب یو آگاه توجه .2

 یینایب توهمات .9

 نیماش یینایب .۱3

 یمصنوع یستمهایو چهره در س ایاش صیتشخ 

 و سنتز بافت زیآنال 

 ایاش یابیو رد کیتفک 

 ریتصاو هیبر پا ریتفس 

 یینایب ستمیو س قیعم یها شبکه 

 یینایب یپروتزها .۱۱

 محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با 

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱88

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 نیشدر انسان و ما یینایب ستمیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Visual system in human and machines عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟یلی نوع آموزش تکماگر واحد عملی دارد، چه 
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 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکانات سمعی و بص .۱83

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Palmer, S.E., Vision science: Photons to phenomenology. 1999: MIT press. 

2. Gazzaniga, M.S., R.B. Ivry, and G. Mangun, Cognitive Neuroscience. The biology of the mind,(2014). 

2006, Norton: New York. 

3. Deco, G. and E.T. Rolls, Computational neuroscience of vision. 2007: Oxford university press. 

4. Marr, D., Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual 

information. 1982 

5. Hung, G.K. and K.C. Ciuffreda, Models of the visual system. 2013: Springer Science & Business Media. 

6. Miikkulainen, R., et al., Computational maps in the visual cortex. 2006: Springer Science & Business 

Media. 

7. Tovée, M.J., An introduction to the visual system. 1996: Cambridge University Press. 

8. Recent papers 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 در حوزه تخصصی درس ایجاد توانمندی و مهارت 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یشرط پواسون، تابع شدت ندیای: فرآنقطه ندیفرآ .۱

 خچهیوابسته به تار ندیفرآ  .8

 خچهیو وابسته به تار خچهیتار مستقل از یا نقطه یندهایسازی فرآشبیه  .3

 یاصل یمولفه ها لیو تحل یسازگار ش،یگرا  .4

 استنباط نرخ آتش  .5

 GLM افتهی میتعم یخط یلهامد .6

 Maximum a Posteriori  و شنیزیرگولار .7

 یفرآیندهای گاوس .2

 cross validation لاپلاس و بیتقر .9

 EM تمیو الگور یبیترک یمدلها .۱3

 سازیهای بهینهتکنیک .۱۱

 مدل مارکوف و مونت کارلو .۱8

 یخارج یگنالهایبا س کیارتباط اسپا .۱3

 حالت یمدل فضا .۱4

 ی متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیر

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱84

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستفاده از امکان .۱85

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ها کیقطار اسپا یآمار یمدل ها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Statistical models of neural spike train عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ری اختیا

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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1. Rieke, F., Spikes: exploring the neural code. 1999: MIT press. 

2. Kass, R.E., U.T. Eden, and E.N. Brown, Analysis of neural data. Vol. 491. 2014: Springer. 

3. Dayan, P. and L.F. Abbott, Theoretical neuroscience: computational and mathematical modeling of 

neural systems. 2001: Computational Neuroscience Series. 

4. Okatan, M., M.A. Wilson, and E.N. Brown, Analyzing functional connectivity using a network likelihood 

model of ensemble neural spiking activity. Neural computation, 2005. 17(9): p. 1927-1961. 

5. Daley, D.J. and D. Vere-Jones, An introduction to the theory of point processes: volume II: general theory 

and structure. 2008: Springer New York. 

6. Smith, A.C., et al., Dynamic analysis of learning in behavioral experiments. Journal of Neuroscience, 

2004. 24(2): p. 447-461. 

7. Truccolo, W., et al., A point process framework for relating neural spiking activity to spiking history, 

neural ensemble, and extrinsic covariate effects. Journal of neurophysiology, 2005. 93(2): p. 1074-1089. 

8. Srinivasan, L., et al., General-purpose filter design for neural prosthetic devices. Journal of 

neurophysiology, 2007. 98(4): p. 2456-2475. 

9. Czanner, G., et al., Analysis of between-trial and within-trial neural spiking dynamics. Journal of 

neurophysiology, 2008. 99(5): p. 2672-2693. 

10. Bishop, C.M., Pattern recognition and machine learning. 2006: springer. 

11. Smith, A.C., et al., Bayesian analysis of interleaved learning and response bias in behavioral 

experiments. Journal of Neurophysiology, 2007. 97(3): p. 2516-2524. 

12. Brockwell, A.E., A.L. Rojas, and R.E. Kass, Recursive Bayesian decoding of motor cortical signals by 

particle filtering. Journal of neurophysiology, 2004. 91(4): p. 1899-1907. 

13. Smith, A.C. and E.N. Brown, Estimating a state-space model from point process observations. Neural 

computation, 2003. 15(5): p. 965-991. 

14. Srinivasan, L., et al., A state-space analysis for reconstruction of goal-directed movements using neural 

signals. Neural computation, 2006. 18(10): p. 2465-2494. 

15. Srinivasan, L. and E.N. Brown, A state-space framework for movement control to dynamic goals through 

brain-driven interfaces. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2007. 54(3): p. 526-535. 

16. Smith, A.C., et al., Analysis and design of behavioral experiments to characterize population learning. 

Journal of Neurophysiology, 2005. 93(3): p. 1776-1792. 

17. Brown, E.N., et al., The time-rescaling theorem and its application to neural spike train data analysis.  

Neural computation, 2002. 14(2): p. 325-346.  
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 هدف کلی:

 علمی درس آشنایی با اصول و پایه های -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یوانیو ح یانسان یکار با مدل ها یهاتیبا مشخصات و حساس ییآشنا .۱

 یوانیو ح یانسان یثبت از مدل ها ندیو بعد از فرا نیقبل، ح یبا اصول اخلاق ییآشنا .8

 یشناخت-یدر مطالعات عصب یریگاندازه هیاول میمفاه .3

 ثبت زاتیبا مشخصات و نحوه استفاده از انواع الکترودها و سنسورها در تجه ییآشنا .4

 در سامانه ثبت ازیمورد ن یابزارها .5

 نیزم چاه 

 یفارد قفس 

 ضد ارتعاش زیم 

 کیاکوست اتاق 

 ابزار ثبت یهاتیسو حسا فیبر اساس نوع تکل ژهیثبت با مشخصات و طیمح یآماده ساز نحوه .6

 و ابزار ثبت فیبر اساس نوع تکل یمدل انسان یآماده ساز مراحل .7

 و ابزار ثبت فیبر اساس نوع تکل یوانیمدل ح یآماده ساز مراحل .2

 در مغز عهیضا ایاختلال  جادیا ایثبت و  ک،یتحر یانواع روشها یمعرف .9

 یکیولوژیزیالکتروف یها گنالیثبت س یو روش ها یمبان .۱3

 یو چند واحد یتک واحد کیولوژیزیوفالکتر ثبت 

 یداخل سلول ثبت 

 ثبت patch clamp 

 Field potentials 

 EEG 

 ECG 

 EOG 

 EMG 

 EDA 

 … 
 یرفتار یثبت داده ها یو روش ها یمبان .۱۱

 واکنش زمان 

 یشناخت-یدر مطالعات عصب گنالیثبت س یمبان عنوان درس به فارسی:

-Basics of Signal Recording in Neuro عنوان درس به انگلیسی:

Cognitive Studies 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 پاسخ یخطا 

 یرفتار یها پرسشنامه 

 کیزیکوفیسا شاتیآزما 

 یحرکت یها گنالیثبت س یو روش ها یمبان .۱8

 Gait 

 گفتار 

 نوشتار 

 دست رزشل 

 یربرداریتصو یو روش ها یمبان .۱3

 fMRI 

 MRI 

 PET 

 ... 

 یمولکول یو روش ثبت ها یمبان .۱4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱86

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالمون پایان نیمآز

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱87

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ogden, D., Microelectrode techniques. The Plymouth workshop handbook. 1994: The Company of 

Biologists Ltd. 

2. Paxinos, G. and C. Watson, The rat brain in stereotaxic coordinates: hard cover edition. 2006: Elsevier. 

3. Molnar, P. and J.J. Hickman, Patch-clamp methods and protocols. Vol. 403. 2007: Springer Science & 

Business Media.I 

4. Bremner, J.D., Brain imaging handbook. 2005: WW Norton & Co 

5. Carter, M. and J.C. Shieh, Guide to research techniques in neuroscience. 2015: Academic Press. 

6. Vertes, R.P. and R.W. Stackman, Electrophysiological recording techniques. Vol. 54. 2011: Springer. 

7. Gründer, G., Molecular imaging in the clinical neurosciences. 2012: Springer. 

8. Illes, J. and B.J. Sahakian, Oxford handbook of neuroethics. 2013: Oxford University Press. 

9. lles, J., Defining the issues in theory, practice, and policy. 2006: Oxford: Oxford University Press. 

10. Nestler, E.J. and S.E. Hyman, Animal models of neuropsychiatric disorders. Nature neuroscience, 2010. 

13(10): p. 1161. 

11. Gerfen, C.R., et al., Short protocols in neuroscience: systems and behavioral methods. 2006: Current 

Protocols. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یشناخت-یدر مطالعات عصب یاخلاق یمبان .۱

 یشناخت-یعصب یها ستمیس ییدر مطالعه و شناسا قیو اصول تحق یمبان .8

 یشناخت-یعصب شاتیآزما یطراح یلازم برا یپارامترها نییدر تع یآمار یاز روشها استفاده .3

 حجم نمونه نییتع 

 هیتعداد آزما نییتع ( هاtrials) 

 ... 

 یکیزیکوفیسا شاتیمهم در انواع آزما یبا پارامترها ییآشنا .4

 یدارید یمحرک ها رگذاریتاث مشخصات 

 یداریشن یگذار محرک ها ریتاث مشخصات 

 لامسه  یمحرک ها رگذاریتاث مشخصات 

 ... 

 یکیزیکوفیسا شاتیدر آزما فیتکال یطراح یوتریکامپ یبا نرم افزارها ییآشنا .5

  یرفتار یمرتبط با ثبت ها شاتیو آزما فیتکال یطراح یمبان .6

 ERPو  EEGمرتبط با ثبت  شاتیو آزما فیتکال یطراح یمبان .7

 MRIو  fMRIمرتبط با ثبت  شاتیو آزما فیتکال یطراح یمبان .2

 fNIRSمرتبط با ثبت  شاتیو آزما فیتکال یطراح یمبان .9

 (TMSو  tECS) یسیو مغناط یکیالکتر کیمرتبط با تحر شاتیو آزما فیتکال یطراح یمبان .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱82

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     السآزمون پایان نیم

 یشناخت-یعصب شاتیو آزما فیتکال یطراح عنوان درس به فارسی:

 Design of neuro-cognitive tasks and عنوان درس به انگلیسی:

experiments 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

  عملی تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱89

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Illes, J., Defining the issues in theory, practice, and policy. 2006: Oxford: Oxford University Press. 

2. Illes, J. and B.J. Sahakian, Oxford handbook of neuroethics. 2013: Oxford University Press. 

3. Cunningham, D.W. and C. Wallraven, Experimental design: From user studies to psychophysics. 2019: 

AK Peters/CRC Press. 

4. Carter, M. and J.C. Shieh, Guide to research techniques in neuroscience. 2015: Academic Press. 

5. Malik, A.S. and H.U. Amin, Designing EEG experiments for studying the brain: Design code and 

example datasets. 2017: Academic Press. 

6. Kashou, N.H., A practical guide to an fmri experiment. advanced brain neuroimaging topics in health and 

disease-methods and applications, 2014. 4. 

7. Harper, D. and A.R. Thompson, Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A 

guide for students and practitioners. 2011: John Wiley & Sons. 

8. Newman, A., Research methods for cognitive neuroscience. 2019: Sage. 

9. Amaro Jr, E. and G.J. Barker, Study design in fMRI: basic principles. Brain and cognition, 2006. 60(3): 

p. 220-232. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 کنترل هوشمند یستمهایس یمقدمه: معرف .۱

 حالت و صفحه فاز یدر فضا ستمیس زیو آنال یبررس .8

 یرخطیکنترل غ یها ستمیس یطراح اصول .3

 یفاز یستمهایس یمبان .4

 یفاز یهاکنندهکنترل .5

 وفق و خود سازمانده یفاز یهاکنندهکنترل .6

 یبر شبکه عصب یمبتن یهاکنندهکنترل .7

 عصبی – یفاز یهاکنندهکنترل .2

  ریادگیکنترل  یها ستمیس .9

 ریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تد

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱33

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 اده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکاناستف .۱3۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Farinwata, S., D. Filev, and R. Langari, Fuzzy control: synthesis and analysis [Book Review]. Computing 

& Control Engineering Journal, 2001. 12(2): p. 95-95. 

2. Bien, Z. and J.-X. Xu, Iterative learning control: analysis, design, integration and applications. 2012: 

Springer Science & Business Media. 

3. Mitchell, T.M., Machine learning. 1997. Burr Ridge, IL: McGraw Hill, 1997. 45(37): p. 870-877. 

4. Sutton, R.S. and A.G. Barto, Reinforcement learning: An introduction. 2018: MIT press. 

5. Haykin, S. and N. Network, A comprehensive foundation. Neural networks, 2004. 2(2004): p. 41. 

 ترل هوشمندکن عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Intelligent control عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :است؟نیاز نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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6. Ruano, A.E., Intelligent control systems using computational intelligence techniques. 2005: Iet. 

7. Ponce-Cruz, P. and F.D. Ramírez-Figueroa, Intelligent control systems with LabVIEWTM. 2009: Springer 

Science & Business Media. 

8. Ao, S.I., O. Castillo, and H. Huang, Intelligent control and innovative computing. Vol. 110. 2012: 

Springer Science & Business Media. 

9. Dote, Y. and R. Halt, Intelligent control, power electronic systems. IEEE Power Engineering Review, 

1999. 19(9): p. 44-44. 

10. Szederkényi, G., R. Lakner, and M. Gerzson, Intelligent control systems: an introduction with 

examples. 2006: Springer Science & Business Media. 

11. De Silva, C.W., Intelligent control: fuzzy logic applications. 1995: CRC press. 

12. Ao, S.-I., O. Castillo, and H. Huang, Intelligent control and computer engineering. 2012: Springer 

  



 521/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتری

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 ترومغناطیس و معادلات ماکسولالک هایمیدان -1

آنالیز برداری و نمادگذاری آن

مفهوم میدان

الکترواستاتیک

میدان مغناطیسی

القای الکترومغناطیس

معادلات ماکسول

امواج الکترومغناطیس

الکترومغناطیس هایمیدانسینماتیک  -2

شتاب الکترواستاتیک

ختحرکت ذره باردار در میدان مغناطیسی یکنوا

ی دینامیکهادهندهشتاب

 الکترومغناطیس هایمیداندینامیک

نیروی الکترومغناطیس

انرژی و اندازه حرکت

فشار مغناطیسی

های متغیر با زمانمیدان

 EMCهای الکترومغناطیس محیطی و سازگاری الکترومغناطیسمنابع محیطی میدان -3

های حاصل از منابع طبیعیمیدان

حاصل از منابع مصنوعیهای میدان

سازگاری الکترومغناطیسیEMC 

های الکترومغناطیسمحدودسازی میدان

های الکترومغناطیسگیری و تولید میداناندازه -4

 سیوالکترومغناطیب وان درس به فارسی:عن

 نوع درس و واحد Bio electromagnetics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی چه اگر واحد عملی دارد، 
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های الکترومغناطیسگیری میداناندازه

های الکترومغناطیستولید میدان

هایافی، مگنتوکاردیوگرافی و میدانهای الکترومغناطیس در بدن )مگنتوانسفالوگرمنابع و میدان -5

برانگیخته مغناطیس(

دزیمتری بیوالکترومغناطیس -6

ای بر دزیمتری بیوالکترومغناطیس و اهمیت آنمقدمه

های پایینهای الکتریکی در فرکانسدزیمتری میدان

های پایینهای مغناطیسی در فرکانسدزیمتری میدانELF MF 

ج رادیوییدزیمتری در محدوده امواFو مایکروویو 

 و رادیوی بر بدنELF MF های الکترومغناطیس کم فرکانسآثار میدان -7

های آثار زیستی میدانELF 

های آثار الکتروفیزیولوژیک میدانELF 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱38

 : بی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیا

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱33

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:
1. Edmonds, D., Electricity and magnetism in biological systems. 2001: Oxford University Press. 

2. Blank, M., Electromagnetic fields: biological interactions and mechanisms. 1995: ACS Publications. 

3. Takebe, H., et al., Biological and health effects from exposure to power-line frequency electromagnetic 

fields: confirmation of absence of any effects at environmental field strengths. 2001: IOS press. 

4. Malmivuo, J. and R. Plonsey, Bioelectromagnetism: principles and applications of bioelectric and 

biomagnetic fields. 1995: Oxford University Press, USA. 

5. Ayrapetyan, S.N. and M.S. Markov, Bioelectromagnetics current concepts: the mechanisms of the 

biological effect of extremely high power pulses. 2009: Springer Science & Business Media. 

6. Lin, J.C., Advances in electromagnetic fields in living systems. 2005: Springer. 
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 هدف کلی:

 درسآشنایی با اصول و پایه های علمی  -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 کاتی از مدلهای محاسباتی عملکردی مغزن .۱

 برای آن شنهادییاز احساس تا شناخت و مدل محاسباتی پ 

 ای هیمدلسازی محاسباتی نئوکورتکس و استدلال فرض 

 :یعصب یدر شبکه ها یریادگی شرفتهیپ نیقوان  .8

 مزدوج انیروش گراد 

  ( روشlevenburg- Marquardt  ) 

 :یعصب یدر شبکه ها یو توسعه ساختار رییغت .3

 بر توسعه و تکامل در مغز  ینگاه 

 ایساختار پو ای یمصنوع یعصب یشبکه ها  

 هرس واحدها و اتصالات ) یوش هارpruning  

 واحدها و اتصالات ) شیافزا یوش هارConstructive  

 و هرس توأم واحدها و اتصالات  شیافزا یروش ها 

  یعصب یو تکامل دادن شبکه ها یتکامل یتمهایگورال .4

 یتکامل یها تمیبر الگور یمقدمه ا  

 یتکامل یها یاستراتژ کیژنت یها تمیالگور 

  یمصنوع یعصب یتکامل دادن شبکه ها 

 اتصالات  یتکامل دادن وزن ها 

 گره ها( لیتوابع تبد ،یوه اتصال بندشبکه ) نح یتکامل دادن معمار 

 مدولار: یعصب یشبکه ها .5

  اصول طراحی شبکه های عصبی مدولار 

  خطی ،  ریغ سازی لتریعملکرد ساختار های مختلف )کاهش بعد و ف لیشناخت مسئله هدف و تحل هیطراحی شبکه های عصبی مدولار بر پا

 تنوعات .،...( دیجاذب ها ، تول

  ای عصبی مدولارچند مثال از شبکه ه 

  و رشد میتعل شیپ هیشبکه های عصبی مدولار بر پا میطراحی و تعل 

 یعصب یهادر شبکه شرفتهیمباحث پ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Topics in Neural Networks عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یمصنوع یعصب یشبکه ها نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 یبازگشت یعصب یشبکه ها .6

  شبکه هایJordan وElman 

 بازکردن شبکه های بازگشتی در زمان 

 شبکه های عصبی بازگشتی میروشهای تعل 

 ریمس مینقطه ثابت، تعل میتعل 

 شبکه های عصبی بازگشتی دارییپا لیتحل 

 (نیو توالی الگوها ) توالی آواها ، ساختار دوم پروتئ ریمس میارهای شبکه های بازگشتی برای تعلساخت 

  و تنوعات  زیسازی ( نو لتری) ف  ی( برای پالا وستهیساختارهای شبکه های عصبی جاذب )وجاذب پ 

 : یعصب یها توسط شبکه ها گنالیپردازش هوشمند س .7

 یعصب یط شبکه هاتوس یخط ریغ یاساس یمؤلفه ها لیتحل  

 یعصب یتوسط شبکه ها یخط ریغ یاساس یمؤلفه ها لیتحل  

 جلو سو به کمک پس انتشار خطا  یعصب یپردازش معکوس در شبکه ها 

 گریکدیمعکوس  یبا استفاده از شبکه ها یعصب یدر شبکه ها هیپردازش دو سو 

 و شناخت عمیق( ادگیرییشبکه های عصبی با ساختار عمیق )  .2

   وشناخت توسط مغز و شبکه های عصبی مصنوعی رییادگیدر  "مقع"مسئله 

  قیشبکه های عم می) مشرف به هدف ( برای همگرائی تعل میتعل  یروش های پ 

  قیشبکه های عصبی کانولوشنال عم 

  وخود کد کننده های با سرپرستی( قیخود کد کننده های عم ( 

  و شبکه های  قیشبکه های باز گشتی عم (LST  ) 

 (یکی) اسپا یپالس یعصب یه هاشبک  .9

 از کاربردها ییهانمونه .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱34

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 ظر استادبراساس ن     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱35

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Aggarwal, C.C., Neural networks and deep learning. Springer, 2018. 10: p. 978-3. 

2. Balas, V.E., et al., Handbook of deep learning applications. 2019: Springer. 

3. Bengio, Y., I. Goodfellow, and A. Courville, Deep learning. 2017: MIT press Massachusetts, USA:. 

4. Amari, S., The handbook of brain theory and neural networks. 2003: MIT press. 

5. Gupta, M., L. Jin, and N. Homma, Static and dynamic neural networks: from fundamentals to advanced 

theory. 2004: John Wiley & Sons. 

6. Charalambopoulos, A. and D. Fotiadis, Advanced Topics in Scattering Theory and Biomedical 

Engineering. 

7. Ferla, G., L. Fortuna, and A. Imbruglia, Advanced topics in microelectronics and system design. 2000: 

World Scientific. 

8. Hassoun, M.H., Fundamentals of artificial neural networks. 1995: MIT press. 

9. Graupe, D., Principles of artificial neural networks. 2013: World Scientific. 
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10. Hu, Y.H. and J.-N. Hwang, Handbook of neural network signal processing. 2002, Acoustical Society of 

America. 

11. Haykin, S. and N. Network, A comprehensive foundation. Neural networks, 2004. 2(2004): p. 41. 

12. Principe, J.C., N.R. Euliano, and W.C. Lefebvre, Neural and adaptive systems: fundamentals through 

simulations. 2000: Wiley New York. 

13. Bishop, C.M., Neural networks for pattern recognition. 1995: Oxford university press. 

14. Zurada, J.M., Introduction to artificial neural systems. 1992: West St. Paul. 

15. Zaknich, A., Neural networks for intelligent signal processing. 2003: World Scientific. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه و فلسفه حرکت  .۱

 کنترل حرکت یصورت کل .8

 مختلف موتور کنترل یهایاستراتژ .3

 و ادراک حرکت یعصب ستمیس کی دهندهلیتشک یاجزا .4

 یحرکت -حس یستمهایموتور کنترل س لیو تحل هیتجز  .5

 تیموتور کنترل حفظ تعادل و وضع .6

 یو مهارت یحرکات اراد یریادگیو  یمراتبموتور کنترل سلسله .7

 ) مانند راه رفتن( یکنترل حرکات منظم و تکرار .2

 FESموتور کنترل و استفاده از  عاتیضا  .9

 Predictiveکنترل   .۱3
11. Redundancy 

12. Movement variability 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱36

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ج(

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱37

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Shumway-Cook, A. and M.H. Woollacott, Theory and practical applications. Motor Control, 1995. 

2. Schmidt, R.A., et al., Motor control and learning: A behavioral emphasis. 2018: Human kinetics. 

3. Winter, D.A., Biomechanics and motor control of human movement. 2009: John Wiley & Sons. 

4. Robertson, D.G.E., et al., Research methods in biomechanics. 2013: Human kinetics. 

 حرکات انسان یریادگیدر کنترل و  شرفتهیمباحث پ عنوان درس به فارسی:

 Advanced Topics in Human Motor عنوان درس به انگلیسی:

control and learning 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. اه کارگ سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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5. Knudson Duane, V. and S. Morrison Craig, Qualitative Analysis of Human Movement. 1997, Champaign. 

6. Schmidt, R.A. and C.A. Wrisberg, Motor learning and performance: A situation-based learning 

approach. 2008: Human kinetics. 

7. Rosenbaum, D.A., Human motor control. 2009: Academic press. 

8. Smyth, M.M. and A.W. Wing, Psychology of Human Movement. 2013: Elsevier. 

9. Zelaznik, H.N., Advances in motor learning and control. 1996: Human Kinetics. 

10. Enoka, R.M., Neuromechanics of human movement. 2008: Human kinetics. 

11. Fairbrother, J.T., Fundamentals of motor behavior. 2010: Human Kinetics. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یستمیتفکر س .۱

 ست؟یچ ستمیس 

 ها ستمیس هیتفکر و نظر خیتار 

 یستمینگرش س یهاشیها و گراهدف 

 و وحدت علم هاستمیس یعموم هینظر 

 ها ستمیس یموجود در اسلوب شناس یهاافتیهر .8

 ها ستمیمهم س یو رده ها ینوع شناس 

 ستمیبسته و باز و مرز س یها ستمیس 

 ساخت بشر یها ستمیو س یعیطب یها ستمیس 

 ستمیس یساختار ای یرفتار یهایژگیو 

 هاستمیدر س یو مدلساز یاضیر کردیور .3

 ستمیس یاضیر فیتعر 

 لیفرانسدی –ادلات انتگرال مع یبر مبنا ستمیس یعموم تیخاص نیچند 

 بیساختن، تمرکز، رقابت، رشد و غا زهیمجموع، مکان ت،یکل 

 هاستمیدر س ییکارا یمدلساز 

 یکاربرد کیبرنتیس میاصول و مفاه .4

 کیبرنتیو کاربرد س یکیبرنتیس یستمهایس هاستمیدر س ییکارا یمدلساز 

 یکیبرنتیس یستمهایدر س یو سازگار یریفراگ 

 بر اطلاعات یمبتن یستمهایبا س یسه وجه یستمهایس 

 کیبرنتیباز و س یستمهایس 

 یستیو ارگان یکیبرنتیس یستمهایاصول پس خوراند در س 

 یکیبرنتیقد س .5

 یو نقد امکان یمشتمل بر نقد موجب یکیبرنتینقد س 

 هر دو ایها و اثرگذارنده ایها و  رندهیگ تینقد حاصل از فعال 

 یکاربرد کیبرنتیو س هاستمیس یاسلوب شناس عنوان درس به فارسی:

 Systems Methodology and Applied عنوان درس به انگلیسی:

Cybernetics 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 یاز اطلاعات تا آگاه 

  یو نقد امکان ینقد موجبمحتوا و دامنه 

 یکیبرنتیو دستگاه س وتریکامپ 

 یکیبرنتیس یستمهایدر س یوشمنده .6

 هوشمند یستمهایو س کیکلاس یستمهایس انیتفاوت م 

 (ایو پو ستایمعرفت )ا گاهیاطلاعات. پا گاهیپا 

 معرفت و بازشناخت الگو ییبازنما 

 یکیبرنتیس یها ستمیساختار در س رییپارامترها با تغ رییبا تغ یارتباط هوشمند 

 ذهنی – یحس یده قیتطب یبازشناخت هوشمندانه الگو بر مبنا 

 یکیبرنتیو نقد س یهوشمند 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱32

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 اس نظر استادبراس  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱39

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Mulej, M., Systems, cybernetics and innovations. Vol. 35. 2006: Emerald Group Publishing. 

2. Jackson, M., Systems methodology for the management sciences. 1992: Springer Science & Business 

Media. 

3. Negoita, C.V., Cybernetics and applied systems. 2018: CRC Press. 

4. Norbert Wiener, C., Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. New 

York, 1965. 

5. Pickering, A., The cybernetic brain: Sketches of another future. 2010: University of Chicago Press. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و پایه های علمی درس -

  اهداف ویژه:

 ایجاد توانمندی و مهارت در حوزه تخصصی درس 

 تفهیم سرفصل های ذیل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 نگاشت: آشوب در معادلات .۱

 یعادل، معرفنقاط ت یداریپا زینقاط تعادل، آنال افتنینقاط تعادل در نگاشت،  فیتعر فرنس،یآشوب، نگاشت و معادلات د عتیو طب یستیچ

ذار، زمان گ ،ینحوه رسم نمودار دوشاخگ ،ینمودار دوشاخگ یآشوب، معرف ینگاشت، معرف کیممکن  های¬تیغا یبررس ک،یمعادله لاجست

 یتنسینترمیتناوب، ا یپنجره ها ،ای¬و اثر پروانه هیلاو طیشرابه  تیحساس

 :لیفرانسیآشوب در معادلات د .8

 یه، معرفقطع پوانکار ب،یعج یجاذب ها ،یآشوب یها انینقاط تعادل، جر یداریپا زینقاط تعادل، آنال افتنی ل،یفرانسیمعادلات د های¬دستگاه

، megastabilityخاص ) های¬یداریچند پا دار،یچند پا یستمهایپنهان، س یب هاشناخته شده مانند لورنز و راسلر، جاذ یستمهایس

extreme multistabilityخاص های¬یژگیبا و یآشوب یستمهای( س 

 :یستیز های¬ستمیدر س یخط ریغ کینامیآشوب و د .3

 هیدر پاسخ شبک ینمودار دوشاخگ ،Rose-Hindmarshمانند  هیپا-انیجر ینورون ی، مدل هاRulkovمانند  هیپا-نگاشت ینورون یها مدل

 یها ستمیو...(، آشوب در رفتار عضله در س یدو قطب یافسردگ گرن،یمغز )صرع، م یکینامیچشم به تابش نور منقطع، آشوب در اختلالات د

 یستیآشوبگونه ز یمدلها ریسا ،یعضلان-یعصب

 هندسه فرکتال و آشوب .4

 Juliaو  Mandelbrot یجموعه هاو هندسه فراکتال، بعد فرکتال، م یحد یمجموعه ها

 آشوب یدر تئور یو کاربرد شرفتهیمباحث پ .5

نترل آشوب،  ک ،یآشوب یها ستمیدر س یآشوب گونه، اطلاعات و آنتروپ یعصب یشبکه ها ،یستیز یها گنالیاستفاده از آشوب در پردازش س

در آنها  یجمع یها دهیو پد دهیچیپ یو شناخت، شبکه ها یو آشوب، نقش آشوب در هوشمند کیبرنتیس ،یو اقتصاد یآشوب در علوم اجتماع

 و ... Chimera، (Synchronization) ییمانند هم آوا

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱43

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 اساس نظر استادبر  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 یپزشک یآن در مهندس یآشوب و کاربردها عنوان درس به فارسی:

 Chaos Theory and Its Applications in وان درس به انگلیسی:عن

Biomedical Engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی چه  اگر واحد عملی دارد،
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱4۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ۱433، ، انتشارات دانشگاه شاهدخطی: تحلیل سیستم ها و کمّی سازی سیگنال هاآشوب و دینامیک های غیرنصرآبادی، ع. م.  بغدادی، گ،  .۱

 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱322 .آشوب و کاربردهای آن در مهندسی .ر م. س. ،هاشمی گلپایگانی .8

13. Hilborn, R.C., Chaos and nonlinear dynamics: an introduction for scientists and engineers. 2000: Oxford 

University Press on Demand. 

14. Ott, E., C. Grebogi, and J.A. Yorke, Controlling chaos. Physical review letters, 1990. 64(11): p. 1196. 

15. Sprott, J.C. and J.C. Sprott, Chaos and time-series analysis. 2003: Citeseer. 

16. Schöll, E. and H.G. Schuster, Handbook of chaos control. 2008: Wiley Online Library. 

17. Feder, J., Fractals. 2013: Springer Science & Business Media. 

18. Dudkowski, D., et al., Hidden attractors in dynamical systems. Physics Reports, 2016. 637: p. 1-50. 

19. Preissl, H., W. Lutzenberger, and F. Pulvermüller, Is there chaos in the brain? Behavioral and Brain 

Sciences, 1996. 19(2): p. 307-308. 

20. Faure, P. and H. Korn, Is there chaos in the brain? I. Concepts of nonlinear dynamics and methods of 

investigation. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences-Series III-Sciences de la Vie, 2001. 324(9): 

p. 773-793. 

21. Korn, H. and P. Faure, Is there chaos in the brain? II. Experimental evidence and related models. 

Comptes rendus biologies, 2003. 326(9): p. 787-840. 

22. Pecora, L.M. and T.L. Carroll, Synchronization in chaotic systems. Physical review letters, 2015. 64(8): 

p. 821. 

.  
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  هداف ویژه:ا

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس 

 های ذیلتفهیم سرفصل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اتیکل .۱3

 آن انواع و حرکت .۱-4

 یحرکات و مراکز حرکت یولوژیزیف .۱4

 عضلات .8-۱3

 اعنخ .8-۱۱

 در مغز یمراکز حرکت .8-۱8

 یقشر حرکت .8-۱3

 یازیپ های شبکه .8-۱4

 یحرکت یسنسورها .8-۱5

 عضلانی دوک .8-۱6

  عضلانی تاندون .8-۱7

 مفصل یها رندهیگ .8-۱2

 حرکات یها یها و استراتژ یها، تئور هیفرض .۱5

3-6. Centeralism 

3-7. Prepheralism 

3-2. Motor Program 

3-9. Equilibrium Hypothesis 

3-۱3. Impedance Control 

 متناوب و راه رفتن  یحرکت ها .۱6

 راه رفتن یها یژگیو .4-3

4-4. Central Pattern Generator 

 (یو محاسبات یمفهوم یحرکت )مدل ها یارائه شده برا یحرکت و مدل ها یریادگی .۱7
5-6. Motor Learning 

 ارائه شده یمدل ها .5-7

5-2. Internal Model 

5-9. Smith Predictor 

5-۱3. Model Predictive Control 

 عضلانی – یعصب یها ستمیکنترل س عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Neuro- Muscular Systems Control عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  صصی تخ - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 (EMG) یا چهیماه یکیالکتر یها گنالیس .۱2

 (یابیریمس ،یزیطرح ر ،یریگ می)توجه ، حافظه، تصم یو شناخت یحرکت یها ستمیس نیارتباط ب .۱9

 یاطلاعات حس قیتلف .83

 حرکات چشم ستمیس .8۱

 گفتار و نوشتار یها ستمیس .88

 یمهندس یها دگاهیاز د  یحرکت یها یماریو ب تیمعلول .83
۱۱-4. Parkinson 

۱۱-5. Huntington  

۱۱-6. ALS 

 یو عضلان یعصب یکیالکتر کیتحر یها ستمیس .84
۱8-4. FES 

۱8-5. tECS 

۱8-6. TMS 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیاب

 بر اساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 ی: چ( فهرست منابع پیشنهاد

انتشارات دانشگاه  .عضلانی-مدلسازی و کنترل سیستم های عصبیگ.،  و بغدادی، ن. ، لحیم گر زاده،.محمد علی مرغی، ی ،ف. توحیدخواه، .۱

 ۱433 .صنعتی امیرکبیر

2. Stark, L., Neurological control systems: Studies in bioengineering. 2012: Springer Science & Business 

Media. 

3. Basmajian, J.V., Muscle alive. Muscle Interactions, 1985: p. 223-245. 

4. Brooks, V., The neural basis of motor control, New York, 1986. Oxford University Press. 

5. Winters, J.M., S.L. Woo, and I. Delp, Multiple muscle systems: Biomechanics and movement 

organization. 2012: Springer Science & Business Media. 

6. Shumway-Cook, A. and M.H. Woollacott, Theory and practical applications. Motor Control, 1995. 

7. Schmidt, R.A., et al., Motor control and learning: A behavioral emphasis. 2018: Human kinetics. 

8. Schmidt, R.A. and C.A. Wrisberg, Motor learning and performance: A situation-based learning 

approach. 2008: Human kinetics. 

9. Shadmehr, R., S.P. Wise, and S.P. Wise, The computational neurobiology of reaching and pointing: a 

foundation for motor learning. 2005: MIT press. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 ی درسافزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصص 

 های ذیلتفهیم سرفصل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یآمار یالگوها یطبقه بند .۱

 نیو آموزش ماش نیتخم یتئور .8

 یو خوشه بند یخط زیتما توابع .3

 ها یژگیاستخراج و یتئور .4

 الگو ییو شناسا یآمار بیتقر .5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تعاملیاستفاده از رویکردهای نوین و  .۱48

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ناستفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکا .۱43

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Webb, A.R., Statistical pattern recognition. 2011: John Wiley & Sons. 

2. McLachlan, G.J., Discriminant analysis and statistical pattern recognition. 2004: John Wiley & Sons. 

3. Marchette, D.J., Random graphs for statistical pattern recognition. 2005: John Wiley & Sons. 

4. Yeung, D.-Y., et al., Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition: Joint IAPR International 

Workshops, SSPR 2006 and SPR 2006, Hong Kong, China, August 17-19, 2006, Proceedings. 2006: Springer. 

5. Tou, J.T. and R.C. Gonzalez, Pattern recognition principles. 1981. 

6. Devijver, P.A. and J. Kittler, Pattern recognition theory and applications. 2012: Springer Science & 

Business Media.  

 الگو یآمار ییشناسا عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Statistical pattern recognition عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تالیجید یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

  عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس 

 های ذیلتفهیم سرفصل 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 (یرن-)اردوش ER یشبکه ها اس،یمق یب یکوچک، شبکه ها یایدن یشبکه ها ،یتصادف یشبکه ها: شبکه ها یرده بند یمعرف .۱

 دهیچیپ یشبکه ها یها سنجه .8

 یهمبستگ-درجه و درجه یها سنجه 

 ریفاصله مس یها سنجه 

 یساختار یها سنجه 

 تیمرکز یها سنجه 

 شبکه یرده بند یها سنجه 

 (motif) یتکرار یدرجه، واحدها یها عیتوز ،یآمار یها یژگی: جوامع، مولفه ها، ودهیچیپ یشبکه ها یساختار یها یژگیو .3

  دهیچیپ یو رشد شبکه ها دیتول یها مدل .4

 دهیچیپ یشبکه ها دیتول یها تمیالگور .5

 جامعه ییشناسا یها تمیالگور .6

 دهیچیپ یو بدون نظارت در شبکه ها ینظارت مهین ،ینظارت یها تمیالگور کاربرد .7

 دهیچیپ یشبکه ها یساز یدارید یها تمیالگور .2

 دهیچیپ یکنترل شبکه ها ده،یچیپ ینوسانات در شبکه ها یمان ساز: همزدهیچیپ یدر شبکه ها ایپو یندهایفرا .9

 یشناخت-یعصب یها ستمیکاربردها در حوزه س یمعرف .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱44

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  ل ساهای کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱45

 دهیچیپ یشبکه ها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Complex Networks عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. اه کارگ سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Chen, G., X. Wang, and X. Li, Fundamentals of complex networks: models, structures and dynamics. 

2014: John Wiley & Sons. 

2. Estrada, E., The structure of complex networks: theory and applications. 2012: Oxford University Press. 

3. Guanrong, C., X. Wang, and D. Shi, Complex Systems and Networks: Dynamics, Controls and 

Applciations. 2016. 

4. Silva, T.C. and L. Zhao, Machine learning in complex networks. Vol. 1. 2016: Springer. 

5. Kadushin, C., Understanding social networks: Theories, concepts, and findings. 2012: Oup Usa. 

6. Graben, P., et al., Lectures in Supercomputational Neuroscience: Dynamics in Complex Brain Networks. 

2007: Springer. 

7. Thiel, M., C. Zhou, and J. Kurths, Lectures in Supercomputational Neurosciences: Dynamics in Complex 

Brain Networks. 2008: Springer. 

8. Gutman, I., J. Li, and X. Zhang, Analysis of complex networks. From biology to linguistics. by Dehmer, 

M., Emmert, F.-Streib, Wiley-VCH, Weinheim, 2009: p. 145-174. 

9. Ben-Naim, E., H. Frauenfelder, and Z. Toroczkai, Complex networks. Vol. 650. 2004: Springer Science 

& Business Media. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس 

 های ذیلتفهیم سرفصل 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 (یو دو خط یزمان فرکانس )خط یشهاینما .۱

 لترهایبانک ف .8

 گسسته ولتیو لیها و تبد ولتیو .3

 نیزیب یکینامید یمارکوف و شبکه ها یمخف مدل .4

 مرتبه بالا یها فیط .5

 کور منابع یجداساز .6

 یزمان یها یسر یرخطیغ کینامید زیآنال .7

 یعصب یها گنالیمنشأ آشوب در س .2

 یعصب یها گنالی)شانون ،. . . . ( در پردازش س یو انواع آنتروپ یآشوب، بعد کسر یکاربرد تئور .9

 یعصب یها گنالیدر پردازش س یعصب یکاربرد شبکه ها .۱3

 یعصب یها گنالیدر پردازش س یفاز یستمهایکاربرد س .۱۱

 یعصب یگنالهایامل در پردازش ستک یتمهایالگور کاربرد  .۱8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱46

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 جهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، ت

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱47

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Qian, S. and D. Chen, Joint time-frequency analysis: methods and applications. 1996: Prentice-Hall, Inc. 

2. Durstewitz, D., Advanced data analysis in neuroscience. Springer International Publishing, 2017. 

3. Akay, M., Nonlinear biomedical signal processing. 2000: Wiley Online Library. 

 یعصب یدر پردازش سیگنال ها شرفتهیمباحث پ عنوان درس به فارسی:

 Advanced Topics in Neural Signal عنوان درس به انگلیسی:

Processing 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یعصب یها گنالیپردازش س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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4. Katz, R.A., Haotic, Fractal, and Nonlinear Signal Processing. Proceedings. 1996, American Institutes 

of Physics, New York, NY (United States). 

5. Nikias, C.L. Higher-order spectral analysis. in Proceedings of the 15th Annual International Conference 

of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Societ. 1993. IEEE. 

6. Hyvarinen, A., J. Karhunen, and E. Oja, Independent component analysis and blind source separation. 

2001, John Wiley & Sons. 

7. Soman, K., Insight into wavelets: from theory to practice. 2010: PHI Learning Pvt. Ltd. 

8. Sidney Burrus, C., R.A. Gopinath, and H. Guo, Introduction to wavelets and wavelet transforms. A 

Primer; Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, USA, 1998. 

9. Astola, J. and L. Yaroslavsky, Advances in signal transforms: theory and applications. Vol. 7. 2007: 

Hindawi Publishing Corporation. 

10. Haykin, S., Kalman filtering and neural networks. Vol. 47. 2004: John Wiley & Sons. 

11. Fliege, N.J. and N. Fliege, Multirate digital signal processing: multirate systems, filter banks, wavelets. 

Vol. 1. 1994: Wiley Chichester. 

12. Vetterli, M., J. Kovacevic, and V.K. Goyal, The world of Fourier and wavelets: theory, algorithms and 

applications. class notes for ECE, 2009. 544. 

13. Arce, G.R., Nonlinear signal processing: a statistical approach. 2005: John Wiley & Sons. 

14. Moss, F. and J. Walleczek, Self-Organized Biological Dynamics & Nonlinear Control. 2000. 

15. Daubechies, I., Ten lectures on wavelets. 1992: SIAM. 

16. Rabiner, L.R., A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition. 

Proceedings of the IEEE, 1989. 77(2): p. 257-286. 

17. Qian, T., M.I. Vai, and Y. Xu, Wavelet analysis and applications. 2007: Springer Science & Business 

Media. 

18. Mallat, S., A wavelet tour of signal processing. 1999: Elsevier. 

19. Strang, G. and T. Nguyen, Wavelets and filter banks. 1996: SIAM. 

20. Vetterli, M. and J. Kovacevic, Wavelets and subband coding. 1995: Prentice-hall. 

21. Aldroubi, A. and M. Unser, Wavelets in medicine and biology. 2017: Routledge. 

22. Bultheel, A. and D. Huybrechs, Wavelets with applications in signal and image processing. Course 

material University of Leuven, Belgium, 2003. 

23. Ogunfunmi, T., Adaptive nonlinear system identification: The Volterra and Wiener model approaches. 

2007: Springer Science & Business Media. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس 

  های ذیلسرفصلتفهیم 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یمدلساز یو روشها یشناخت-یعصب یها ستمیس اتیبر خصوص یمقدمه ا .۱

 یو کانولوشن کیکلاس یعصب یبا شبکه ها یمدلساز .8

 آشوب گونه و فرکتال یها مدل .3

 یعصب-یو فاز یفاز یها مدل .4

 یسلول یاتوماتا .5

 اجزاء محدود روش .6

 گسسته عیوقا یها ستمیس .7

 ولتیستفاده از وبا ا یمدلساز .2

 یتصادف یها ستمیس یو مدلساز یآمار یها مدل .9

 کاربردها .۱3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱42

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     السآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱49

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bajaj, A. and S. Wrycza, Systems Analysis and Design for Advanced Modeling Methods: Best Practices: 

Best Practices. 2009: IGI Global. 

2. Doumas, L.A. and J.E. Hummel, Computational models of higher cognition. The Oxford handbook of 

thinking and reasoning, 2012. 19. 

3. Sun, R., The Cambridge handbook of computational psychology. 2008: Cambridge University Press. 

4. Forssell, U. and L. Ljung, Closed-loop identification revisited. Automatica, 1999. 35(7): p. 1215-1241. 

 یشناخت-یعصب یهاستمیس یدر مدلساز شرفتهیمباحث پ عنوان درس به فارسی:

 Advanced Topic in Modelling of عنوان درس به انگلیسی:

Neuro-Cognitive Systems 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یشناخت-یعصب یهاستمیس یمدلساز نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 عت:تعداد سا

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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5. Schwartz, R., Biological modeling and simulation: a survey of practical models, algorithms, and 

numerical methods. 2008: MIT Press. 

6. O'reilly, R.C. and Y. Munakata, Computational explorations in cognitive neuroscience: Understanding 

the mind by simulating the brain. 2000: MIT press. 

7. Lewandowsky, S. and S. Farrell, Computational modeling in cognition: Principles and practice. 2010: 

SAGE publications. 

8. Dokholyan, N.V., Computational modeling of biological systems: from molecules to pathways. 2012: 

Springer Science & Business Media. 

9. Durstewitz, D., Advanced data analysis in neuroscience. Springer International Publishing, 2017. 

10. Yilmaz, L., Concepts and methodologies for modeling and simulation. 2015: Springer. 

11. Houghton, G., Connectionist models in cognitive psychology. 2004: Psychology Press. 

12. Ward, L.M., Dynamical cognitive science. 2002: MIT press. 

13. Rattay, F., et al., Finite Element Modeling for Extracellular Stimulation. 2014. 

14. Trappenberg, T., Fundamentals of computational neuroscience. 2009: OUP Oxford. 

15. Smith, D.L., Introduction to Dynamic Systems Modeling for Design. 1994: Prentice Hall. 

16. Ljung, L., Model validation and model error modeling. 1999: Linköping University Electronic Press. 

17. Choi, B.K. and D. Kang, Modeling and simulation of discrete event systems. 2013: John Wiley & Sons. 

18. Haefner, J.W., Modeling Biological Systems:: Principles and Applications. 2005: Springer Science & 

Business Media. 

19. Hannon, B. and M. Ruth, Modeling dynamic biological systems, in Modeling dynamic biological systems. 

2014, Springer. p. 3-28. 

20. Ljung, L. and T. Glad, Modeling of dynamic systems. 1994: Prentice-Hall. 

21. Haykin, S., Neural networks and learning machines, 3/E. 2010: Pearson Education India. 

22. Brown, M. and C.J. Harris, Neurofuzzy adaptive modelling and control. 1994. 

23. Busemeyer, J.R., et al., The Oxford handbook of computational and mathematical psychology. 2015: 

Oxford University Press. 

24. Duda, R.O. and P.E. Hart, Pattern classification. 2006: John Wiley & Sons. 

25. Vafai, K., Porous Media: Applications in Biological Systems and Biotechnology, 2011. CRC Press, Boca 

Raton, FL. 

26. Sterratt, D., et al., Principles of computational modelling in neuroscience. 2011: Cambridge University 

Press. 

27. Busemeyer, J.R. and P.D. Bruza, Quantum models of cognition and decision. 2012: Cambridge University 

Press. 

28. Birta, L.G. and G. Arbez, Simulation Foundations, Methods and Applications. London: Springer. doi, 

2013. 10: p. S0304-3800. 

29. Konar, A., Cognitive engineering: a distributed approach to machine intelligence. 2007: Springer Science 

& Business Media. 

30. Dayan, P. and L.F. Abbott, Theoretical neuroscience: computational and mathematical modeling of 

neural systems. 2001: Computational Neuroscience Series. 

 ۱433.  ف، توحیدخواه، گ، بغدادی، مدلسازی سیستم های زیستی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 31
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 دی و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمن 

 های ذیلتفهیم سرفصل 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 و کنترل خودکار یعصب یشبکه ها .۱

 یتیتقو یریادگی یبر مبنا کنترل .8

 در بازشناخت الگو ها یعصب کنترل .3

 یشناخت-یعصب یها ستمیدر س نهیکنترل به یو طراح یساز نهیبه یمبان .4

 یعصب-یو فاز یفاز کنترل .5

 یقیتطب-یعصب یه هاکنند کنترل .6

 یشناخت-یعصب یها ستمیدر س نیب شیپ کنترل .7

 یساز نهیافق محدود و نامحدود در به یبرا یعصب یها بیتقر .2

 نورون یو رفتارها یرخطیکالمن غ لتریف .9

 کنترل آشوب یها روش .۱3

  یکیالکتر یها دانیبا م یکنترل یها ستمیس .۱۱

 کاربردها .۱8

 توا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با مح

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱53

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان استفاده از امکانات سمعی و بصری .۱5۱

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Schiff, S.J., Neural control engineering. Computational Neuroscience ed TJ Sejnowski and TA Poggio 

(Cambridge, MA: MIT Press), 2012. 

2. Omidvar, O. and D.L. Elliott, Neural systems for control. 1997: Elsevier.  

 یشناخت-یعصب یهاستمیکنترل س شرفتهیمباحث پ عنوان درس به فارسی:

 Advanced Topics in Neuro-Cognitive عنوان درس به انگلیسی:

Systems Control 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یشناخت-یعصب یها ستمیکنترل س نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 های علمی درسآشنایی با اصول و پایه -

  اهداف ویژه:

 ندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانم 

 های ذیلتفهیم سرفصل 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یو شناخت یعصب یها ستمیس یتوانبخش یدر روشها و ابزارها  یو راحت یمنیا ،یروانشناخت ،یملاحظات اخلاق .۱

 یتوانبخش یتهایشروع به موقع فعال تیمغز و اهم تهیسیپلاست .8

 یشناخت-یمشکلات عصب یوجود در توانمندسازم یتهایو قابل شرفتهایبا پ ییآشنا .3

 یتوانبخش یزیو برنامه ر یطراح اصول .4

 یدر توانبخش کیبرنتیهوشمند و س یستمهایس کاربرد .5

 یتوانبخش کیولوژیزیاصول موتور کنترل و نروف ،حرکتی – یحس یمدلها لیو تحل هیتجز .6

 یکیولوژیزینوروف دگاهیآنها از د و اثرات یدر توانبخش یسیو مغناط یکیالکتر کیتحر یابزارها کاربرد .7

 یکیولوژیزینوروف دگاهیو اثرات آنها از د دبکیو نوروف دبکیوفیب یابزارها کاربرد .2

 ینخاع عاتیدچار ضا مارانیب یبرا یبرنامه توانبخش یطراح .9

 یشناخت-یعصب یتوانبخش یها ستمیدر س یمجاز تیواقع کاربرد .۱3

 یکیولوژیزینوروف دگاهیو اثرات آنها از د یشناخت-یعصب یها ستمیس ینبخشتوا یوتریکامپ یها و برنامه ها یباز کاربرد .۱۱

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱58

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱53

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hildebrandt, H., Cognitive Rehabilitation of Memory: A Clinical-neuropsychological Introduction. 2019: 

Academic Press. 

2. Sohlberg, M.M. and C.A. Mateer, Cognitive rehabilitation: An integrative neuropsychological approach. 

2001: Guilford Press. 

 یو شناخت یعصب یها ستمیس یتوانبخش عنوان درس به فارسی:

 Neural and Cognitive Systems عنوان درس به انگلیسی:

Rehabilitation 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 :تعداد واحد
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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3. Wilson, B.A., et al., Neuropsychological rehabilitation: Theory, models, therapy and outcome. 2009: 

Cambridge University Press. 

4. Wilson, B.A., et al., Neuropsychological rehabilitation: The international handbook. 2017: Psychology 

Press. 

5. Teodorescu, H.-N.L. and L.C. Jain, Intelligent systems and technologies in rehabilitation engineering. 

2000: CRC press. 

6. Hopgood, A.A., Intelligent systems for engineers and scientists. 2012: CRC press. 

7. Clemson, B., Cybernetics: A new management tool. Vol. 4. 1991: CRC Press 

8. Negoita, C.V., Cybernetics and applied systems. 2018: CRC Press. 

9. .Peternier, A., Mental Vision: a Computer Graphics Platform for Virtual Reality, Science and Education. 

2009, Verlag nicht ermittelbar. 

10. Smith, R.V. and J.H. Leslie Jr, Rehabilitation engineering. 1990: CRC Press. 

11. Ballabio, E., Rehabilitation Technology, Strategies for the European Union, Studies in Health Technology 

and Informatics. 1993, IOS Press Amsterdam. 

12. Engler, G., Spinal cord diseases: diagnosis and treatment. 1998: Informa Health Care. 

13. Herbelin, B., Virtual reality exposure therapy for social phobia. 2005, EPFL. 
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 هدف کلی:

 های علمی درسا اصول و پایهآشنایی ب -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس 

 های ذیلتفهیم سرفصل 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 کلیات و مقدمات -فصل اول

 بررسی تکامل مغزی موجودات از نظر تعداد سلول، نواحی مغزی، کورتکس، نحوه ارتباط 

 ( مفهوم ارتباطات مغزیBrain Connectivity) 

 (تعاریف ارتباط ساختاریstructural(عملکردی ،)functional(و موثر )effectiveو انواع آنها ) 

  بکارگیری سیگنالهای مغزی در حوزه کانال و سنسور در بازنمایی ارتباطات 

 بکارگیری سیگنالهای مغزی در حوزه منابع مغزی در بازنمایی ارتباطات 

 در بازنمایی ارتباطات مغزیفرکانس -مفاهیم فرکانس و زمان 

 

 ارتباطات عملکردی -فصل دوم

 تعریف و دسته بندی 

 (همبستگی متقابلCross correlation) 

 (همدوسیCoherence) 

 (همدوسی جزئیPartial coherence) 

 (اطلاعات متقابلMutual information) 

 (اطلاعات متقابل جزئیPartial Mutual Information) 

 مقدار قفل(شدگی فازPhase Locking Value) 

  (تأخیر فاز موهومی کوهرنسیImaginary Phase Delay Coherence) 

  (شاخص تأخیر فازPhase Lag Index) 

  شاخص تأخیر وزن(دارWeighted Phase Lag Index) 

 (شاخص همزمانی فازPhase Synchronization) 

 ارائه و بررسی مقالات مرتبط در حوزه علوم اعصاب محاسباتی 

 (Dynamic causal Modellingبازنمایی ارتباطات موثر مغزی با روش مدلسازی دینامیک علی) -ل سومفص

 توضیح مدل 

  فرمول بندی برایfMRI 

 یدر علوم اعصاب محاسبات یارتباطات مغز یکاربرد روشها عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
Application of Brain Connectivity 

Methods in Computational 

Neuroscience 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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  فرمول بندی برایERP, EEG 

 ( مدل توده های نورونیneural mass) 

 مدل توده ی عصبی سلسله مراتبی 

 مدل فضایی 

  روشهای بیزین برای تخمین پارامترها 

 ای انتخاب مدل مناسبروشه 

 ارائه و بررسی مقالات مرتبط در حوزه علوم اعصاب محاسباتی 

 بازنمایی ارتباطات موثر مغزی با روشهای داده محور)مدلسازی سری های زمانی( -فصل چهارم

 توضیح دیدگاه 

 ( تعریف علیت گرنجرGranger Causality) 

 بکارگیری مدلسازی برای تحقق تعریف 

 مدلسازی خودبازگش( تیautoregressive: AR) 

 (فرمول بندی برای دو متغیرbivariate) 

 (فرمول بندی برای چند متغیرMVAR :multivariate ) 

  روشهای تخمین پارامترها نظیرMLS, lasso  ،Vieira‐Morf ...و 

  ...معرفی معیارهای انتخاب درجه مدل، صحت مدلسازی، واقعی بودن ارتباط و 

 س تعاریف ارتباطات بر اساMVAR در حوزه فرکانس 

 (معرفی خانواده همدوستی جزئی جهت دارPartial Directed Coherence) 

  ( معرفی خانواده تابع تبدیل جهت دار Directed Transfer Function) 

  روشهای آماری در بررسی سطح معنی داری ارتباطات محاسبه شدهsurrogate data, bootstrap, permutation 

 ی مقالات مرتبط در حوزه علوم اعصاب محاسباتیارائه و بررس 

 بازنمایی ارتباطات بر مبنای تئوری اطلاعات  -فصل پنجم

 تعریف اطلاعات و آنتروپی و انتقال اطلاعات 

 ( آنتروپی انتقالTransfer entropy) 

 فرمول بندی و تعریف پارامترها 

 (تعریف فضای بازسازیEmbedding Space برای محاسبه )TE 

  گر مبتنی بر مدل در آنتروپی انتقالتخمین 

 تخمین گرهای بدون مدل در آنتروپی انتقال 

 آنتروپی انتقال چندمتغیره 

 (آنتروپی انتقال فازphase transfer entropy) 

 ارائه و بررسی مقالات مرتبط در حوزه علوم اعصاب محاسباتی 

 بکارگیری تئوری گراف در بازنمایی ارتباطات مغزی -فصل ششم

 گراف و اجزاء آن تعریف 

 بیان گراف بصورت ماتریس 

  ،تعریف ویژگیهای استخراجی از گرافinflow, outflow, inflow degree, outflow degree, characteristic path length, global-

efficiency, clustering coefficient, local-efficiency, modularity, communities, motifs, edge betweenness, 
redundancy, node betweenness, eigenvector centrality, accessibility  

 ارائه و بررسی مقالات مرتبط در حوزه علوم اعصاب محاسباتی 

 روشهای غیر خطی در بازنمایی ارتباطات مغزی -فصل هفتم

  بکارگیری روشهای شبکه عصبی و فازی بجای مدلAR خطی 

 Nonlinear Granger Causality 

 Kernel based Granger Causality 
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱54

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱55

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Penny, W.D., et al., Statistical parametric mapping: the analysis of functional brain images. 2011: 

Elsevier. 

2. Sameshima, K. and L.A. Baccala, Methods in brain connectivity inference through multivariate time 

series analysis. 2014: CRC press. 

3. Schelter, B., M. Winterhalder, and J. Timmer, Handbook of time series analysis. 2006: Wiley Online 

Library. 

4. Bossomaier, T., et al., An introduction to transfer entropy. Cham: Springer International Publishing, 2016. 

65. 

5. de Vico Fallani, F., et al., Graph analysis of functional brain networks: practical issues in translational 

neuroscience. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2014. 369(1653): 

p. 20130521. 

6. Bastos, A.M. and J.-M. Schoffelen, A tutorial review of functional connectivity analysis methods and 

their interpretational pitfalls. Frontiers in systems neuroscience, 2016. 9: p. 175. 

7. Talebi, N., et al., nCREANN: nonlinear causal relationship estimation by artificial neural network; 

applied for autism connectivity study. IEEE transactions on medical imaging, 2019. 38(12): p. 2883-2890. 

8. Sporns, O., Graph theory methods: applications in brain networks. Dialogues in clinical neuroscience, 

2018. 20(2): p. 111. 

9. Khadem, A. and G.-A. Hossein-Zadeh, Estimation of direct nonlinear effective connectivity using 

information theory and multilayer perceptron. Journal of neuroscience methods, 2014. 229: p. 53-67. 

10. Farokhzadi, M., G.-A. Hossein-Zadeh, and H. Soltanian-Zadeh, Nonlinear effective connectivity measure 

based on adaptive Neuro Fuzzy Inference System and Granger Causality. NeuroImage, 2018. 181: p. 382-

394. 

11. Abbasvandi, Z. and A.M. Nasrabadi, A self-organized recurrent neural network for estimating the 

effective connectivity and its application to EEG data. Computers in biology and medicine, 2019. 110: p. 

93-107. 
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 هدف کلی:

 است. یاز اخلاق کاربرد یاشاخه Engineering Ethics یسیبه انگل ای یاخلاق مهندس

 .شودیمکمک  یدر حرفه مهندس یاخلاق یریگمیبه مهندسان به تصم یاخلاق یبا ارائه کدها یاخلاق مهندس در

در  ریتک تک محققان درگ فیکه وظا دهدینشان م تیوضع نیدر حال وقوع است. ا یدر علم و پزشک یو اخلاق یاجتماع رییتغ کیحال حاضر،  در

 است.آنها  یااخلاق حرفه یریکارگتوسعه و به شود،یدرس ارائه م نیدرک نشده است. آنچه در ا یبه درست یو  علوم مرتبط با پزشک یکار پزشک

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس 

 های ذیلتفهیم سرفصل 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اخلاق یبا مفهوم و کاربردها ییآشنا  .۱

 آن تیاخلاق و اهم •

  یو فلسف ینیاخلاق در مکاتب مختلف د •

 و نقش آن در توسعه جوامع یاخلاق کاربرد •

 نقش آن و خچهیتار ،یرفه مهندسح .8

 جوامع شرفتیو نقش مهندسان در پ یمهندس فیتعر •

  یاحرفه و اخلاق حرفه فیتعر •

 یرانیدر فرهنگ ا یااخلاق حرفه •

  یمهندس یدادهایرو نیترمهم •

 زمان  تیریو مد تی: خلاقیدو عنصر مهم مهندس •

 یاخلاق مهندس .3

 یضرورت اخلاق مهندس •

  یاصول اخلاق مهندس •

  یاخلاق سازمان ،یداخلاق کاربر •

 یو مکروهات پژوهش ی: محرمات پژوهشیپژوهش-یاخلاق علم •

 یستیز طیاخلاق مح •

 آن  اتیو مقتض یحرفه مهندس •

 رفتار تیریمد ایاخلاق  یمهندس •

  یسوگندنامه مهندس •

  یاجتماع هیسرما •

  هابی: نمونه آسیامسائل اخلاق حرفه یهاشهیر •

 یزشکپ یاخلاق در مهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Ethics in biomedical engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟ی نوع آموزش تکمیلاگر واحد عملی دارد، چه 
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  یپزشک یدر مهندس اخلاق .4

  یشگاهیآزما یابیدر بخش پژوهش و ارز •

 ینیبال یهایابیو ارز یپزشک لیوسا ها،کیدر بخش تکن •

 یاکار حرفه یبرا یپزشک یمختلف مهندس یهادر بخش •

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از رویکردهای نوین و تعاملی .۱56

 : ی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهاد

 براساس نظر استاد  سال های کلاسی در طول نیمفعالیت

 براساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 استفاده از امکانات سمعی و بصری و نرم افزارهای مرتبط با درس در حد امکان .۱57

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .زداینشر  ،۱392 ،اخلاق یو مهندس یاخلاق مهندس م.، اد،نژیبهادر .۱

 .یطوس نیرالدیانتشارات دانشگاه خواجه نص، ۱329 ،یو اخلاق مهندس یبر اخلاق پژوهش یامقدمهع.،  ق،یصدیخاک .8
3. Martin, M.W. and R. Schinzinger, Ethics in engineering. 2004: McGraw-Hill. 

4. Mondal, R., Medical Ethics and Policies Related to Biomedical Equipment, in Biomedical Engineering 

and its Applications in Healthcare. 2019, Springer. p. 733-738. 

5. Brey, P., Biomedical engineering ethics. 2009. 

6. Vallero, D.A., Biomedical ethics for engineers: Ethics and decision making in biomedical and biosystem 

engineering. 2011: Elsevier. 

 


