
 به بعد 1400ورودي  –مهندسی پزشکی  کارشناسی چارت 
 

 واحد  ) ازی(هم ن  يازین  شیپ دروس عمومی 
 2 - کاربردي اخالق 

 2 - انقالب اسالمی ایران 
 2 - امامت تاریخ 

 1 - 1تربیت بدنی 
 1 1تربیت بدنی  2تربیت بدنی 

 2 - دانش خانواده و جمعیت 
 3 - خارجی زبان 

 2 - 1اندیشه اسالمی 
 2 1اندیشه اسالمی  2اندیشه اسالمی 

 2 - موضوعی قرآنتفسیر 
 3 - زبان فارسی 

 22 عمومی  دروس واحدهاي مجموع
 واحد  ) ازی(هم ن  يازین  شیپ دروس پایه 

 3 -  1ریاضی عمومی 
 3 1ریاضی عمومی   2ریاضی عمومی 

 3 )2ریاضی عمومی ( معادالت دیفرانسیل
 3 )1(ریاضی عمومی  1فیزیک 
 3 ) 1 ( فیزیک 2فیزیک 

 3 --- کامپیوتر برنامه نویسی 
 2 برنامه نویسی کامپیوتر  (آنالیز عددي)  محاسبات عددي

 2 زبان خارجی  زبان تخصصی 
 22 مجموع واحدهاي دروس پایه 

 واحد  ) ازی(هم ن  يازین  شیپ دروس تخصصی اصلی
 2 - آناتومی 

 3 1 و  فیزیک 1ریاضی عمومی  استاتیک و مقاومت مصالح 
 3 - فیزیولوژي

 1 فیزیولوژي، آناتومی  فیزیولوژي آز 
 3 2معادالت دیفرانسیل، ریاضی عمومی  ریاضیات مهندسی 

 3 1ریاضی عمومی   آمار حیاتی و احتمال 
 3 )2فیزیولوژي، آناتومی، (فیزیک فیزیک بدن انسان

 3 2(معادالت دیفرانسیل)،  فیزیک  1مدارهاي الکتریکی 
 1 )1(مدارهاي الکتریکی  آزمایشگاه مدارهاي الکتریکی

 3 1مدارهاي الکتریکی  1الکترونیک 
 3 )1مدارهاي الکتریکی  فیزیک بدن انسان و ( مقدمه اي بر مهندسی زیست پزشکی  

 3 ) 2، (فیزیک1فیزیک  خواص : ساختار و 1مواد مهندسی 
 3 1الکترونیک اي بر مهندسی زیست پزشکی، مقدمه تجهیزات عمومی مراکز درمانی

 1 تجهیزات عمومی مراکز درمانی کارگاه تجهیزات پزشکی
 3 استاتیک و مقاومت مصالح فیزیولوژي، آناتومی،  اصول و افزار توان بخشی  

مدیریت و کارآفرینی در مهندسی  
 2 واحد درسی 70بعد از گذراندن  پزشکی

 2 واحد درسی  60گذراندن  روش تحقیق و گزارش نویسی فنی 
 3 فیزیولوژي، آناتومی، (ریاضیات مهندسی) اصول تصویرنگاري پزشکی

 2 واحد درسی  90 گذراندن کارورزي 

  90، گذراندن روش تحقیق و گزارش نویسی فنی پروژه 
 واحد درسی 

3 

 50 مجموع واحدهاي دروس تخصصی اصلی 
 

 

 

 واحد  ) ازی(هم ن  يازین  شیپ تخصصی دروس 
 3 1مدارهاي الکتریکی  2مدارهاي الکتریکی 

 3 ریاضی مهندسی  سیگنال ها و سیستم ها 

سیگنال ها و سیستم ها، آمار حیاتی و  سیستم هاي مخابرات آنالوگ و دیجیتال 
 3 احتمال

زمایشگاه مدارهاي  آ)، 1(الکترونیک   1آزمایشگاه الکترونیک 
 1 الکتریکی

 3   1الکترونیک   2الکترونیک
 1 1)،  آزمایشگاه الکترونیک2(الکترونیک  2الکترونیکآزمایشگاه 

 3 ) 1، (الکترونیک 1مدارهاي الکتریکی  مدارهاي منطقی
 1 آز مدارهاي الکتریکی، (مدارهاي منطقی) آز مدار منطقی 

 3 سیگنال ها و سیستم ها هاي کنترل خطیسیستم

مدارهاي منطقی، برنامه نویسی کامپیوتر   1میکروپروسسور 
 C( 3(زبان 

 1 ) 1آز مدار منطقی، (میکروپروسسور  آز میکروپروسسور 
حفاظت الکتریکی در سیستم هاي 

 بیمارستانی 
، مقدمه اي بر مهندسی زیست  2الکترونیک 

 پزشکی، (تجهیزات عمومی مراکز درمانی)
2 

 2 ) 2سیگنال ها و سیستم ها، (الکترونیک  ابزاردقیق و اندازه گیري پزشکی 

 آز ابزار دقیق و اندازه گیري پزشکی
  يریو اندازه گ قیابزاردق، (2الکترونیک 

 ی)پزشک
1 

 3 1مدارهاي الکتریکی  پدیده هاي بیوالکتریکی
 33 تخصصی  دروس واحدهاي مجموع

 واحد  ) ازی(هم ن  يازین  شیپ دروس اختیاري 
 1 (سیستم هاي کنترل خطی) کنترل خطیآزمایشگاه سیستم هاي 

 3 ی) مهندس اتیاضیر، (2فیزیک الکترومغناطیس  
 3 1مدارهاي الکتریکی  ماشین هاي الکتریکی مستقیم 

 3 سیگنال ها و سیستم ها مقدمه اي بر پردازش سیگنال هاي زیستی
 3 مدارهاي منطقی، سیگنال ها و سیستم ها مقدمه اي بر هوش محاسباتی و زیستی

 3 2الکترونیک  3الکترونیک
 3 بر حسب محتوا  1مباحث ویژه  
 3 بر حسب محتوا  2مباحث ویژه  

 13 اختیاري  دروس واحدهاي مجموع
 نکات بسیار مهم: 

بدین معنی است که الزم است یا   "نیاز)نیاز، (هم پیش"در نام یک درس در ستون    پرانتز -۱
 کم به طور همزمان اخذ گردد. درس مشخص شده گذرانده شده باشد و یا دست

نیازي تبدیل  نیازي آن به همدر مقطع کارشناسی، با یک بار مردود شدن یک درس، پیش -۲
 شود.می

 گردد.نیازي آن حذف نمی هم  بار مردود شدن یک درس، با هر چند -۳

 درس  تعداد واحد 
 عمومی 22
 پایه  22
 اصلی 50
 تخصصی  33
 اختیاري  13
 جمع  140

 

 1400دي  –آخرین بازنگري  


