
341الکترونیک (1)56پیشنیازواحدنام درسشمارهپیشنیازواحدنام درسشماره
56 یا 350الکترونیک (2)2457 و 326مقدمه اي بر مهندسی پزشکی زیستی228اندیشه اسالمی(1)1
357الکترونیک (3)2858 و 21 / 24 و 26 و 219فناوري اطالعات پزشکی (1) /  بیو فیزیک329فارسی عمومی2
363شبکه هاي کامپیوتري22159روش تحقیق در مهندسی پزشکی130اندیشه ها و وصایاي حضرت امام (ره)3
351سیستمهاي کنترل خطی32360بیو شیمی331زبان عمومی4
28 و 341پدیده هاي بیو الکتریکی32861حفاظت و ایمنی و استانداردهاي عمومی آزمایشگاهی و  بیمارستانی132تربیت بدنی5
236اصول فیزیوتراپی1662 و 317ریاضیات مهندسی2133اندیشه اسالمی(2)6
350میکروپروسسور (1)32863تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک هاي پزشکی234آیین زندگی/فلسفه اخالق7
21 و 328شبیه سازي کامپیوتري64همنیاز 134آزمایشگاه تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک هاي پزشکی1535ورزش (1)8
341مدارهاي الکتریکی (2)2465 و 326اصول و افزارهاي توانبخشی 236انقالب اسالمی ایران9
23 و 341حسگرها و مبدل هاي زیستی66-----2مدیریت و کارآفرینی در مهندسی پزشکی237تفسیر موضوعی قرآن/ نهج البالغه10
351نگرش سیستمی و مهندسی سیبرنتیک2767 و 328اصول سیستم هاي تصویر نگاري پزشکی238دانش خانواده و جمعیت11
122392468118

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول                                 جدول دروس مهندسی پزشکی - بالینی  (  ورودي 95 به بعد)  اجرا از 1397
ادامه دروس اختیاري دروس اصلی دروس عمومی

2767351 و 11238328
118آزمایشگاه فیزیک عمومی (1)2468زبان تخصصی و اصطالحات پزشکی239تاریخ تحلیلی صدراسالم/تاریخ امامت12
119آزمایشگاه فیزیک عمومی (2)1569 و 318استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی140آشنایی با قرآن کریم13
221مبانی طراحی فضایی و خالقیت1770 و 319مدارهاي الکتریکی (1)241تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران14

170کارگاه خالقیت و نمونه سازي71حداقل 100 واحد گذرانده1کارورزي42واحد26
برحسب محتوا3یک درس از زمینه دیگر در دانشکده72حداقل 100 واحد گذرانده3پروژه کارشناسی43

برحسب محتوا3یک درس از خارج دانشکده73واحد49پیشنیازواحدنام درسشماره
برحسب محتوا2مباحث ویژه (1)74----3ریاضی عمومی (1)15
برحسب محتوا3مباحث ویژه (2)32975فناوري اطالعات پزشکی (2)31544ریاضی عمومی (2)16
-----2آشنایی با مبانی دفاع مقدس35176مقدمه اي بر هوش محاسباتی زیستی45همنیاز 316معادالت دیفرانسیل17
نگذراندن در دروي پایه2فناوري اطالعات32977فرآیند سیستمهاي اطالعات بیمارستانی46همنیاز 315فیزیک عمومی (1)18
نگذراندن در دروي پایه2محاسبات عددي32978سیستمهاي مدیریت تعمییر و نگهداري1547 و 318فیزیک عمومی (2)19
نگذراندن در دروس اصلی2بیو فیزیک32979پزشکی از راه دور1548 / 217فناوري اطالعات / محاسبات عددي20
نگذراندن در دروس اصلی2فناوري اطالعات پزشکی (1)15080آزمایشگاه بالینی (1)31549برنامه نویسی کامپیوتر21
441مبانی برق،الکترونیک و دیجیتال31550آمار حیاتی و احتماالت22
333تجریه و تحلیل سیستمها51---3مبانی شیمی (1)23

-----2روشهاي آموزش کاربر52واحد26
واحد25

----3فیزیولوژي24

دروس تخصصی
جمع واحد

جمع واحدها
دروس پایه

دروس  اختیاري (  18 واحد) 

جمع واحدها
جمع واحدهادروس اصلی

----3فیزیولوژي24
49آزمایشگاه بالینی (2)53همنیاز 124آزمایشگاه فیزیولوژي25
32تجهیزات مصرفی و دارویی بخش هاي بیمارستانی54----2آناتومی26
34تجهیزات تخصصی با دیدگاه طراحی و تعمییرات2455 و 26 و 319فیزیک پزشکی27

  تذکر: رعایت پیش نیاز ، همنیاز و سقف واحد به عهده دانشجو می باشد                            گذراندن درس ریاضی پایه براي کلیه دانشجویان الزامیست                                             از بین دروس اختیاري تنها 18 واحد اخذ شود

دروس  اختیاري (  18 واحد) 


