
48 و 340مبانی بیو مکانیک (1)52پیشنیازواحدنام درسشمارهپیشنیازواحدنام درسشماره
52 و 336مبانی بیو مکانیک (2)53----2فیزیولوژي227اندیشه اسالمی(1)1
152آزمایشگاه بیو مکانیک حرکت54همنیاز 127آزمایشگاه فیزیولوژي328فارسی عمومی2
واحد25----3آناتومی129وصایاي امام خمینی (ره)3
27 و 29 و 320فیزیک پزشکی330زبان عمومی4
پیشنیازواحدنام درسشماره27 و 29 و 330مقدمه اي بر مهندسی پزشکی زیستی (بیو مواد)131تربیت بدنی5
48 و 236ارتعاشات2755 و 29 و 330مقدمه اي بر مهندسی پزشکی زیستی(بیو مکانیک)21132اندیشه اسالمی(2)6
329کینزیولوژي (حرکت شناسی)2756 و 29 و 330مقدمه اي بر مهندسی پزشکی زیستی(بیو الکتریک)2133آیین زندگی/فلسفه اخالق7
352بیو مکانیک استخوان و صدمات استخوانی3157 و 132 و 133 و 322فناوري اطالعات پزشکی (1)1532ورزش (1)8
347طراحی اجزاء در بیو مکانیک3258 و 222روش تحقیق و سیستمهاي اطالع رسانی پزشکی233انقالب اسالمی ایران9
147آزمایشگاه مقاومت مصالح2759 و 29 و 224بیو شیمی234تفسیر موضوعی قرآن/ نهج البالغه10
153آزمایشگاه بیومکانیک عمومی3160 و 132 و 133 3حفاظت و ایمنی و استانداردهاي عمومی بیمارستانی235دانش خانواده و جمعیت11
---1کارگاه ماشین ابزار و تراشکاري1661 و 317ریاضیات مهندسی236تاریخ تحلیلی صدراسالم/تاریخ امامت12
---2نقشه کشی صنعتی (1)3162 و 132 و 133 3تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک هاي پزشکی137آشنایی با قرآن کریم13
58 و 222آشنایی با روشهاي اجزاء محدود در بیو مکانیک32463شیمی آلی (1)238تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران14

58 و 275طراحی و تولید به کمک کامپیوتر2764 و 20 و 229بیو فیزیک39واحد26
340اصول فیزیوتراپی و کار درمانی3165 و 132 و 133 3اصول توانبخشی و وسائل و دستگاهها40

352مبانی مهندسی ورزش66-----2مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی41پیشنیازواحدنام درسشماره
352مبانی مهندسی توانبخشی3067 و 31 و 132 و 133  3اصول سیستمهاي رادیولوژي و تصویرگر پزشکی42----3ریاضی عمومی (1)15
248مقدمه اي بر رباتیک3468زبان تخصصی و اصطالحات پزشکی31543ریاضی عمومی (2)16
252بیومکانیک بافت369کارورزي44همنیاز 316معادالت دیفرانسیل17
352ارتز و پروتز70تشخیص استاد راهنما3پروژه کارشناسی45همنیاز 315فیزیک عمومی (1)18
252بیومکانیک دندان و ارتودنسی71واحد56همنیاز 118آزمایشگاه فیزیک(1)19
340ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی1572 و 318فیزیک عمومی (2)20
52 و 256بیومکانیک راه رفتن73پیشنیازواحدنام درسشماره215فناوري اطالعات 21
149آزمایشگاه مکانیک سیاالت زیستی1674 و 318استاتیک31546برنامه نویسی کامپیوتر22
221حسابگري الگوریتمی34675مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی21547آمار  و احتماالت23
46 و 336دینامیک در مهندسی پزشکی48---3شیمی عمومی24
46 و 336مکانیک سیاالت49همنیاز 124آزمایشگاه شیمی عمومی25
15 و 318ترمودینامیک در مهندسی پزشکی1750 و 222محاسبات عددي26

50 و 349مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستمهاي حیاتی51واحد29
  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 8 واحد اخذ شود

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول                                 جدول دروس مهندسی پزشکی - بیومکانیک  (  ورودي 95) 
ادامه دروس تخصصی  دروس اصلی دروس عمومی

جمع واحدها
دروس پایه
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دروس تخصصی
جمع واحد
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3فن آوري اطالعات پزشکی (1)3مقدمه اي بر مهندسی پزشکی زیستی ( بیو الکتریک)1آزمایشگاه فیزیک (1)3ریاضی عمومی (2)3ریاضی عمومی (1)
3حفاظت و ایمنی و استانداردهاي عمومی بیمارستانی3مقدمه اي بر مهندسی پزشکی زیستی ( بیو مکانیک)3برنامه نویسی کامپیوتر3فیزیک عمومی (2)3فیزیک عمومی (1)

3تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک هاي پزشکی3مقدمه اي بر مهندسی پزشکی زیستی ( بیو مواد)3فیزیک پزشکی1آزمایشگاه شیمی عمومی3زبان عمومی
3شیمی آلی (1)2محاسبات عددي1تربیت بدنی3معادالت دیفرانسیل3فارسی عمومی

3اصول توانبخشی و وسائل و دستگاهها2بیو شیمی2دانش خانواده و جمعیت2فیزیولوژي3آناتومی
3اصول سیستمهاي رادیولوژي و تصویرگر پزشکی3ریاضی مهندسی-----1آزمایشگاه فیزیولوژي3شیمی عمومی

2تاریخ تحلیلی صدراسالم/تاریخ امامت2اندیشه اسالمی (2)-----2فن آوري اطالعات2ریاضی پایه
-----2بیو فیزیک-----2اندیشه اسالمی (1)-----
---------------2آمار و احتماالت-----

20جمع واحدهاي ترم1020جمع واحدهاي ترم19جمع واحدهاي ترم20جمع واحدهاي ترم

3مبانی بیو مکانیک (2)3مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستمهاي حیاتی3مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی3زبان تخصصی و اصطالحات پزشکی
1آزمایشگاه بیو مکانیک حرکت2تفسیر موضوعی قرآن/ نهج البالغه3مکانیک سیاالت2روش تحقیق و سیستمهاي اطالع رسانی پزشکی

2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران2مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی3دینامیک در مهندسی پزشکی3استاتیک
1آشنایی با قرآن کریم3اختیاري3کارورزي2آیین زندگی

1ورزش (1)3اختیاري3پروژه کارشناسی-----
3مبانی بیو مکانیک (1)3ترمودینامیک در مهندسی پزشکی-----
2اختیاري2انقالب اسالمی ایران-----
-----
-----
-----

8جمع واحدهاي ترم18جمع واحدهاي ترم20جمع واحدهاي ترم10جمع واحدهاي ترم

جدول ترم بندي دروس رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک
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