
پیش نیازواحدنام درسشمارهپیش نیازواحدنام درسشمارهواحدنام درسشماره
3شناسایی سیستم ها333بازشناسی گفتار114وصایاي امام خمینی ( ره) 1
3فرایندهاي اتفاقی334بینایی ماشین215روش تحقیق2

3فیزیولوژي مغز و شناخت335بیوالکترومغناطیس316
3کنترل بهینه336پردازش تصاویر پزشکی17

3کنترل پیش بین337پردازش سیگنال هاي دیجیتال218آناتومی3
3کنترل سیستم هاي بیولوژیکی31838پردازش سیگنال هاي دیجیتال پیشرفته219فیزیولوژي4

3کنترل فازي339پردازش گفتار420
3کنترل هوشمند340تصویربرداري تشدید مغناطیسی21

331مباحث پیشرفته در شبکه هاي عصبی341دینامیک و بایفورکاسیون سیستم هاي غیرخطی و پیچیده322ابزاردقیق بیومدیکال( بیواینسترومنت) 5
3مباحث پیشرفته درکنترل و یادگیري حرکات انسان342رباتیک پزشکی323الکتروفیزیولوژي6
3مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 3431روش هاي غیر خطی پردازش سیگنال هاي پزشکی324پردازش سیگنال پزشکی7
3مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 3442سیبرنتیک درجه دوم و ارتباط انسان و ماشین325سیستم هاي تصویرگر پزشکی8
310مباحث پیشرفته در مدلسازي سیستم هاي بیولوژیکی345سیستم هاي تصویربرداري کارکردي مغز326کنترل سیستم هاي عصبی عضالنی9
3ویولت و کاربرد آن در پردازش سیگنال و تصویر346سیستم هاي فازي327مدلسازي سیستم هاي بیولوژیکی10

315سیستم هاي دینامیک در علوم اعصاب928
333سیستم هاي کنترل تطبیقی29

2سمینار324سیستم هاي کنترل غیر خطی330آشوب و کاربردهاي آن در مهندسی پزشکی11
6پروژه کارشناسی ارشد325شبکه هاي عصبی مصنوعی331اسلوب شناسی سیستم ها و سیبرنتیک کاربردي12
واحد38شناسایی آماري الگو332اولتراسوند و کاربردهاي آن در مهندسی پزشکی13
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول   " جدول دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیو الکتریک"               
 ادامه دروس اختیاري  ادامه دروس اختیاري 

دروس اختیاري (  انتخاب پنج درس)  

دروس جبرانی الزامی

دروس جبرانی ( گرایش هاي نا مرتبط) 

دروس تخصصی(  انتخاب 3 درس) 

جمع واحدها

جمع واحدها

جمع واحدها

طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال است و کمیته تحصیالت تکمیلی می تواند در صورت لزوم و حسب مورد 1 و حداکثر تا 2 نیمسال به طول دوره اضافه نماید.
دروس در هر نیمسال با تشخیص و تصویب گروه تحصیالت تکمیلی ارائه خواهد شد و  همچنین الزم بذکر است کل تعداد واحدهاي موثر بدون احتساب دروس جبرانی در دوره 32 واحد می باشد.

نمره درسهاي پیش نیاز یا جبرانی در کارنامه دانشجو ثبت می شود، اما در احتساب میانگین هر نیمسال و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی گردد
تعداد واحدهاي جبرانی براي رشته هاي مرتبط  3 واحد و تعداد واحدهاي جبرانی براي رشته هاي غیر مرتبط  4 واحد می باشد.

جمع واحد ها

دانشجویان موظف اند که 9 واحد درس تخصصی ،15 واحد درس  اختیاري، 2 واحد درس سمینار و 6 واحد پایان نامه  را که با نظر گروه ارائه می گردد، بگذرانند.

گذراندن درس وصایاي امام ( ره)  به عنوان جبرانی براي کلیه دانشجویان الزامی است. درصورتیکه دانشجویان این درس را در دوره کارشناسی گذرانده اند می بایست لیست نمرات تائید شده را به آموزش تحویل دهند در این صورت نیاز به گذراندن این درس نمی باشد.

جمع واحدها

گذراندن درس روش تحقیق به عنوان جبرانی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
تذکر :

حداقل نمره قبولی در هر درس غیر جبرانی و جبرانی در دوره کارشناسی ارشد 12 می باشد
میانگین نمرات در هر نیمسال نباید از 14 کمتر باشد، اگر میانگین نمرات هر دانشجو در دو نیمسال از 14 کمتر باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.


