
352ریز پردازنده (1)53پیشنیازواحدنام درسشمارهپیشنیازواحدنام درسشماره
335تجزیه تحلیل سیگنالها و سیستمها54----3فیزیولوژي226اندیشه اسالمی(1)1
354سیستمهاي کنترل خطی55همنیاز 126آزمایشگاه فیزیولوژي327فارسی عمومی2
 51 و 54 وهمنیاز 250اندازه گیري الکترونیکی56----2آناتومی128وصایاي امام خمینی (ره)3
347ماشینهاي الکتریکی مستقیم و متناوب2657 و 28 و 320فیزیک پزشکی329زبان عمومی4
347مدارهاي الکتریکی (2)2058 و 28 و 329مقدمه اي بر مهندسی پزشکی زیستی130تربیت بدنی(1)5
147آزمایشگاه مدارهاي الکتریکی (1)3059 و 324انفورماتیک پزشکی (1) 2131اندیشه اسالمی(2)6
49 و 159آزمایشگاه الکترونیک (1)22260روش تحقیق و سیستمهاي اطالع رسانی پزشکی232آیین زندگی/فلسفه اخالق7
50 و 160آزمایشگاه الکترونیک (2)22461برنامه نویسی کامپیوتر ( وب)1533تربیت بدنی(2)8
51 و 159آزمایشگاه مدارهاي منطقی23062حفاظت و ایمنی و استانداردهاي عمومی بیمارستانی234انقالب اسالمی ایران9
53 و 162آزمایشگاه ریزپردازنده1663 و 317ریاضیات مهندسی235تفسیر موضوعی قرآن/ نهج البالغه10
واحد39جمع واحدها230تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک هاي پزشکی236دانش خانواده و جمعیت11
همنیاز 136کارگاه تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک هاي پزشکی237تاریخ تحلیلی صدراسالم/تاریخ امامت12
پیشنیازواحدنام درسشماره----1بهداشت عمومی138آشنایی با قرآن کریم13

دروس تخصصی اختیاري

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول                                 جدول دروس مهندسی پزشکی - بیو الکتریک
ادامه دروس تخصصی اجباري دروس اصلی دروس عمومی

پیشنیازواحدنام درسشماره----1بهداشت عمومی138آشنایی با قرآن کریم13
50 و 30 و 234حفاظت الکتریکی در سیستمهاي بیمارستانی33064اصول توانبخشی و وسائل و دستگاهها39ورودي 91 به بعد2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران14

157آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی65-----2اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی40واحد26
155آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی32966اصول سیستمهاي رادیولوژي و تصویرگر پزشکی41

350الکترونیک صنعتی467 و همنیاز 230زبان تخصصی مهندسی پزشکی42پیشنیازواحدنام درسشماره
350الکترونیک (3)2668 و 28 و 220بیو فیزیک43----3ریاضی(1)15
15 و همنیاز316جبر خطی69گذراندن حد اقل 80 واحد2کارگاه آموزشی و آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی31544ریاضی(2)16
353شبکه هاي کامپیوتري70همنیاز 244کارگاه عملی آموزشی و آشنایی با مرکز بهداشتی و درمانی31545معادالت دیفرانسیل17
20 و 335الکترو مغناطیس71تشخیص استاد راهنما3پروژه کارشناسی46همنیاز 315فیزیک(1)18
-----2گزارش نویسی فنی72واحد11847آزمایشگاه فیزیک(1)19
بر حسب محتوا3مباحث ویژه (1)1573 و 318فیزیک(2)20
بر حسب محتوا2مباحث ویژه (2)74پیشنیازواحدنام درسشماره120آزمایشگاه فیزیک(2)21
بر حسب محتوا3مباحث ویژه (3)2075 و 317مدارهاي الکتریکی (1)47----2اصول و مبانی رایانه و شبکه22
----2آشنایی با ارزشهاي دفاع مقدس3076 و 347پدیده هاي بیو الکتریک31548آمار حیاتی و احتماالت23
50 و 351تکنیک پالس34777الکترونیک (1)22249حسابگري الگوریتمی24
350فیلترها و سنتز مدار34978الکترونیک (2)2450 و 215محاسبات عددي25

353ریزپردازنده (2)79همنیاز 349مدارهاي منطقی51واحد26 جمع واحدها

جمع واحدها

جمع واحد

دروس پایه

دروس تخصصی اجباري

353ریزپردازنده (2)79همنیاز 349مدارهاي منطقی51واحد26
54 و 51 و 323مخابرات آنالوگ و دیجیتال25180معماري کامپیوتر52

رعایت پیش نیاز ، همنیاز و سقف واحد به عهده دانشجو میباشد                                         تذکر:ورودي هاي 91 باید دروس پیش خود را بگذرانند                                               از بین دروس اختیاري تنها 8 واحد اخذ شود

جمع واحدها



2محاسبات عددي3آمار حیاتی و احتماالت3ریاضی (2)3ریاضی (1)
3مدارهاي الکتریکی (2)3مدارهاي الکتریکی (1)3فیزیک (2)3فیزیک (1)
3الکترونیک (1)1آزمایشگاه فیزیک (2)1آزمایشگاه فیزیک (1)3زبان عمومی

3مقدمه اي بر مهندسی پزشکی زیستی3فیزیک پزشکی3معادالت دیفرانسیل3فارسی عمومی
3تجزیه و تحلیل سیستمها2روش تحقیق و سیستمهاي اطالع رسانی پزشکی3فیزیولوژي2آناتومی

3اصول سیستمهاي رادیولوژي و تصویرگر پزشکی2برنامه نویسی کامپیوتر(وب)1آزمایشگاه فیزیولوژي2اصول و مبانی رایانه و شبکه
2انقالب اسالمی ایران3ریاضیات مهندسی2حسابگري الگوریتمی2اندیشه اسالمی (1)

1آزمایشگاه مدارهاي الکتریکی (1)2تاریخ تحلیلی اسالم2اندیشه اسالمی (2)
1تربیت بدنی (1)1بهداشت عمومی

20جمع واحدهاي ترم20جمع واحدهاي ترم19جمع واحدهاي ترم18جمع واحدهاي ترم
نیمسال هشتمنیمسال هفتمنیمسال ششمنیمسال پنجم

3پروژه کارشناسی3ریزپردازنده (1)3پدیده هاي بیو الکتریک3انفورماتیک پزشکی (1)
1آزمایشگاه ریزپردازنده2اندازه گیري الکترونیکی2بیو فیزیک3مدارهاي منطقی
2دروس اختیاري1آزمایشگاه مدارهاي منطقی3مخابرات انالوگ و دیجیتال(اختیاري)3الکترونیک (2)

جدول ترم بندي دروس رشته مهندسی پزشکی - بیو الکتریک
نیمسال چهارمنیمسال سومنیمسال دومنیمسال اول

2دروس اختیاري1آزمایشگاه مدارهاي منطقی3مخابرات انالوگ و دیجیتال(اختیاري)3الکترونیک (2)
2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران2اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی3سیستمهاي کنترل خطی2حفاظت و ایمنی

1آشنایی با قرآن2زبان تخصصی در مهندسی پزشکی2معماري کامپیوتر2تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک هاي پزشکی
2دانش خانواده و جمعیت2کارگاه آموزشی و آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی3ماشینهاي الکتریکی مستقیم و متناوب1کارگاه تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک هاي پزشکی

1وصایاي امام خمینی (ره)2کارگاه عملی آموزشی و آشنایی با مرکز بهداشتی و درمانی1آزمایشگاه الکترونیک (2)3اصول توانبخشی و وسائل و دستگاهها
2آیین زندگی / فلسفه اخالق1تربیت بدنی (2)2تفسیر موضوعی قرآن/ نهج البالغه

3درس اختیاري1آزمایشگاه الکترونیک (1)

12جمع واحدهاي ترم19جمع واحدهاي ترم18جمع واحدهاي ترم20جمع واحدهاي ترم


