




 

  جدول تغییرات
 

 در برنامه بازنگری شده در برنامه قبلی ردیف

 تجمیع گرایش ها در قالب بسته های تخصصی  گرایش های مجزا  .1

 تغییر در پیشنیاز برخی از دروس  -  .2

 مهندسی پزشکی فرینی درآو کار مدیریت یریتمد یاتاصول و کل  .3

 اصول تصویرنگاری پزشکی رادیوتراپی و رادیولوژی هایسیستم اصول  .4

 فیزیک بدن انسان بیوفیزیک/فیزیک پزشکی  .5

 یستیز یهاستمیدر س یمهندس یطراح -  .6

 پزشکی زیست در نوری تصویرنگاری -  .7

 های حیاتیترمو دینامیک در سیستم ترمودینامیک  .8

 های اسکلتی عضالنیبیومکانیک سیستم 1مبانی بیومکانیک   .9

 مکانیک سیاالت زیستی 2مبانی بیومکانیک  .10

 های زیستی و زیست موادخواص مکانیکی بافتآز  -  .11



 3/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 

 

  

 فصل اول
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 الف( مقدمه 

 (Biomedical Engineeringمهندسی پزشکی )عنوان رشته: 

 مقطع کارشناسیعنوان دوره تحصیلی: 

 : معرفی کلی

ای در زندگی  زمینه های تکنولوژی با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که تقریبـاً در هـر نوآوری حاضردر قرن 

بوده است که از جمله علل اصلی آن پیوند  های پزشکی نیز بسیار چشمگیـر انسان نفوذ کرده است. پیشرفت در مراقبت

ای به نام مهندسی پزشکی  کیب موجب ایجاد رشتهاین تر برشمرد. تـوان بین دو فضای علمی مهندسی و پزشکی را می

اند: بکارگیری علوم مهندسی برای درك، تغییر، کنترل  را به طور دقیق چنین تعریف کرده گشته است. مهندسی پزشکی

علوم مهندسی، زیستی  است که در آن در زمینه ای های زنده. در کل مهندسی پزشکی رشـته و مشاهده عملکرد سیستم

طریق روشهای تحلیلی و تجربی مبتنی بر علوم مهندسی سالمت جامعه انسانی  حقیـق و فعالیـت مـیشـود تـا ازو پزشکی ت

 .بهبود یابد

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

هر روز پر به خصوص در زمینه پزشکی و خـدمات درمـانی  ورود مفاهیم مهندسی در بسیاری از حوزه هاتعریف: 

در بسیاری  آنجایی که تکنولوژی اثر بزرگی بر خدمات درمانی گذاشته است، متخصصین مهندسیاز تر می شود. رنگ

مهندسی و کننده این دو تخصص  تلفیـق رشتهاند. در نتیجه مهندسی پزشکی به عنوان  های پزشکی درگیر شده از جنبه

موجود از سیستم های زیستی با  بهبود سالمت جامعه و ارتقای دانش به وجود آمده اسـت و هـدف اصـلی آن پزشکی

بنابراین مهندسان پزشک اعضای جدید جامعه بهره گیری از پتانسیل های موجود در حوزه های مهندسی می باشد. 

و است، می ای که جامعه مدرن امروزی با آن روبر های جدید برای مسایل پیچیده حل به دنبال راه پزشکی هـستند کـه

 باشند.

فرایندهای تشخیصی  تـر شـدن انـواع مـدرن درمـانی و پیچیـده فنآوری هایر کشور ما هم وابستگی روزافـزون بـه در

-پزشکی و درمانی ما شناخت بیشتری نسبت به رشته مهندسی پیدا کنند و نیاز کـشور بـه فـارغباعث شده است که جامعه 

امر  یکمختلف آن  هـای و توسعه مهندسی پزشکی در گـرایشالتحصیالن این رشته به شدت افزایش یابد. از این ر

 سد.اجتناب ناپذیر به نظر میر

 این برنامه شامل موردهای زیر است: 1به طور خالصه اهداف اهداف :

 ارتقاء سیستم سالمت و کیفیت زندگی به کمک رویکرد های مهندسی .1

                                                                                                                                                                               
تربیت نیروی متخصص برای نیل به این اهداف یک هدف بدیهی است. از این نظر که برای همه رشته ها این هدف وجود دارد از اهداف اختصاصی 1 

 .مهندسی پزشکی حذف گردید
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 ارزیابی و گزینش فناوری های حوزه سالمت و هموار سازی انتقال دانش فنی   .2

 تولید و توسعه فناوری هایی حوزه سالمت در داخل کشور .3

 کارآفرینی در حوزه سالمت .4

 افزایش بهره وری در حوزه سالمت .5

 زمینه سازی برای پژوهش های زیست پزشکی در مقاطع تحصیالت تکمیلی   .6

 ین حوزه مهندسی و زیست پزشکیایجاد ارتباط دو سویه ب .7

  تیپ( ضرورت و اهم

های کلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در بازنگری کلیه رشته های کارشناسی و نظر به ماهیت بین رشته در پی سیاست

مهندسی پزشکی و نیز وضعیتی که در ایران و اکثر کشور ها برای آن وجود دارد، جنبه  (Inter-disciplinary)ای 

 خاصی به شرح زیر در این بازنگری در نظر گرفته شده است: های

مهندسی پزشکی در همه جای دنیا به دو شکل عمده ارایه می شود که عبارت از ارائه در دپارتمانی مستقل و یا به  -1

های اخیر تمایل به مدل هر چند در سال .عنوان زیر شاخه ای در دپارتمان هایی همچون برق و مکانیک بوده است

-سال سابقه دارد و می 20اول در دانشگاه های برتر دنیا غلبه پیدا کرده است. هر دو این مدل ها در ایران بیش از 

 توانند در کنار هم باقی بمانند.

با توجه به آزمون های متمرکز بین مقطعی )کنکور( الزم است انسجام برنامه ها در دانشگاه های مختلف و بین دو  -2

 ونه ای باشد که امکان ارزیابی مشترك و جابجایی بین دانشگاهی به سهولت فراهم شود.مدل فوق الذکر به گ

های مختلف مهندسی پزشکی را تنوع زمینه های تخصصی داخل این رشته از یکسو باید چنان فراگیر باشد که جنبه -3

ی را از بین برده، در بر بگیرد و از سوی دیگر نباید چنان متنوع باشد که امکان عمیق شدن در مسایل تخصص

موجب ناکارآمدی فارغ التحصیالن این رشته بشود. به عبارت دیگر الزم است که فارغ التحصیالن این رشته در 

مقطع کارشناسی قادر باشند کارکردی در حد یک مهندس داشته باشند. این مهم به تعدیل مناسب بین واحد های 

 علوم پایه و واحد های تخصصی نیازمند است. 

 90ابر این مالحظات در این بازنگری، دروس و واحد ها به گونه ای در نظر گرفته شده است که ضمن حفظ بیش از بن

های آن، بتوان به دانشجویان این امکان واحد مشترك بین تمامی گرایش های این رشته و حفظ روح واحدی در گرایش

یق خود به کمک دروس تخصصی در زمینه های تخصصی را دادکه بتوانند براساس پتانسیل های دانشکده مجری و عال

موجود دانش و مهارت الزم را پیدا کنند، همچنین امکان اجرای آن برنامه را در دانشکده های مهندسی پزشکی و یا 

 دانشکده های مادر فراهم باشد.
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 ت( تعداد و نوع واحدهای درسی 

 توزیع واحدها -(1جدول )

  تعداد واحد نوع دروس

  22 دروس عمومی 

  22 دروس پایه 

  47 اصلی )*(-دروس تخصصی

  23 )**( الزامی-دروس تخصصی

 یاز جدول دروس انتخاب یانتخاب توسط دانشکده مجر 8 )***( انتخابی-دروس تخصصی

 یاریو اخت یانتخاب توسط دانشجو از جدول دروس انتخاب 15  دروس اختیاری

  3 نامهرساله / پایان

  140 جمع

دروس جدول تخصصی اصلی الزمه هر برنامه مهندسی پزشکی هست لیکن در صورت لزوم دانشکده های مجری  اصلی:-* تخصصی

)مادر(، مانند دانشکده های برق و مکانیک، می توانند بعضی از این دروس ممکن است به لیست دروس تخصصی الزامی یا انتخابی منتقل 

 .این دروس پوشش داده شوندکنند، ولی در هر صورت باید 

با توجه به زمینه تخصصی دانشکده های مادر، مانند دانشکده های برق و مکانیک و مواد و یا زمینه تخصصی   الزامی:-تخصصی **

 گردد.واحد به طور الزامی از جدول این دروس برای دانشجویان از طرف دانشکده مجری تعیین و ارائه  23انتخاب شده برای دانشجو، باید 

واحد را از جدول دروس  8 یواحد(، الزم است دانشکده مجر 23) یالزام یدروس تخصص لیجهت تکم  انتخابی:-*** تخصصی

 .دینما نییتع انیدانشجو یبرا یانتخاب  یتخصص

یا   دیگر گرایش هادانشجو مجاز است یکی از دروس اختیاری را با تایید گروه تخصصی خارج از لیست جدول دروس اختیاری از  :1تبصره 

 انتخاب نماید. دروس تحصیالت تکمیلییا  رشته ها

به منظور جهت دهی تخصصی و مهارت افزایی دانشجویان، به دانشکده های مجری توصیه می گردد که دروس اختیاری را در  :2تبصره 

 قالب بسته های پیشنهادی تخصصی )کهاد( تعیین و به دانشجویان ارائه نمایند.

 آموختگانمهارت، توانمندی و شایستگی دانشث( 

 های فارغ التحصیالن:توانایی

 نگاه مهندسی و تحلیلی به مسایل زیستی .1

 تفکر خالق و نقاد در سطح مهندسی   .2

 فهم دقیق مشکالت حیطه پزشکی .3

 طراحی و ساخت دستگاههای پزشکی   .4

 نصب، راه اندازی، تعمیر ونگهداری تجهیزات پزشکی .5

 آموزش پرسنل و مشاوره فنی در حوزه سالمت    .6
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 مدیریت فنی و مهندسی مراکز درمانی   .7

 همکاری در فعالیت های پژوهشی زیست پزشکی  .8

 طراحی و تحلیل تجهیزات توان بخشی    .9

 ابداع و بهینه سازی مواد مورد مصرف در حوزه سالمت .10

آورده  5تـا   2ارتباط بین دروس اصلی مهندسی پزشکی در گرایش های مختلـف و توانـای فـارغ التحصـیالن در جـداول      

 شده است.

 ج( شرایط و ضوابط ورود به دوره

 فیزیک امکان ورود به این رشته را دارند.-رشته ریاضی دانش آموختگان
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 فارغ التحصیالنارتباط دروس اصلی مهندسی پزشکی و توانایی  -(2جدول )

 

ی توانای

1 

ی توانای

2 

ی توانای

3 

ی توانای

4 

ی توانای

5 

ی توانای

6 

ی توانای

7 

ی توانای

8 

ی توانای

9 

ی توانای

10 

و مقاومت  استاتیک

 ✔  مصالح
 

✔ 
    

✔ ✔ 

 ریاضیات مهندسی
 

✔ 
        

  مقدمه ای بر مهندسی

 زیست پزشکی
✔  ✔ ✔ 

      

ز تجهیزات عمومی مراک

   درمانی
✔ ✔✔ ✔✔ ✔ 

  
✔ 

 

شکیکارگاه تجهیزات پز  
  

✔ ✔✔ ✔✔ ✔ 
  

✔ 
 

(1مدارهای الکتریکی )  
 

✔ 
 

✔ 
      

یهای الکتریکمدار آز  
 

✔ 
 

✔ 
      

(1الکترونیک )  
 

✔ 
 

✔ ✔ 
   

✔ 
 

اصول و افزار توان 

 بخشی
✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

  
✔✔ 

 

 ✔  ✔ آناتومی
       

ی مدیریت و کارآفرین

   در مهندسی پزشکی
✔ 

  
✔ ✔✔ ✔ 

  

 اصول تصویرنگاری

  پزشکی
✔ 

 
✔ ✔ ✔ 

    

 ✔  ✔ فیزیولوژی
       

فیزیولوژی آز  ✔  ✔ 
       

 ✔  ✔ فیزیک بدن انسان
       

ساختار : 1مواد مهندسی 

  و خواص
✔  ✔ 

    
✔ ✔✔ 

 کارورزی
  

✔✔ 
 

✔ ✔✔ ✔ 
   

 روش تحقیق و گزارش

  نویسی فنی
✔ 

   
✔ ✔ ✔✔ 

  

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ پروژه
  

✔ 
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 ارتباط دروس بسته تخصصی بیوالکتریک و توانایی فارغ التحصیالن -(3جدول )

 

توانایی 

1 

توانایی 

2 

توانایی 

3 

توانایی 

4 

توانایی 

5 

توانایی 

6 

توانایی 

7 

توانایی 

8 

توانایی 

9 

توانایی 

10 

 1الکترونیک  آز
 

 
 

  
   

 
 

 2الکترونیک 
 

 
 

  
   

 
 

 2الکترونیک  آز
 

 
 

  
   

 
 

های مخابرات سیستم

  آنالوگ و دیجیتال
 

 
  

   
 

 

   های کنترل خطیسیستم
 

  
 

 
 

 
 

ابزاردقیق و اندازه 

 گیری پزشکی
 

 
    

  
 

 

 هاها و سیستمسیگنال
 

 
 

  
   

 
 

  پدیده های بیوالکتریکی
  

 
   

 
 

 

 2مدارهای الکتریکی 
 

 
 

  
   

 
 

 مدارهای منطقی
 

 
 

  
   

 
 

ماشینهای الکتریکی 

  مستقیم
 

 
  

   
 

 

 1میکروپروسسور 
 

 
 

  
   

 
 

 میکروپروسسور آز
 

 
 

  
   

 
 

مدارهای دیجیتال و 

  پالس
 

 
  

   
 

 

 الکترومغناطیس
 

 
 

  
  

  
 

حفاظت الکتریکی در 

 های بیمارستانیسیستم
 

 
    

  
 

 

های کنترل سیستم آز

  خطی
 

 
  

   
 

 

ابزاردقیق و اندازه  آز

 گیری پزشکی
 

 
    

  
 

 

 مدارمنطقی آز
 

 
 

  
   

 
 

  اصول و افزار توانبخشی
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 ارتباط دروس تخصصی بسته تخصصی بیومکانیک و توانایی فارغ التحصیالن -(4جدول )

 

توانایی 

1 

توانایی 

2 

 توانایی

3 

توانایی 

4 

توانایی 

5 

توانایی 

6 

توانایی 

7 

توانایی 

8 

توانایی 

9 

توانایی 

10 

 1مقاومت مصالح 
 

 
 

 
    

  

و تئوری های  2مقاومت مصالح 

  شکست
 

 
 

    
  

 دینامیک در مهندسی پزشکی
 

 
 

 
    

 
 

طراحی اجزا در مهندسی 

 پزشکی
  

 
  

   
 

 

 مکانیک سیاالت
 

 
        

ترمودینامیک در سیستم های 

  حیاتی
 

        

 1نقشه کشی صنعتی 
   

   
  

 
 

خواص مکانیکی بیومواد و  آز

 های بیولوژیکیبافت
    

   
   

 آز مکانیک سیاالت
 

 
        

  مکانیک سیاالت زیستی
 

 
    

 
  

 ارتعاشات
 

 
 

 
    

 
 

 کنترل خطی
 

 
 

 
    

 
 

 گیریهای اندازهسیستم
 

 
 

  
   

 
 

مبانی انتقال حرارت و جرم در 

 سیستم های حیاتی
  

        

  ای بر بیو رباتیکمقدمه
  

  
  

  
 

 کنترل و اندازه گیری آز
 

 
 

   
  

 
 

 ارتعاشات آز
 

 
 

  
   

 
 

 (1) کارگاه عمومی
   

   
  

 
 

های اسکلتی بیومکانیک سیستم

 عضالنی
 

 
 

    
  

 

روش اجزای محدود در 

 بیومکانیک
          

           طراحی ارتوپدی

در سیستم های طراحی مهندسی 

 زیستی
          

           نوسازیرشد و های تئوری

           دینامیک ماشین

های سازی در سامانهمبانی مدل

 زیستی
          

           2نقشه کشی صنعتی 

  دینامیک سیاالت محاسباتی

CFD 
          

های مبانی ریز سامانه

 الکترومکانیکی زیستی
          

           کارگاه ماشین ابزار
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 ارتباط دروس بسته تخصصی بیومتریال و توانایی فارغ التحصیالن -(5جدول )

 

توانایی 

1 

توانایی 

2 

توانایی

3 

توانایی 

4 

توانایی

5 

توانایی 

6 

توانایی

7 

توانایی

8 

توانایی 

9 

توانایی

10 

: 1شیمی کاربردی زیست مواد

 عمومی، معدنی و تجزیه
 

        
* 

های ترمودینامیک  در سیستم

 حیاتی
  

        

  سلولی و مولکولی زیست شناسی
 

 
       

سازگاری و مبانی زیست

 زیستیهای آزمون
 

 
 

       

     1مواد زیست
   

   

دهی و شکلی: 2مواد مهندسی

    ساخت
 

    
  

: 2شیمی کاربردی زیست مواد 

 آلی و بیوشیمی
 

 
 

    
 

 
 

زیست شناسی کاربردی مهندسی 

 پزشکی
 

 
 

      
 

 شیمی کاربردی زیست مواد آز
       

 
 

 

    رسانیهای دارو مهندسی سامانه
       

 مکانیک سیاالت
 

 
 

 
 

 
   

 

های ارزیابی خواص و روش

    زیست موادهاکارایی 
 

      

 زیستیهای کارگاه آزمون
  

 
  

 
    

مبانی انتقال حرارت و جرم در 

 سیستم های حیاتی
  

        

  مبانی مهندسی بافت
 

  
   

   

 شیمی فیزیک عمومی
 

 
 

 
   

 
 

 

 شیمی فیزیک پلیمرها
 

 
 

 
   

 
 

 

   رئولوژی
       

* 

   2ترمودینامیک
        

 موازنه انرژی و مواد
          

 ینتیک و طراحی رآکتورک
 

 
 

 
      

 2مواد زیست
       

 
 

 

های سازی در سامانهمبانی مدل

 زیستی
    

   
  

 

های مبانی ریزسامانه

 )بیوممز( الکترومکانیکی زیستی
 

  
 

   
  

 

مبانی هیدروژل و کاربرد آن در 

 پزشکی
   

    
 

 
 

 های مواد زیستیاستاندارد
   

    
   

های سنتز و ساخت روش

    های مهندسی بافتداربست
 

   
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 15/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 پایه دروس کلی عنوان و مشخصات -(6)جدول 

 عنوان درس ردیف

تعداد 

-1واحد )

 (واحد 3

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

    48   * 3 ( 1ریاضی عمومی )   .1

  (1ریاضی عمومی )  48   * 3 (2ریاضی عمومی )  .2

  (1ریاضی عمومی)  48   * 3 معادالت دیفرانسیل  .3

 (1ریاضی عمومی)   48   * 3 ( 1فیزیک عمومی )  .4

 (1فیزیک عمومی)   48   * 3 ( 2فیزیک عمومی )  .5

    48   * 3 برنامه نویسی کامپیوتر  .6

  برنامه نویسی کامپیوتر  32   * 2 )آنالیز عددی( محاسبات عددی  .7

  2انگلیسیزبان   32   * 2 زبان تخصصی  .8

  ساعت است. 64 ساعت و کار آموزشی )کارورزی( 48ساعت، کارگاهی  32ساعت، عملی  16نکته: ساعت آموزش برای هر واحد نظری 



 16/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

  اصلی-تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(7جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد 

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

 48   * ۳ استاتیک و مقاومت مصالح  .1
 + (1ریاضی عمومی ) 

 (1فیزیک عمومی )
 

  (1ریاضی عمومی )  48   * ۳ حیاتی و احتمال آمار  .2

 48   * ۳ مهندسیریاضیات   .3
 + (2عمومی) ریاضی 

 معادالت دیفرانسیل
 

 1مدارهای الکتریکی بدن انسان فیزیک  48   * ۳ زیست پزشکی  ای بر مهندسیمقدمه  .4

 48   * ۳ مراکز درمانیتجهیزات عمومی   .5
زیست   ای بر مهندسیمقدمه 

 1+الکترونیک پزشکی
 

   *  ۱ کارگاه تجهیزات پزشکی  .6
مراکز تجهیزات عمومی  48

  درمانی
 

 معادالت دیفرانسیل (2فیزیک عمومی)  48   * ۳ 1مدارهای الکتریکی  .7

 1مدارهای الکتریکی - 32   *  ۱ های الکتریکیمدار آز  .8

  1مدارهای الکتریکی  48   * ۳ 1الکترونیک  .9

 48   * ۳ بخشیتوانفزار ااصول و   .10
 +آناتومی+ فیزیولوژی 

 مقاومت مصالحو استاتیک 
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 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد 

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

11.  
 فرینی درآو کار مدیریت

 2مهندسی پزشکی
۲ *   32 

واحد  70 ازگذراندن بعد 

 درسی
 

 ریاضیات مهندسی آناتومی+  فیزیولوژی  48   * ۳ 3اصول تصویرنگاری پزشکی  .12

    48   * ۳ فیزیولوژی  .13

    32   * ۲ آناتومی  .14

  فیزیولوژی+آناتومی 32   *  ۱ فیزیولوژی آز  .15

 2فیزیک عمومی  فیزیولوژی+ آناتومی  48   * ۳ 4بدن انسانفیزیک   .16

 2فیزیک عمومی 1فیزیک عمومی   48   * ۳ : ساختار و خواص1مواد مهندسی   .17

  واحد درسی  60گذراندن   32   * ۲ فنی روش تحقیق و گزارش نویسی  .18

  واحد درسی  90گذراندن  128   *  ۲ کارورزی  .19

  استاد راهنما تشخیص   *   ۳ پروژه  .20

د بعضی از این دروس ممکن است به لیست دروس دروس فوق الزمه هر برنامه مهندسی پزشکی هست لیکن در صورت لزوم دانشکده های مجری )مادر(، مانند دانشکده های برق و مکانیک، می توانن تبصره:

 تخصصی منتقل کنند، ولی در هر صورت باید این دروس پوشش داده شوند. 

  

                                                                                                                                                                               
 سابق یریتمد یاتاصول و کلجایگزین 2 

 رادیوتراپی سابق و رادیولوژی هایسیستم جایگزین اصول3 

 سابق فیزیک پزشکیجایگزین 4 



 18/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 بیوالکتریک تخصصی )گرایش( بسته الزامی-تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(8جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

 1الکترونیک های الکتریکیآز مدار 32   *  ۱ 1الکترونیک  آز  .1

  1الکترونیک   48   * ۳ 2الکترونیک   .2

 2الکترونیک 1الکترونیک  آز 32   *  ۱ 2الکترونیک  آز  .3

  48   * ۳ مخابرات آنالوگ و دیجیتالهای سیستم  .4
 +ها سیستمو  هاسیگنال

 احتماالت و حیاتی آمار
 

  48   * ۳ های کنترل خطیسیستم  .5
 هایستمس و هاسیگنال

 ارتعاشات( یا)
 

 2الکترونیک هایستمس و هاسیگنال  32   * ۲ گیری پزشکیدقیق و اندازهابزار   .6

  ریاضی مهندسی  48   * ۳ هاسیستم ها وسیگنال  .7

  1مدارهای الکتریکی  48   * ۳ های بیوالکتریکیپدیده  .8

 2الکترونیک  32   *  ۱ گیری پزشکیابزار دقیق و اندازه آز  .9
ابزاردقیق و اندازه 

 گیری پزشکی

 1الکترونیک 1مدارهای الکتریکی   48   * ۳ مدارهای منطقی  .10
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تخصصی بیوالکتریک)گرایش(  بستهانتخابی -عنوان و مشخصات کلی دروس تخصصی -(9جدول )  

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  1مدارهای الکتریکی   48   * ۳ 2مدارهای الکتریکی   .1

  48   * ۳ 1میکروپروسسور   .2
برنامه نویسی کامپیوتر  -منطقی مدارهای

 (C)زبان 

 

 1میکروپروسسور آز مدارهای منطقی     32   *  ۱ میکروپروسسور آز  .3

4.  
های حفاظت الکتریکی در سیستم

 بیمارستانی
۲ *   32  

ای بر مهندسی زیست + مقدمه 2الکترونیک 

 پزشکی

تجهیزات عمومی 

 مراکز درمانی

 32   *  ۱ سیستم های کنترل خطی آز  .5
های کنترل سیستم 

 خطی

 منطقی هایمدار های الکتریکیمدار آز 32   *  ۱ 5مدار منطقی آز  .6

  1مدارهای الکتریکی   48   * ۳ ماشین های الکتریکی مستقیم  .7

  منطقی های+ مدار 2الکترونیک   48   * ۳ مدار های دیجیتال و پالس  .8

 مهندسی ریاضی 2 فیزیک  48   * ۳ الکترومغناطیس  .9

  32   * ۲ یاطالعات پزشک یفناور  .10
بر   یمقدمه ا وتر،یکامپ یسیبرنامه نو

 پزشکی زیست مهندسی

 

                                                                                                                                                                               
 به تخصصی انتخابی منتقل شده است الزامیاین آزمایشگاه با تغییراتی در محتوا از درس تخصصی 5 
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واحد را به دروس  8مجری بیش از   واحد از دروس  جدول فوق را به جدول دروس الزامی گرایش منتقل کند و بقیه جزء دروس اختیاری خواهد بود.  )تبصره: در صورتی که دانشگاه 8مجری می تواند حداکثر   دانشگاه تبصره:

  تحت عنوان دروس تخصصی الزامی بگذراند.(واحد از آنها را بطور انتخابی  8تخصصی الزامی منتقل کند دانشجو می تواند فقط 



 21/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 تخصصی بیوالکتریک )گرایش( بسته اختیاری-تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(10جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  32   * ۲   اصول فیزیوتراپی  .1
 فیزیولوژی+آناتومی+

 اصول و افزار توانبخشی
 

  اصول و افزار توانبخشی 32   *  ۱ آز توانبخشی   .2

  48   * ۳ دینامیک در مهندسی پزشکی  .3
استاتیک و مقاومت مصالح، ریاضی 

 (2عمومی )
 

  استاتیک و مقاومت مصالح  48   * ۳ رباتیکبیوای بر مقدمه  .4

  ها ستمیس و هاگنالیس  48   * ۳ یستیز یها گنالیس پردازش بر یا قدمهم  .5

 32   *  ۱ های زیستیثبت و تحلیل سیگنال آز  .6
 بر یا قدمهم 

 گنالیس پردازش

 یستیز یها

  48   * ۳ ای بر هوش محاسباتی و زیستیمقدمه  .7
+یمنطق هایمدار   

 ها ستمیس و هاگنالیس 
 

  هاسیستم ها وسیگنال  48   * ۳ مقدمه ای بر پردازش تصویر   .8

  2الکترونیک   48   * ۳ 3الکترونیک   .9

  مدارهای منطقی   48   * ۳ پذیرمدارهای منطقی برنامه  .10

  2الکترونیک   48   * ۳ یمخابراتمدارهای   .11

  مقدمه ای بر مهندسی زیست پزشکی  48   * ۳ زیستی الکترومکانیکی هایسامانه مبانی ریز  .12



 22/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

 درسیواحد  90گذراندن 

 3الکترونیک  2الکترونیک آز 32   *  ۱ 3الکترونیک  آز  .13

 32   *  ۱ مدارهای مخابراتی آز  .14
مدارهای  

 مخابراتی

 32   *  ۱ مدارهای دیجیتال و پالس آز  .15
مدارهای  

 دیجیتال و پالس

  1میکروپروسسور  48   * ۳ شبکه های کامپیوتری  .16

  مقدمه ای بر مهندسی زیست پزشکی  48   * ۳ یستیز یهاستمیدر س یمهندس یطراح  .17

  پزشکی تصویرنگاری اصول  48   * ۳ پزشکی زیست در نوری تصویرنگاری  .18

  : ساختار و خواص1مواد مهندسی  32   *  ۱ آز خواص مواد  .19

  برحسب محتوی  48   * ۳ 1مباحث ویژه   .20

  برحسب محتوی  48   * ۳ 2مباحث ویژه   .21
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 تخصصی بیومکانیک)گرایش( بسته  الزامی-تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(11جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  و مقاومت مصالحاستاتیک   48   * ۳ 1 مقاومت مصالح .1 .1

  2+ریاضی عمومی 1فیزیک عمومی   48   * ۳ 6های حیاتیدینامیک در سیستمترمو   .2

  48   * ۳ دینامیک در مهندسی پزشکی  .3
+ریاضی استاتیک و مقاومت مصالح

 (2عمومی )
 

  48   * ۳ مکانیک سیاالت  .4
+ استاتیک و  لیفرانسیمعادالت د

 مقاومت مصالح
 

 1مقاومت مصالح   48   * ۳ در مهندسی پزشکیطراحی اجزاء   .5
 یدر مهندس ینامیکد

 یپزشک

    32   * ۳ یگیرهای اندازهسیستم  .6

  48   * ۳ 7های اسکلتی عضالنیبیومکانیک سیستم  .7
 استاتیک و مقاومت مصالح+

 یآناتوم+  یزیولوژیف

 یدر مهندس ینامیکد

 یپزشک

    32   * ۲ 1نقشه کشی صنعتی   .8

  

                                                                                                                                                                               
 جایگزین ترمودینامیک سابق.  6

 .آن نیز تغییر کرده است یها ازیشنیپو  است بوده سابق 1بیومکانیک مبانی جایگزین درس 7 



 24/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 تخصصی بیومکانیک )گرایش(  بسته انتخابی-تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(12جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  مکانیک سیاالت  48   * 3 8مکانیک سیاالت زیستی  .1

  32   * 2 ارتعاشات  .2
ی+معادالت پزشک یدر مهندس ینامیکد

 دیفرانسیل
 

 ارتعاشات   48   * 3 اتوماتیک کنترل  .3

4.  
-یستمانتقال حرارت و جرم در س یمبان

 یاتیح یها
 مکانیک سیاالت سیستم های حیاتی در ینامیکترمود  48   * 3

  استاتیک و مقاومت مصالح  48   * 3 رباتیک بیو بر ایمقدمه  .5

 اتوماتیککنترل    32   *  1 کنترل و اندازه گیری آز  .6

 -  48   *  1 کارگاه عمومی  .7

 مکانیک سیاالت  32   *  1 مکانیک سیاالت آز  .8

  1مقاومت مصالح   48   * 3 شکست 9یهایو تئور 2مقاومت مصالح   .9

 گیریاندازه هایسیستم اتوماتیک کنترل  48   * 3 بیومکاترونیک  .10

  32   * 2 یاطالعات پزشک یفناور  .11
  یمقدمه ا وتر،یکامپ یسیبرنامه نو

 برمهندسی پزشکی
 

                                                                                                                                                                               
 سابق 2جایگزین درس مبانی بیومکانیک8 

 به تخصصی انتخابی تغییر کرده است الزامیاین درس از تخصصی  9



 25/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

12.  
های زیستی و خواص مکانیکی بافت آز

 زیست مواد
  1مقاومت مصالح  32   *  1

واحد را به دروس  8مجری بیش از   واحد از دروس  جدول فوق را به جدول دروس الزامی گرایش منتقل کند و بقیه جزء دروس اختیاری خواهد بود.  )تبصره: در صورتی که دانشگاه 8مجری می تواند حداکثر   دانشگاه تبصره:

  تحت عنوان دروس تخصصی الزامی بگذراند.(واحد از آنها را بطور انتخابی  8تخصصی الزامی منتقل کند دانشجو می تواند فقط 



 26/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 تخصصی بیومکانیک)گرایش( بسته  اختیاری-تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(13جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  48   * ۳ های رشد و نوسازیتئوری  .1
 یاسکلت یهایستمس یومکانیکب

 یعضالن
 

  یپزشک یدر مهندس ینامیکد  48   * ۳ دینامیک ماشین  .2

  یپزشک یدر مهندس ینامیکد  48   * ۳ هاطراحی مکانیزم  .3

  1یصنعت ینقشه کش  32   * ۲ 2نقشه کشی صنعتی  .4

  مکانیک سیاالت  ۳ *   48 (CFDدینامیک سیاالت محاسباتی)  .5

  48   * ۳ ی زیست الکترومکانیکی هایریزسامانه  .6
مقدمه ای بر مهندسی زیست 

 پزشکی

 واحد درسی 90گذراندن 

 

  - 48   *  ۱ کارگاه ماشین ابزار  .7

  48   * ۳ یستیز یهاستمیدر س یمهندس یطراح  .8
مقدمه ای بر مهندسی زیست 

 پزشکی
 

  48   * ۳ بیومکانیک بافت  .9
 اسکلتی هایسیستم بیومکانیک

 عضالنی
 

  48   * ۳ طراحی ارتوپدی  .10
 هایسیستم بیومکانیک

 طراحی + عضالنی اسکلتی

 پزشکی مهندسی در اجزاء

 

  48   * ۳ ارتزها و پروتزها یطراح  .11
 های ستمیس کیومکانیب

 یعضالن یاسکلت
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 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  1مقاومت مصالح  48   * ۳ کیومکانیمحدود در ب یاجزا یهاروش  .12

  48   * ۳ یستیز یهادر  سامانه سازیمدل یمبان  .13
انتقال  یمبان ،یمهندس اتیاضیر

 یها ستمیحرارت و جرم در س

 یاتیح

 

  48   * ۳ شکست کیاصول مکان  .14
 یهایو تئور 2مقاومت مصالح 

 شکست
 

 32   *  ۱ آز خواص مواد  .15
: ساختار و 1مواد مهندسی 

 خواص 
 

  بر حسب محتوا  48   * ۳ 1مباحث ویژه   .16

  بر حسب محتوا  48   * ۳ 2 مباحث ویژه  .17

 

  



 28/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 تخصصی بیومتریال)گرایش( بسته  الزامی-تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(14جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

1.  
 ،یعموم: 1هاموادزیست  یکاربرد یمیش

 هیتجز و  یمعدن
۳ *   48  

  

  48   * ۳ های حیاتیترمودینامیک در سیستم  .2
+ فیزیک 2ریاضی عمومی 

 1عمومی 

 

  48   * ۳ یمولکول و یسلولشناسی زیست  .3
شیمی کاربردی زیست مواد 

 +فیزیولوژی و آناتومی 2ها

 

  48   * ۳ زیستی یهاآزمون و یسازگارستیز یمبان  .4
زیست  یکاربرد یمیش

 یمیوشیب و یآل: 2هامواد

 

  48   * ۳ 1مواد ستیز  .5
: ساختار و 1مواد مهندسی 

 خواص

 

  48   * ۳ ساخت و یدهشکل: 2یمهندس مواد  .6
: ساختار و 1مواد مهندسی

 خواص

 

7.  
 و یآل: 2هازیست مواد یکاربرد یمیش

  48   * ۳ یمیوشیب
  1مواد  زیست یکاربرد یمیش

 32   *  ۱ هازیست مواد یکاربرد یمیش آز  .8
شیمی کاربردی زیست مواد 

و شیمی کاربردی زیست  1ها

 2مواد ها

 

 48   *  ۱ زیستی یهاآزمون کارگاه  .9
سازگاری و مبانی زیست

 های زیستیآزمون

 

  



 29/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 تخصصی بیومتریال)گرایش(  بسته انتخابی-تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(15جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

1.  
زیست شناسی کاربردی مهندسی 

 پزشکی
  +فیزیولوژی1زیست مواد   48   * ۳

  مهندسی اتریاضی  48   * ۳ یدارورسان یهاسامانه یمهندس  .2

  48   * ۳ مکانیک سیاالت  .3
دیفرانسیل+استاتیک و معادالت 

 مقاومت مصالح
 

4.  
 کارایی و خواص ارزیابی هایروش

 زیست مواد
  : ساختار و خواص1مواد مهندسی   48   * ۳

5.  
جرم در سیستم  و حرارت انتقال مبانی

 های حیاتی
 مکانیک سیاالت ترمو دینامیک در سیستم های حیاتی  48   * ۳

  32   * ۲ یاطالعات پزشک یفناور  .6
  یمقدمه ا وتر،یکامپ یسیبرنامه نو

 برمهندسی زیست پزشکی
 

  زیست شناسی سلولی و مولکولی 32   *  1 یو مولکول یسلول یشناسستیآز ز  .7

  : ساختار و خواص1مواد مهندسی  32   *  1 آز خواص مواد  .8

واحد را به دروس  8مجری بیش از   واحد از دروس  جدول فوق را به جدول دروس الزامی گرایش منتقل کند و بقیه جزء دروس اختیاری خواهد بود.  )تبصره: در صورتی که دانشگاه 8مجری می تواند حداکثر   دانشگاه تبصره:

  تحت عنوان دروس تخصصی الزامی بگذراند.(واحد از آنها را بطور انتخابی  8تخصصی الزامی منتقل کند دانشجو می تواند فقط 
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 تخصصی بیومتریال)گرایش( بسته  اختیاری-تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(16جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 1-3)

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  48   * ۳ شیمی فیزیک عمومی  .1
های ترمودینامیک در سیستم

 حیاتی
 

  48   * ۳ شیمی فیزیک پلیمرها  .2
های ترمودینامیک در سیستم

 حیاتی
 

  48   * ۳ رئولوژی  .3
انتقال حرارت و جرم  یمبان

 یاتیح یهاستمیدر س
 

    48   * ۳ موازنه انرژی و مواد  .4

  موازنه انرژی و مواد  48   * ۳ کینتیک و طراحی رآکتور  .5

  1زیست مواد   48   * ۳ 2زیست مواد   .6

  48   * ۳ مبانی مدلسازی در سامانه های زیستی  .7

ریاضیات مهندسی، مبانی 

انتقال حرارت و جرم در 

 سیستم های حیاتی

 

  48   * ۳ های الکترومکانیکی زیستیمبانی ریزسامانه  .8

مقدمه ای بر مهندسی زیست 

 پزشکی

 واحد درسی 90گذراندن 

 

9.  
 مهندسی هیدروژل و کاربرد آن درمبانی 

 پزشکی
  شیمی فیزیک پلیمرها  48   * ۳

  32   * ۲ مواد زیستیاستانداردهای   .10
  ای بر مهندسیمقدمه

 پزشکیزیست
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11.  
های سنتز و ساخت داربست های مهندسی روش

 بافت
۳ *   48  

دهی و : شکل2مواد مهندسی

 ساخت
 

  48   * ۳ مبانی مهندسی بافت  .12
 و سازگارییستزمبانی 

 زیستی یهاآزمون
 

  48   * ۳ یستیز یهاستمیدر س یمهندس یطراح  .13
مقدمه ای بر مهندسی زیست 

 پزشکی
 

  فیزیولوژی-آناتومی  48   * ۳ های بنیادیمهندسی سلول  .14

  استاتیک و مقاومت مصالح  48   * ۳ 1مقاومت مصالح   .15

16.  
آز خواص مکانیکی بافت های زیستی و زیست 

 مواد
  1مقاومت مصالح  32   *  ۱

  مکانیک سیاالت 32   *  ۱ آز مکانیک سیاالت  .17

  برحسب محتوی  48   * ۳ 1مباحث ویژه   .18

  برحسب محتوی  48   * ۳ 2مباحث ویژه   .19



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 دروس پایه

  



 34/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 هدف کلی:

 و انتگرال لیفرانسیحساب د یبا مبان ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

  :هامباحث یا سرفصلپ( 

 یمختصات دکارت .1

 یمختصات قطب .2

 اعداد مختلط .3

 اعداد مختلط یهندس شیو نما شهیجمع و ضرب و ر .4

 اعداد مختلط یقطب شینما .5

 تابع .6

 جبر توابع .7

 مربوطه یایحد و قضا .8

 تینها یو حد در ب تینها یحد ب .9

 حد چپ و راست .10

 یوستگیپ .11

 مشتق .12

 یریمشتق گ یدستورها .13

 تابع معکوس و مشتق آن .14

 و توابع معکوس آنها یمثلثات عمشتق تواب .15

 رول هیقض .16

 نیانگیم هیقض .17

 لوریبسط ت .18

 مشتق یکیزیو ف یهندس یکاربردها .19

 یو شتاب در مختصات قطب ها¬یمنحن .20

 معادالت یهاشهیر بیکاربرد مشتق در تقر .21

 وستهیو قطعه قطعه پ وستهیانتگرال توابع پ فیتعر .22

 و انتگرال لیفرانسیحساب د یاساس یایقضا .23

 هیاول عتاب .24

 1 ریاضی عمومی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Mathematics I عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد



 35/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 برآورد انتگرال یبیتقر های¬روش .25

 .یو قطب یو گشتاور و مرکز ثقل و کار در مختصات دکارت یکاربرد انتگرال در محاسبه مساحت و حجم و طول منحن .26

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال کالسی در طول نیمهای فعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 
1. Thomas, G.B., Calculus and analytic geometry. 1960. 

2. Leithold, L., The calculus with analytic geometry. 1986. 

  



 36/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 هدف کلی:

 سیو ماتر یسر زیباالتر و آنال یو انتگرال در بعدها لیفرانسیحساب د یبا مبان ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 و مشتق آنها ییو تابع نما تمیلگار .1

 یهذلول های¬تابع .2

 کسرها هیو جز به جز و تجز ریمتغ ضیمانند تعو یریانتگرال گ های¬روش .3

 مربوطه یایو قضا یعدد یخاص دنباله و سر یرهایمتغ ضیتعو یبرخ .4

 ماندهیبا باق لوریت هیتوان و قض یسر .5

 یمعادالت پارامتر .6

 ییمختصات فضا .7

 بردار فضا .8

 یعدد بضر .9

 3×3 های¬سیماتر .10

 یسه مجهول یدستگاه معادالت خط .11

 سطرها یرو اتیعمل .12

 سیمعکوس ماتر .13

 معادالتحل دستگاه  .14

 یاستقالل خط .15

 R2 ،R3در  هیپا .16

 آن سیو ماتر یخط لیتبد .17

 3×3 نانیدترم .18

 ژهیارزش و بردار و .19

 و مشتق آن یدرجه دو تابع بردار هیمعادالت خط و صفحه رو یضرب بردار .20

 و شتاب رعتس .21

 یقائم بر منحن یو بردارها یدگیخم .22

 رهیتابع چند متغ .23

 یو جزئ ییمشتق سو .24

 2ریاضی عمومی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Mathematics II عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1ریاضی عمومی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 انیصفحه مماس و خط قائم گراد .25

 یمشتق جزئ یبرا یریقاعده زنج .26

 کامل لیفرانسید .27

 .یکیزیو ف یدوگانه و سه گانه و کاربرد آنها در مسائل هندس های¬انتگرال .28

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال نیمهای کالسی در طول فعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Thomas, G.B., Calculus and analytic geometry. 1960. 

2. Leithold, L., The calculus with analytic geometry. 1986. 
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 هدف کلی:

 را به دست آورد. لیفرانسیحل معادالت د ییتوانا دیدرس با نیدانشجو پس از گذراندن ا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 و حل آنها لیفرانسیمعادالت د عتیطب .1

 قائم یرهایو مس ها¬یخانواده منحن .2

 یکیزیف یالگوها .3

 یمعادله جدا شدن .4

 مرتبه اول یخط لیفرانسید معادله .5

 معادله همگن .6

 مرتبه دوم یمعادله خط .7

 ثابت بیمعادله همگن با ضرا .8

 نینامع بیروش ضرا .9

 پارامترها رییروش تغ .10

 کیو مکان کیزیدر ف ومکاربرد معادالت مرتبه د .11

 ها¬یبا سر لیفرانسیحل معادله د .12

 توابع بسل و گاما .13

 لژاندر ای¬چند جمله .14

 لیفرانسیبر دستگاه د ای¬مقدمه .15

 .لیفرانسیالپالس و کاربرد آن در حل معادالت د لیتبد .16

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 اساس نظر استادبر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Simmons, G.F., Differential equations with applications and historical notes. 2016: CRC Press. 

2. Boyce, W.E., R.C. DiPrima, and H. Villagómez Velázquez, Elementary differential equations and boundary value problems. 

Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera. 2004. 

3. Rabenstein, A.L., Introduction to Ordinary Differential Equations: With Applications. 2014: Academic Press. 

  

 معادالت دیفرانسیل عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Differential Equations عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1ریاضی عمومی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 هدف کلی:

 کینامیو د کینماتیس لیبا انواع حرکت و تحل ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یریاندازه گ .1

 بردارها .2

 بعد کیحرکت در  .3

 صفحه کیحرکت در  .4

 ذره کینامید .5

 کار .6

 یانرژ یبقا .7

 ذرات کینامید .8

 یدوران کینامیو د کینماتیس .9

 ضربه .10

 دما و گرما فیتعار .11

 کینامیدوم ترمودقانون صفر، اول و  .12

 گازها. یجنبش هینظر .13

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Halliday, D., R. Resnick, and J. Walker, Fundamentals of physics. 2013: John Wiley & Sons. 

  

 1فیزیک عمومی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Physics I عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  1ریاضی عمومی  نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 هدف کلی:

 .یسیو مغناط یکیالکتر لیو پتانس دانیم س،یساکن و مغناط تهیسیالکتر میبا اصول و مفاه ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و مهارت  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بار و ماده .1

 یکیالکتر دانیم .2

 قانون گوس .3

 یکیالکتر لیپتانس .4

 ها¬کیالکتر دی و ها¬خازن .5

 و مقاومت انیجر .6

 و مدارها یکیمحرکه الکتر یروین .7

 یسیمغناط دانیم .8

 قانون آمپر .9

 یفاراد یقانون القا .10

 القا .11

 ماده یسیخواص مغناط .12

 یسینوسانات الکترومغناط .13

 متناوب های¬انیجر .14

 سولمعادالت ماک .15

 یسیامواج الکترومغناط .16

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالپایان نیمآزمون 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Halliday, D., R. Resnick, and J. Walker, Fundamentals of physics. 2013: John Wiley & Sons.  

 2فیزیک عمومی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Physics II عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  1فیزیک عمومی  نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 هدف کلی:

 .C یسیزبان برنامه نومبانی کامپیوتر و بر  انیو تسلط دانشجو ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 تخصصی درسافزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 C یسیبا زبان برنامه نو یکل ییآشنا .1

 نویسی، محاسبات کامپیوتر، مقدمات برنامههیو پا هیاول میمفاه، یلغو یقراردادها .2

 بندی ورودی / خروجیفرمت .3

 آشنایی با الگوریتم، فلوچارت و شبه کد .4

 هاعبارات و دستورالعمل .5

 توابع .6

 یابی برنامه، آشنایی با تست و عیبساختار و ساختمان برنامه .7

 هاگرها، کاراکترها و رشتهها، اشارهآرایه .8

 هاورودی و خروجی با فایل .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال کالسی در طول نیمهای فعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Deitel, P. and H. Haridi, C, How to program. 2009: Prentice Hall. 

2. Van-Roy, P. and S. Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming. 2004: MIT press. 
3. Clifton, M., Imperative to Functional Programming Succinctly. 2017: CreateSpace Independent Publishing 

Platform. 

4. Okasaki, C., Purely functional data structures. 1999: Cambridge University Press. 

5. Mertz, D., Charming Python: Functional programming in Python, part 1. 2001. 
  

 نویسی کامپیوتربرنامه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Computer Programming عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 هدف کلی:

 .یحل عدد های¬با روش ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 خطاها و اشتباهات .1

 یابیو برون  یابیدرون  .2

 مختلف یهامعادالت با روش های¬شهیر افتنی .3

 یعدد یریو انتگرال گ یریمشتق گ .4

 محدود های¬تفاوت .5

 و دو کیمرتبه  یمعمول لیفرانسیحل معادالت د یبرا یعدد های¬روش .6

 آنها ژهیو ریمقاد نییو تع ها¬سیماتر یرو اتیعمل .7

 یرخطیو غ یخط التمعاد های¬حل دستگاه .8

 روش حداقل مربعات. .9

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیامکانات و روش استفاده از

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kahaner, D., C. Moler, and S. Nash, Numerical methods and software. 1989: Prentice-Hall, Inc. 

2. Pennington, R.H., Introductory computer methods and numerical analysis. 1965. 

  

 )آنالیز عددی( محاسبات عددی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Numerical Analysis عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  نویسی کامپیوتربرنامه نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 هدف کلی:

مباحث مهندسی توانمند سازی دانشجو در فهم و  توانمند سازی دانشجو در فهم عبارات و کلمات تخصصی مهندسی پزشکی و پزشکی مرتبط -

 پزشکی به زبان انگلیسی ارایه شده به صورت متن یا شفاهی

 توانمند سازی دانشجو در ارائه مباحث مهندسی پزشکی به زبان انگلیسی به صورت متن یا شفاهی -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 (دیوق صفت اسم، ،یکمک افعال ،بر قواعد گرامری )زمانها، معلوم و مجهول یمرور .1

 (پسوندها و ها، شهیر ،بر ریشه های التین در لغات پزشکی )پیشوندها یمرور .2

 مباحث منتخب در بیومتریال .3

 مباحث منتخب در بیوالکتریک .4

 مباحث منتخب در بیومکانیک .5

 مرتبط یها یمباحث منتخب در صنعت سالمت و تکنولوژ .6

 یوفن یو نوشتار علم  یمنطق استدالل ،یبر قواعد نوشتار یمرور .7

 یپزشک یمهندس ترجمه متون .8

 هیمروری بر قواعد ارا .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال نیمهای کالسی در طول فعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

: یو توسعه علوم انسان قیمرکز تحق ،1397. یپزشک یمهندس انیدانشجو یبرا یسیانگلر.،  یی،م. و دارای، کارگر سه ،س.، انینجار .1

  ها.هدانشگا یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدو

 زبان تخصصی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Technical English عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2زبان انگلیسی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 دروس تخصصی اصلی

  



 45/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 

 هدف کلی:

 یو سه بعد یتعادل اجسام در حالت دو بعد ییآشنا -

 مواد یکیبا رفتار مکان ییآشناو ها یبا انواع بارگذار ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه: .1

 بردارها  یو خارج یآحاد، ضرب داخل ستمیو س وتونین نیقوان ،یها، جبر بردار تیبر کم یمرور

 و گشتاور:  روین .2

 یعموم ستمیس کی ندیبرآ رو،یکوپل ن ستمیس رو،ینقطه، ، زوج ن کیخط و حول  کیحول  روین روین کیهم جهت، لنگر یروهاین ندیبرآ نییتع

 یصفحه ا یروهاین ستمیمعادل از س یروین نییتع رو،ین

 آزاد: اگرامید .3

 آزاد جسم صلب اگرامید میگاه ها، نحوه ترس هیبا انواع تک ییآشنا

 :تعادل .4

 یکیاستات نینامع ،یکیتعادل استات طیشرا ،یگاه هیتک یروهاین نییتعادل، معادالت تعادل اجسام صلب و تع نیقوان

 ها :  سازه .5

 .نیروش گره و روش مقطع (، قاب ها و اجزاء ماش ،ییروی) اعضاء دو ن خرپاها

 جسم مرکب، اشکال مرکب و خطوط. کی یشده : مرکز جرم و مرکز هندس عیتوز یروهاین .6

 :  رهایت .7

 و بار گسترده . یو ممان خمش یبرش یروهاین نیروابط حاکم ب ،یو ممان خمش یبرش یروهاین اگرامید ،یداخل یروهاین نییتع ،یبرش یروهاین

 انسان:  تعادل .8

 و عکس العمل مفاصل یعضالن یروهایمحاسبه ن ،یعضالن یاسکلت ستمیتعادل در س معادالت

 :  اصطکاك .9

 .یو تسمه ا یها، اصطکاك غلتش سکیها، د اتاقانیها،  چیاصطکاك، گوه، پ هیاصطکاك خشک، زاو نیقوان

 : یکارمجاز .10

 ییعکس العمل و جابجا یروهاین نیدر تخم یکار مجاز روش

  یتحت بارگذار یها کابل .11

 :  ینرسیا یمساحت و حاصل ضرب ها یلنگرها .12

 و مقاومت مصالح کیاستات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Statics in Biomedical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1 یعموم کیزیو ف 1 یعموم یاضیر نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 و سطح مرکب، دوران محورها یمواز یانتقال محورها هیقض ،یریانتگرال گ روش

 تنش: یعموم میمفاه .13

 تنش، انواع تنش. فیتنش، تعر

 :یتحت بار محور یها لهیتنش در م لیتحل .14

 و مهره چیدر اتصاالت پرچ، پ یتنش برش نان،یاطم بیهم مرکز، تنش مجاز، ضر یمحور یبارگذار

 : یدر اعضا تحت اثر بارمحور رشکلییکرنش و تغ .15

مواد  یبرا یپواسون، قانون هوك عموم بیکرنش،  ضر -تنش یمنحن یهوك، بررس یکرنش، روابط تنش کرنش، قانون تک محور فیتعر

 .یکیاستات نینامع لیو حل مسا یمحور یدر بارگذار لهیم رشکلییهمگن، تغ زوتروپیا

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 استادبر اساس نظر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Meriam, J., Engineering mechanics: Statics/by JL Meriam and LG Kraige. 

2. Özkaya, N., et al., Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion, and deformation. 2016: Springer. 

3. Ünal, M., O. Akkuş, and R.E. Marcus, Fundamentals of musculoskeletal biomechanics, in Musculoskeletal 

research and basic science. 2016, Springer. p. 15-36. 
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 هدف کلی:

 .یپزشک یمهندس یداده ها با هدف کاربرد در مسائل واقع یآمار لیتحل یهاکیآموختن تکن -

  اهداف ویژه:

 و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یفیآمار توص .1

 و ...(  ستوگرامیو نمودارها )ه جداول .1-1

 و ...(  یو چارك و فاصله چارک انهیو م انسیو وار نیانگیشامل م یو پراکندگ یمرکز یهاهادر چند عدد )شاخصکردن داده خالصه .1-2

 یجعبه ا نمودار .1-3

 با متلب یمقدمات یمنحن انطباق .1-4

 با اکسل. یمقدمات کار .1-5

 احتماالت .2

 بر حسب مشاهدات گذشته ندهیمشاهدات آ یقابل انتظار برا ینسب یاحتمال به عنوان فراوان مفهوم .2-1

به عوامل است و اصل  شگریاز عدم احاطه آزما یناش ی: مدل تصادفتیبودن واقع یتصادف و تصادف یاضیمفهوم ر نیتفاوت ب نییتب .2-2

 ( ستیقاعده ن یو ب یتصادف تیواقع

 و احتمال اجتماع و اشتراك. شامدیمجموعه  ها : برآمد، پ هینظر یاحتماالت بر مبنا قیو تفر جمع .2-3

 (اتیبیشمارش )ترک قواعد .2-4

 احتمال، محاسبه احتمال کل( کیتفک ،یاحتمال بازگشت ،یاحتمال )استقالل،ناسازگار یایو  قضا یشرط احتمال .2-5

 و جرم احتمال یتوابع چگال ،یتصادف ریمتغ .2-6

 آن ها  یایو قضا انسیو وار یاضیر دیام .2-7

 یبستگو هم انسیکووار- یتصادف ریچند متغ ایتوام دو  عیتوز .2-8

 ،یینما یهاعیشامل توز وستهیو  پ یفوق هندس ،یمنف یدوجمله ا ،یهندس ،ییپواسن، نما ،یاساخته )دوجمله شیاحتمال پ یها  عیتوز .2-9

 و...( 2 ینرمال، کا

 (incidence( و وقوع )prevalence) وعیش .2-10

 چند عامل نیارتباط ب یبررس یبرا RRو  OR سکیو نسبت ر سکیو محاسبات ر یندیشایجدول پ .2-11

 یاستنباط آمار .3

( و Confounding Variableنهفته ) ریپرسشنامه، مفهوم متغ ،یری)نمونه گ یآزمون آمار یداده و طراح یبر جمع آور یا مقدمه .3-1

 کاهش اثر آن( یروش ها

 و احتمال یاتیآمار ح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biostatistics and Probability عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1 یعموم یاضیر نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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و  تینمونه ها از دو جمع نیانگینمونه، اختالف م انسیوار ،یحد مرکز هینمونه، قض نیانگیبرآمده از نمونه )م یهاآماره یاحتمال برا عیتوز .3-2

 (تیدو جمع ینمونه ها انسینسبت وار

 نمونه یهاداده یاز رو تیجمع انسیو وار نیانگیم یو بازه ا یاکردن نقطه برآورد .3-3

  یفرض آمار یهاآزمون .3-4

 ونیرگرس .3-5

 ونیرگرس یبرا F-Testو  انسیوار لیتحل مفهوم .3-6

 ((Anovaمستقل گسسته  ریمتغ یبرا انسیوار لیتحل .3-7

  دیجد یداده ها یاحتمال مفروض بر مبنا یها عیاحتمال و برازش توز قینمودار تطب .3-8

 )آزمون عالمت(. یرپارامتریغ یهاروش .3-9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

  ، نشر دالفک.1390.آمار و احتماالت مهندسینعمت الهی، ن.،  .1

2. Rosner, B., Fundamentals of biostatistics. 2015: Cengage learning. 
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 هدف کلی:

 در ها¬توابع و نگاشت ،یاپاره یهابا مشتق یهامعادله لیتحل های¬بروز و روش های¬نهیزم ه،یفور لیو تبد یسر یو کاربردها میبا مفاه ییآشنا -

 مختلط ی¬صفحه

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 سری و تبدیل)انتگرال( فوریه : .1

 واداشته، انتگرال فوریه . یهااولر، گسترش نیم دامنه، نوسان یهاتعریف سری فوریه، فرمول

انتشار  یموج، معادله یموج یک متغیره، روش تفکیک متغیرها، جواب داالمبر برای معادله یتار مرتعش ، معادله ،یاپاره یهابا مشتق هامعادله .2

 واردم گون،یو هذلول گونیگون، سهمبیضی یهاالپالس در مختصات دکارتی، کروی و قطبی، معادله یموج دو متغیره، معادله یگرما، معادله

 فوریه . لیبا استفاده از تبد یاپاره یهاها با مشتقو معادله یاپاره یهاها با مشتقتبدیل الپالس در حل معادله یاستفاده

 توابع تحلیلی :   .3

 با نمای مختلف ییلثاتی و نمامثلثانی، هذلولی، لگاریتمی، وارون مث ی،یو پیوستگی، مشتق توابع مختلط، توابع نما حد

 های¬بسط ، کوشی فرمول ، نامعین های¬انتگرال یوسیلهخط در صفحه مختلط ، قضیه انتگرال کوشی ، محاسبه انتگرال خط به انتگرال .4

 . حقیقی های¬انتگرال از برخی محاسبه و ها¬مانده قضیه ، ها¬مانده روش به گیری¬لانتگرا ، لورن تایلورومک

 :نگاشت .5

 ،یتمی(، لگاروسیموب ،ی)دو خطیخط یآن، کسر یهایژگیانعکاس و و ،یتوان س،یهمد ،یدوران، خط اس،یها: انتقال، مقانواع نگاشت یبررس

 یو ژوکوفسک یهذلول ،یمثلثات

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Wylie, C.R., L.C. Barrett, and C.R. Wylie, Advanced engineering mathematics. 1960. 

2. Kreyszig, E., Advanced Engineering Mathematics 10th Edition. 2009. 

 .تهران دانشگاه انتشارات، 1397 .یمهندس اتیاضیر ،.ج راشدمحصل، .3

 .اصفهان یصنعت دانشگاه نشر مرکز، 1395 .یمهندس و هیپا علوم یهارشته انیدانشجو یبرا یمهندس یاضیر ،.ب ،یطائر .4

   .آرشنا ،1389. یمهندس اتیاضیر، .م ان،یتومان .5

 یمهندس اتیاضیر عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Engineering Mathematics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  لیفرانسی، معادالت د 2ریاضی عمومی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 یرشته در علوم پزشک نیا یکاربردها یو معرف یپزشک یمهندس های¬شیبا گرا انیدانشجو ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه  .1

 پزشکی  ستزی مهندسی های¬معرفی گرایش .1-1

 پزشکی در علوم پزشکی ستیمعرفی کاربردهای متنوع مهندسی ز .1-2

 حیاتی های¬پتانسیل منابع .2

 تحلیل الکتریکی فیزیولوژی سلول .2-1

 نحوه وقوع پتانسیل عمل و انتشار آن  .2-2

 مدلسازی سلول عصبی .2-3

 هاو مبدل الکترودها .3

 و الکترودهای ثبت آنها EEG, EMG, ECGمعرفی پتانسیل های حیاتی .3-1

 انواع ترانسدیوسرها برای اندازهگیری متغیرهای فیزیکی و شیمیایی حیاتی  .3-2

  حیاتی های¬سیگنال لتریو ف تقویت .4

 یاتیعمل های¬کننده¬تیتقو .4-1

 آنالوگ فعال یلترهایف .4-2

 آن( یدهایو ل ECG گنالیس لتریو ف تیبر تقو دی)تاک .4-3

 حیاتی های¬مختلف پردازش  سیگنال های¬روش یمعرف .5

  یاتیح های¬گنالیس های¬مشخصه .5-1

 یاتیح گنالیحوزه فرکانس س شینما .5-2

 موجک لیکوتاه مدت و تبد هیفور لیتبد .5-3

 یفاز کردی( و  روی)شبکه عصب یهوش مصنوع .5-4

 پزشکی ستزی مهندسی در سازی¬معرفی مدل .6

 –( compartmental) ای¬کوپه های¬مدل .6-1

 قلب و عروق  سازی¬مدل .6-2

 پزشکی ستیمعرفی بیومتریال در مهندسی ز .7

 یسازگار ستیو ز یستیتعامل بافت و ماده ز .7-1

 پزشکی ستزی مهندسی بر ای¬مقدمه عنوان درس به فارسی:

 و واحدنوع درس  Introdution to Biomedical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  فیزیک بدن انسان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  1مدارهای الکتریکی نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 بافت  یمهندس .7-2

 پزشکی ستیمعرفی بیومکانیک در مهندسی ز .8

 تاندون و عضله  ،یبافت استخوان کیمکان .8-1

 قلب و عروق کینامید .8-2

 یلیمباحث تکم .9

 یپزشک قاتیاخالق در تحق .9-1

 رانیدر ا یپزشک یساختار مهندس .9-2

 با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیروشاستفاده از امکانات و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Enderle, J., Introduction to biomedical engineering. 2012: Academic press. 

2. Bronzino, J.D. and D.R. Peterson, Medical devices and human engineering. 2014: CRC Press. 
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 هدف کلی:

 یارتقا ای)و  دیجد یپزشک زاتیتجه یطراح یبرا افتنی یآمادگی و پزشک زاتیساخت و استفاده از تجه ،یحاکم بر طراح یبا اصول کل ییآشنا -

 یپزشک ندیفرآ کیمختلف در  یازهایموجود( به منظور رفع ن زاتیمشخصات تجه

 .ها¬مارستانیپرکاربرد در ب یپزشک های¬و مدارات دستگاه ها¬اگرامیبا بلوك د ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 درس افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

مختلف آن )از نظر سطح خطر، نحوه استفاده، مدت استفاده،  یها یطبقه بند ،یمختلف پزشک یندهایآن در فرآ گاهیجا ،یپزشک زیتجه فیتعر .1

 (یپزشک اتینحوه شرکت در عمل ،یانرژ نینحوه تام

 :یپزشک طیدر مح یجانب ساتیو امکانات و تاس یپزشک طیبا مح ییآشنا .2

 یآب برا هیتصف ستمیکنترل فاضالب، س ستمیس ،یپزشک یپسماندها تیریمد ستمیس ،یو کنترل آلودگ هیتهو ستمی)وسائل کنترل عفونت، س

 و داروها( یمواد مصرف تیریمد ستمیس ،یطب یگازها یلوله کش ستمیس ز،یالیمراکز د

 : یدستگاه پزشک کی یطراح یبرا یپرداز دهینحوه ا یبررس .3

 )به عنوان مثال: دستگاه گرمکن خون(

 یعروق یقلب های¬ستمیمرتبط با س های¬دستگاه .4

 قیتزر پمپ .4-1

 وگرافیالکتروکارد .4-2

 متریاکس پالس .4-3

 یرتهاجمیسنج غ فشارخون .4-4

 یسنج تهاجم فشارخون .4-5

 ICU/CCU نگیتوریمان .4-6

 التوریبریدف .4-7

 کریم سیپ .4-8

 یتنفس ستمیمرتبط با س های¬دستگاه .5

 رومتریاسپ .5-1

 التوریونت .5-2

 یهوشیب دستگاه .5-3

 خون:  هیتصف های¬دستگاه .6

 یتجهیزات عمومی مراکز درمان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Hospital Medical Equipments عنوان درس به انگلیسی:

 -پزشکی زیست مهندسی بر ای¬مقدمه نیاز:دروس پیش

 1کالکترونی

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 زیالیهمود .6-1

 یصفاق زیالید .6-2

 یاترمدی .7

 شکن سنگ .8

 یالکتروسرجر .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 اساس نظر استادبر   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Webster, J.G., Medical instrumentation: application and design. 2009: John Wiley & Sons. 

2. Webster, J.G., The Measurement, Instrumentation, and Sensors: Handbook. 1999: Springer Science & 

Business Media. 

 یرکبیر.انتشارات دانشگاه ام ،1392 .و کاربرد )جلد دوم( یطراح ی،پزشک تجهیزاتنجاریان، س.،  .3
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 هدف کلی:

 کایاروپا و آمر ران،یا یپزشک زاتیو مقررات اداره کل تجه نیبا قوان ییآشنا -

 .یپزشک زاتیبا کارکرد تجه یو کاربرد یعمل ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یپزشک زاتیو پرکاربرد در تجه یشناخت قطعات عموم .1

 FDAو  رانیا یپزشک زاتیاداره کل تجه تیاز سا یو جهان: استخراج اطالعات کاربرد رانیدر ا یپزشک زاتیتجه نیبا الزامات و قوان ییآشنا .2

 کایآمر

 زریآن و دستگاه آناال یفیکنترل ک یو روشها ECG واحد – یقلب نگیتوریبا مان ییآشنا .3

 زریآن و دستگاه آناال یفیکنترل ک یو روشها NIBP, IBPواحد  -یقلب نگیتوریبامان ییآشنا .4

 زریآن و دستگاه آناال یفیکنترل ک یو دما و روشها SPO2واحد  -یقلب نگیتوریبامان ییآشنا .5

  یشش التوریبا دستگاه ونت ییآشنا .6

 زیالیبا دستگاه همود ییآشنا .7

 یهوشیبا دستگاه ب ییآشنا .8

 (ی)الکتروشوك قلب التوریبریبا دستگاه دف ییآشنا .9

 یبا دستگاه الکتروسرجر ییآشنا .10

 نوزادان یایانکوباتور و تخت اح های¬با دستگاه ییآشنا .11

 و ملحقات آن یدندانپزشک تیونیبا  ییآشنا .12

 یفیکنترل ک های¬و روش یپزشک زاتیتجه یبا استاندارد عموم ییآشنا .13

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالپایان نیمآزمون 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Webster, J.G., Medical instrumentation: application and design. 2009: John Wiley & Sons. 

2. Webster, J.G., The Measurement, Instrumentation, and Sensors: Handbook. 1999: Springer Science & Business Media. 

  یرکبیر.انتشارات دانشگاه ام ،1392 .و کاربرد )جلد دوم( یطراح ی،پزشک تجهیزاتنجاریان، س.،  .3

 یپزشک زاتیکارگاه تجه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Equipment Workshop عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یتجهیزات عمومی مراکز درمان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایانرساله  48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 .زمان و فرکانس یاول و دوم در حوزه یالکتریکی مرتبه یو تحلیل مهندسی مدارها یاصل میبا مفاه انیآشنایی دانشجو -

  ویژه: اهداف

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 توابع مشهور: .1

 مشتق و انتگرال توابع م،یضرب، تقس ق،یجمع، تفر ب،یواحد، پالس، ضربه، ش یپله ،ینوسیتابع ثابت، س

 DC یمدارها .2

 گره، خانه، شاخه( فیتعر -قانون اهم -ولتاژ، توان ،یکیالکتر انیجر ،یکی)بار الکتر هیپا میو مفاه فیتعار .2-1

 مثلث -ستاره لی(، تبدKCLو  KVLرشفیک نی)قوان یکیالکتر یدر مدارها هیپا نیقوان .2-2

 (PSpiceبا  یکیالکتر یمدارها لیتحل ،یاخانه لیتحل ،یاگره لیمدار )تحل لیتحل یهاروش .2-3

 نورتن، ماکزیمم انتقال توان( -منابع، مدارهای معادل تونن لیتبد (،یمدار )جمع آثار)اصل بر هم نه یهایهنظر .2-4

 لیتحل ،یواقع یکنندهتیعملیاتی، تقو یکنندههای مختلف با تقویتتحلیل آرایش دهآل،یا یهکنندتی)تقو یاتیعمل یتکنندهیتقو .2-5

 (PSpiceبا  کنندهیتتقو یمدارها

 الکتریکی  ی)همزادی( در مدارهایخازن و القاگر، دوگان .2-6

 ی)پاسخ ورودی صفر، پاسخ حالت صفر و پاسخ کامل(، پاسخ پله و پاسخ ضربه مدارها RCو  RLمرتبه اول )تحلیل مدارهای  یمدارها .2-7

 PSpiceمرتبه اول با  یمدارها یحالت گذرا لیمرتبه اول، تحل

 یمدارها یدوم، پاسخ ضربه یمرتبه یمدارها ی)پاسخ ورودی صفر، پاسخ حالت صفر و پاسخ کامل(، پاسخ پله RLCتحلیل مدارهای  .2-8

 و کانولشن Pspiceمرتبه دوم با  یمدارها یحالت گذرا لیمرتبه دوم، تحل یو مدارها یاتیعمل یکننده تیمرتبه دوم، تقو

 AC یمدارها .3

 حوزه فرکانسدر  رشفیک نیامپدانس و قوان -Cو  R ،L یزوریروابط ف -زوریو مفهوم ف ینوسیمشخصات توابع س .3-1

اصل برهم  -در حوزه فرکانس یخانها یگرها لیتحل -ینوسیس کی)پاسخ حالت ماندگار به توابع تحر ینوسیحالت ماندگار س لیتحل .3-2

با  AC زیآنال-لیتابع تبد -AC یو مدارها یاتیعمل تکنندهیتقو -معادل تونن و نورتن در حوزه فرکانس یمنابع و مدارها لیتبد ،ینه

PSpice) 

توان ظاهری و  - AC یانتقال توان   در مدارها ممیماکز -مقدار مؤثر تابع -توان متوسط -ای) توان لحظه AC یتوانی مدارها تحلیل .3-3

 توان مختلط( -ضریب توان

 هیانتقال به ثانو-هیانتقال به اول- π مدل– Tمدل-ترانسفورماتور-یسیمغناط جی: مدار با تزوجیتزو .3-4

 متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 1الکتریکی یمدارها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Electrical Circuits 1 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2 فیزیک عمومی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  معادالت دیفرانسیل نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیو روش استفاده از امکانات

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Alexander, C.K., Fundamentals of electric circuits. 2009: McGraw-Hill. 

2. Svoboda, J.A. and R.C. Dorf, Introduction to electric circuits. 2013: John Wiley & Sons. 

3. Hayt Jr, W.H., J.E. Kemmerly, and S.M. Durbin, Engineering Circuit Analysis (Eigth Edition). 2006, New 

York: McGraw-Hill Higher Education. 

 .تهران دانشگاه انتشارات ،1397. 1جلد ،هاشبکه و مدارها اساسی نظریه پ.، دار،جبه .3
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 هدف کلی:

های اصلی های الکتریکی همچون ولتاژ، جریان و المانگیری، منابع ولتاژ، کمیتهای اندازههدف از این آزمایشگاه آشنایی با عملکرد دستگاه -

طراحی شده،  1که بر پایه درس مدارهای الکتریکی ییهاشیآزما یسازادهیو پ یسازهیبا شب انیدانشجو نیالکتریکی است. همچنمدارهای 

 .کنندیرا کسب م یکیالکتر یمدارها یابیبیو ع شیجهت آزما الزممهارت 

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هامباحث یا سرفصل پ(

 میمستق انیجر یدر مدارها رشهفیاهم و ک نیبا قوان ییآشنا .1

 یکیالکتر انیو جر سیمغناط .2

 متریمولت یریگو دستگاه اندازه ACو  DC هیمنابع تغذ ،یکیبا عناصر الکتر یعمل ییآشنا .3

 لوسکوپیبا طرز کار و کاربرد اس ییآشنا  .4

 یریگخطا در اندازه  .5

 حوزه زمان )حالت گذرا( و حوزه فرکانس لیو تحل Orcad یسازهیافزار شببا نرم ییآشنا  .6

 میمستق انیجر یریاندازه گ یپل ها یبررس .7

 RLو  RCگذرای مدارهای پاسخ   .8

 یپله ا کیبا تحر RCشارژ و دشارژ خازن در مدارات  یبررس .9

 سری و موازی RLCگذرای مدارهای پاسخ   .10

 RLو  RCپاسخ فرکانسی مدارهای   .11

  RLCپاسخ فرکانسی مدارهای   .12

 ینوسیس کیبه تحر LCو  RC یمدارها داریپا پاسخ .13

 گیری امپدانس داخلی یک منبعاندازه  .14

 تالیجدی متر¬ولت یپاسخ فرکانس  .15

 اساس کار ترانسفورماتور، ژنراتور و الکتروموتورها یبررس .16

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیروشاستفاده از 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 مدارهای الکتریکی آز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Electrical Circuits Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  1مدارهای الکتریکی نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی 
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکاننرمبصری و -های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Floyd, T.L., Electric circuits fundamentals. 2006: Pearson/Prentice Hall. 

2. Robbins, A.H. and W.C. Miller, Circuit analysis: Theory and practice. 2012: Cengage Learning. 

3. Hayt Jr, W.H., J.E. Kemmerly, and S.M. Durbin, Engineering Circuit Analysis (Eigth Edition). 2006, New 

York: McGraw-Hill Higher Education. 

 .ریرکبیام یصنعت دانشگاه ،یپزشک یمهندس دانشکده ،1397 .یکیالکتر یمدارها شگاهیآزما دستورکار .4
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 هدف کلی:

 ساده یو کاربرد آنها در مدارها ستوریو ترانز ودیاز جمله د یهاد مهین ی¬هیادوات پا یو مدلساز یکیزیبا ساختار ف ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 تخصصی درسافزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 PNو اتصال  ها¬یهاد مهین کیزیف .1

 مواد هادی، عایق و نیمه هادی تفاوت .1-1

 حفره و الکترون مفهوم .1-2

 Pو   Nهادی نوع  نیمه .1-3

 .میمستق اسیمعکوس و با اسیمدار باز، با طیدر شرا PNو عملکرد اتصال  PNاتصال  کیزیف .1-4

 PNاتصال  کیولتاژ -انیجر ی¬مشخصه .1-5

 PNاتصال  کیمعکوس در  شکست .1-6

 و انواع آن  ودید .1-7

 یدیود مدارهای .2

 آل دهیا ودید مدل .2-1

 یواقع ودید کیبزرگ  گنالیکوچک و س گنالیس مدل .2-2

 موج و تمام موج( میساز ن کسوی) یودید یکسوسازهای .2-3

 ولتاژ ۀکنند میتنظ .2-4

 ولتاژ( ۀکلمپ و برشگر  )محدود کنند یمدارها .2-5

 ولتاژ ۀدو برابر و چند برابر کنند یمدارها .2-6

 BJT ستوریترانز کیزیبر ف ای¬مقدمه .3

 BJT ستوریترانز کیساختار  .3-1

 در حالت فعال BJT ستوریترانز کیعملکرد  .3-2

 در حالت فعال BJT ستوریترانز کیبزرگ(  گنالیولتاژ )مدل س-انیمدل جر .3-3

 ییمفهوم ترارسانا .3-4

 BJT ستوریترانز کی( یپا -دیبریکوچک )مدل ها گنالیمدل س .3-5

 BJT ستوریترانز کی یو مقاومت خروج یاثر ارل .3-6

 در حالت اشباع BJT ستوریترانز کیعملکرد  .3-7

 بزرگ آن گنالیکوچک و س گنالیو مدل س PNP ستوریترانز .3-8

 1 کیالکترون عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Electronics I عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1مدارهای الکتریکی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش 
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 BJT ستورترانزی از استفاده با ترانزیستوری های¬کننده¬تقویت  .4

 گنالیس ی¬کننده تیتقو کیدر  یو مقاومت خروج یمفهوم بهره، مقاومت ورود .4-1

 BJT ستوریترانز کیکردن  اسیبا های¬انواع روش .4-2

 مشترك( سیمشترك، کلکتور مشترك و ب تریطبقه )ام کی های¬کننده¬تیتقو .4-3

 یبا کوپالژ خازن یستوریترانز ی¬چند طبقه های¬کننده¬تیتقو .4-4

 کوپالژ های¬مقدار خازن ۀمحاسب ۀقیفرکانس قطع و طر .4-5

 توان های¬کننده¬تیو تقو یخروج طبقات .5

 یاز استفاده از طبقات خروج هدف .5-1

 Aتوان کالس  ی¬کننده¬تیتقو .5-2

 Bتوان کالس  ی¬کننده¬تیتقو .5-3

 ABتوان کالس  ی¬کننده¬تیتقو .5-4

 توان های¬کننده¬تیتقو یبازده ی¬محاسبه .5-5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Razavi, B., Fundamentals of microelectronics. 2021: John Wiley & Sons. 

2. Sedra, A.S., et al., Microelectronic circuits. 1998: New York: Oxford University Press. 

 ، انتشارات نیاز دانش. 1394. مجتمع آنالوگ یمدارها یو طراح لیتحلشریف بختیار، م.،  .3
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 هدف کلی:

و  یشناس بیآس یولوژیزیدانش ف ی¬هیامر بر پا نی. اشود¬یآشنا م یدر توانبخش یپزشک یمهندس های¬ستمیدرس دانشجو با کاربرد س نیدر ا -

 .ردپذی¬یصورت م یپزشک یمهندس های¬ستمیبنا شده است که به کمک س یو حرکت یصدمات حس یبررس

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هایا سرفصلپ( مباحث 

 یتوانبخش میت ی، انواع آن و معرف یتوانبخش فیتعر .1

 تاندون و ..... چه،یبدن: استخوان، ماه یو رفتار اجزا یکیبر خواص مکان ای¬مقدمه .2

 (ها¬بدن انسان با ربات ی¬سهی)مقا یحرکت های¬اندام یولوژینزیک .3

 حرکت( زیآنال ستمیو س روین ی، سکوEMG یحرکت)معرف زیآنال قیاز طر یمشکالت حرکت یابیراه رفتن و ارز لیتحل .4

 (یکنترل خط دگاهی)از دیعضالن یعصب ستمیبر س ای¬مقدمه .5

 یعضالن -یعصب ستمیس های¬یماریب .6

 (یمددکار اجتماع ایو روانشناس  یسنج ییشنوا-یگفتاردرمان-یتراپ کالیزیف-ی)کاردرمانیتوانبخش میت عملکرد .7

 (یو حرکت یینایب ،ییشنوا ستمی)شامل سیساختار و عملکرد ارتزها و پروتزها در توانبخش یبررس .8

 یو کاربرد آن در توانبخش یکیالکتر کیتحر .9

 یو ورزش درمان یکیزیطب ف ،یحرکت های¬تیفعال یتوانبخش .10

  لچرهایبدن از جمله و ییجابجا یابزارها .11

 ستون فقرات عاتیدرمان ضا کیمکان .12

 یدر توانبخش یپزشک یمهندس نقش .13

  ماریو کاهش مشکالت فرد ب یحرکت یو نقش آن در توانبخش یعملکرد یکیالکتر کیتحر .14

 ماریدر درمان مشکالت ب یمجاز تیو واقع دبکینروف دبک،یوفیعملکرد دستگاه ب یبررس .15

 یمغز و نوروتراپ یکیالکتر کیتحر .16

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاز روشاستفاده 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 بخشی¬اصول و افزار توان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Rehabilitation Principles & Devices عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  استاتیک و مقاومت مصالح -آناتومی -فیزیولوژی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 افزارهای مرتبط در حد امکاننرمبصری و -های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Michael, J.W. and J.H. Bowker, Atlas of amputations and limb deficiencies: surgical, prosthetic, and 

rehabilitation principles. 2004: American Academy of Orthopaedic Surgeons Rosemont, IL. 

2. Cooper, R.A., H. Ohnabe, and D.A. Hobson, An introduction to rehabilitation engineering. 2006: CRC Press. 

3. DiLorenzo, D.J. and J.D. Bronzino, Neuroengineering. 2007: CRC Press. 

4. Chau, T. and J. Fairley, Paediatric rehabilitation engineering: from disability to possibility. 2016: CRC Press. 
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 هدف کلی:

دانشجو جهت  ی. هدف توانمندسازشود¬یآشنا م یپزشک یآن در مهندس قیو مصاد ینیو کارآفر تیریمد هیپا میدرس دانشجو با مفاه نیادر  -

در  ینیو کار آفر دیکسب و کار جد اندازی¬در راه یخارج یدهاتهدی و ها¬فرصت نیو همچن ینقاط قوت و ضعف داخل سازمان ییشناسا

 .باشد¬یم یپزشک یحوزه مهندس

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تیریمد اتیتاریخچه و نظر .1

 یمال های¬و صورت ه،یبازگشت سرما ،یمال نیپول، تام یسود، ارزش زمان نه،یدرآمد، ساختار هز میبر مفاه یمرور .2

 یزری¬برنامه .3

  یسازمان ساختار .4

 نیتام  رهیزنج تیریمد .5

 فروش و خدمات پس از فروش ،یابیبازار .6

 و جهان( رانیدر ا یپزشک یمهندس یچالش ها و فرصتها )مطالعه بازارها ؛یو مشتر بازار .7

 و جهان( رانیا یپزشک یدر مهندس شرویپ یموفق و شرکتها نانیکارآفر  یو مطالعه مورد ی) معرف یرقابت یفضا .8

مرتبط مانند وزارت  یطرح کسب و کار، ثبت شرکت، اخذ مجوزها از سازمان ها ،یکسب و کار )مطالعات امکانسنج یراه انداز مراحل .9

 بهداشت و صنعت معدن و تجارت(

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. C Gapenski, L., Healthcare finance: an introduction to accounting and financial management. 2008. 

2. Lee, J.-S., Biomedical engineering entrepreneurship. 2010: World Scientific. 

3. David, F. and F.R. David, Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases. 2016: Pearson–Prentice 

Hall Florence. 

4. King, C.E., et al., Introducing entrepreneurship into a biomedical engineering capstone course at the University of California, Irvine. 
Technology & Innovation, 2019. 20(3): p. 179-195. 
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 یپزشک یدر مهندس ینیو کارآفر تیریمد عنوان درس به فارسی:

 Management and Entrepreneurship in عنوان درس به انگلیسی:

Biomedical Engineering 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یواحد درس 70بعد ازگذراندن  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 کلی:هدف 

 .شود¬یآشنا م یریرگیتصو یانواع وکاربرد ها و روش ها یو دسته بند یپزشک یگر ریتصو گاهیدرس دانشجو با جا نیدر ا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمات  .1

 خچهیمقدمه و تار .1-1

 یپزشک یرگریتصو گاهیجا .1-2

  یرگریتصو یروش ها یانواع و کاربردها یدسته بند .1-3

 رزولوشن( ز،ی)کنتراست، نو ریتصو یابیارز یارهایو مع ها¬هیپا .1-4

  کسیا ی¬با پرتو یرگریتصو .2

 کسیا ی¬پرتو دیتول ی¬نحوه .2-1

 با ماده کسیتعامل اشعه ا .2-2

 کسیا ی¬پرتو یآشکار سازها .2-3

 یدوزده زانیو م ریتصو تیفیک .2-4

 ( CT) یوتریکامپ ینگار مقطع .3

 یمفهوم مقطع نگار .3-1

 ریتصو یبازساز های¬روش .3-2

 یت یس زاتیتجه  .3-3

  ای¬هسته یپزشک .4

 ویواکتیمواد راد .4-1

 یپزشک یهاابیرد .4-2

 گاما نیدورب .4-3

4-4. PET 

4-5. SPECT 

  یسیمغناط دیتشد یرگریتصو .5

 یفارد القای قانون بدن، در ها¬بر پروتون یسیمغناط دانی:اثرات میکیزیاصول ف .5-1

 T2و  T1 شیآسا های¬زمان .5-2

 یسیمغناط دیتشد ی¬دهیپد .5-3

 هیپا های¬یپالس و توال یمفهوم توال .5-4

 یپزشک یرنگاریاصول تصو عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Medical Imaging عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  آناتومی – یولوژیزیف نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ریاضیات مهندسی نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ریتصو دهی¬وزن .5-5

 انیگراد های¬دانیم .5-6

 kیو مفهوم فضا یربرداریتصو .5-7

  اولتراسوند .6

 ینحوه انتشار و تعامل موج صوت  .6-1

 کیزوالکتریپ ی¬دهی: پدیامواج صوت دیتول .6-2

 خون انیجر یرگی¬اندازه ی¬داپلر و نحوه ی¬دهیپد .6-3

 ریتصو دیتول ی¬نحوه .6-4

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bushberg, J.T. and J.M. Boone, The essential physics of medical imaging. 2011: Lippincott Williams & 

Wilkins. 

2. Smith, N.B. and A. Webb, Introduction to medical imaging: physics, engineering and clinical applications. 

2010: Cambridge university press. 
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 هدف کلی:

 یپزشک یمختلف رشته مهندس های¬شیبدن انسان به منظور کاربرد و استفاده در حوزه ها و گرا یولوژیزیبا ف ییشناخت و آشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .1

 سلول و عملکرد آن  .2

 قلب و گردش خون .3

 تنفس .4

 خون  .5

 هیکل .6

  گوارش .7

 زیدرون ر غدد .8

 اعصاب .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالپایان نیمآزمون 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hall, J.E. and M.E. Hall, Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book. 2020: Elsevier Health 

Sciences. 

 .1396. یپزشک یدر مهندس یولوژیزیفی، ش.، و اسبر ی، ح.کشور .2

  

 یولوژیزیف عنوان درس به فارسی:

 واحدنوع درس و  Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 یپزشک یمختلف رشته مهندس های¬شیبدن انسان به منظور کاربرد و استفاده در حوزه ها و گرا یبا آناتوم ییشناخت و آشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .1

  مفاصل و ها¬استخوان .2

 عضالت .3

 قلب و دستگاه گردش خون  .4

 دستگاه تنفس  .5

 دستگاه گوارش  .6

  یتناسل یدستگاه ادرار .7

 زیغدد درون ر دستگاه .8

 یعصب دستگاه .9

 حواس .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالنیم آزمون پایان

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Drake, R., A.W. Vogl, and A. Mitchell, Gray’s Anatomy for Students-Rental: With STUDENT CONSULT 

Online Access. 2009, Elsevier Health Sciences. 

 .1397. یپزشک یدر مهندس آناتومیی، ش.، و اسبر ی، ح.کشور .2

  

 یآناتوم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Anatomy عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 یمهندس های¬ستمیبدن انسان به کمک س یولوژیزیبا ف یپزشک یمهندس انیدانشجو یعمل ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  یقلب های¬گنالیس ریثبت و تفس-قلب موالتوریاستفاده از س -وگرامیبا دستگاه الکتروکارد ییآشنا .1

 نمودارها لی( و تحلVC-MVV-FVC) یتنفس یثبت نمودارها -یرومتریاسپ .2

کاهش  ینمودارها لیو تحل یگفتار یسنج ییو شنوا Audio-Tonalیسنج ییشنوا یثبت نمودارها -یومتریبا دستگاه اد ییآشنا .3

 (ختهیو آم یعصب یحس -ی)انتقالییشنوا

 RH نییو تع یخون های¬گروه صیتشخ یچگونگ -خون شیآزما .4

 یپزشک گوشی و ها¬سنج فشار .5

 یعملکرد اعصاب و عضالت حرکت یبررس -ها¬رفلکس .6

 خون  ژنیاکس زانیم نیینحوه عملکرد دستگاه در تع -یمتر یپالس اکس  .7

 دست یعضالت سطح EMGو ثبت  یسطح وگرامیاز دستگاه الکتروما استفاده .8

 عملکرد آن ی¬نحوه یو بررس افتالمسکوپ .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hall, J.E. and M.E. Hall, Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book. 2020: Elsevier Health 

Sciences. 

  

 یولوژیزیآز ف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Physiology Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یآناتوم- یولوژیزیف نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

است، که عالوه بر درك بهتر از  رونیب یایو تعامل آن با دن یاز نحوه اثرگذار یحاکم بر بدن و آگاه یکیزیف نیهدف از این درس شناخت قوان -

 .شودیمرتبط با آن م یپزشک زاتیو تجه هایبدن انسان، سبب توسعه و گسترش تکنولوژ

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مکانیک بدن: .1

حرکات انسان )راه رفتن، دویدن، انواع  یکینامیو د یکینماتیس یمقدمات یو ستون فقرات(، بررس یو تحتان یفوقان یهادر بدن )اندام کیاستات

 ها(مفصل ،یعضالن یهابدن )استخوان، انواع بافت یکیپرش، پرتاب توپ(، خواص مکان

 انرژی، گرما، کار و توان بدن: -متابولیسم .2

دفع حرارت از بدن  یهاو راه یانرژ ی، توان تولید شده در بدن، بقاBMR یگیرهای اندازهروش، میزان سوخت و ساز پایه، ATP یمنابع اصل

 انسان )رسانش، همرفت، تابش، تبخیر(

 قلب و عروق:  فیزیک .3

آنها(، سیستم کلی گردش خون، فیزیک  بندیدسته و ساختمان) عروق شناخت آن، اجزاء و خون ها،¬و عملکرد آن هاچهیقلب، در ساختمان

 :یعروق )عوامل مؤثر بر جریان خون و شبکه عروق کیزیحجم قلب(، ف-فشار یقلب، کار و بازده قلب، نمودارها یکیقلب )عملکرد مکان

 عروق( قابلیت اتساع ک،یدرواستاتیویسکوزیته، سرعت خون و انشعاب عروق، اثر فشار ه ک،یدرولیخون، مقاومت ه یفشار و فلو 

 : یدستگاه تنفس فیزیک .4

 تیها، خاصشش یقابلیت پذیرش و ثابت زمان ،ی)کشش سطح یسیستم تنفس یخواص فیزیک ،یدستگاه تنفس، مکانیسم تهویه شش ساختمان

: یرومتریاسپ(، انتقال و تبادل گازهای تنفسی، یتنفس ستمیهوایی، کار س یجریان هوا در مجرا ،ییهوا یهامقاومت راه نه،یقفسه س یارتجاع

 مانند ارتفاعات، عمق یرعادیغ طیششی، تنفس در شرا ایهها و ظرفیتحجم

 گوش و شنوایی، گفتار: ،یامواج صوت فیزیک .5

ها، جذب و تضعیف صوت(، موج صوتی، شدت صوت، امپدانس صوتی، عبور صوت از مرز الیه ی)مشخصات عموم یفیزیک امواج صوت .6

: ادراك صوت(، تیو حساس یشنوایی، تطبیق امپدانس و تقویت صوت در گوش میانی، بلند یمجراگوش، مدل  یفیزیک گوش )تقارن محور

 کلمات( یفیزیک گفتار )تولید صوت، ادا

 نور، چشم و بینایی: فیزیک .7

توان تفکیک،  ،یچشم )توان شکست، تطابق، دامنه تطابق، دوام بینای کیزی(، فکیمختلف چشم و نقش هر یهاساختمان چشم )بخش

 و رفع آنها یینایب وبیع ها،ینور و عدس کیزی(، فیسازش با تاریکی و روشنایی، بازتاب و پراکندگی نور، دید رنگ یهاانیزممک

 و مغناطیس در بدن: الکتریسیته .8

 بدن انسان کیزیف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Physics of the Human Body عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یآناتوم ،یولوژیزیف نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  2 یعموم کیزیف نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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عضالت، قلب، مغز،  یکیالکتر تی)فعال یاتیهای الکتریکی حمشخصات و انتشار آن(، سیگنال جاد،یسلول )پتانسیل عمل: ا یکیخواص الکتر

 بدن انسان یهای بیومغناطیسچشم و ثبت آنها(، سیگنال

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Herman, I.P., Physics of the human body. 2016: Springer. 

2. Hollins, M., Medical Physics. pp. Mc Millan Education Ltd, London, UK, 1990: p. 145-158. 

3. Cameron, J.R. and J.G. Skofronick, Medical Physics: physics of the body. 1992: Medical Physics Publishing 

Corporation. 
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 هدف کلی:

 ،یکیسرام ،یکاربرد در مواد فلز-خواص-ساختار-ساختشدن دانشجویان با مفاهیم اساسی علم و مهندسی مواد، درك روابط روش آشنا -

 ها¬های شیمیایی و فیزیکی مواد مهندسی و دالیل انتخاب و کاربرد آنو آگاهی از ویژگی یتیو کامپوز یریپلم

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ای بر مواد مهندسی: مقدمه .1

-ساختار-های مواد، رابطه فراوریبندی مواد مهندسی، تعریف مواد پیشرفته، ویژگیدستهتاریخ مواد و انسان، آشنایی با علم و مهندسی مواد، 

 کاربرد-خواص

 ساختار اتمی و پیوندهای شیمیایی:  .2

 های اتمی، جدول تناوبی عناصراجزا تشکیل دهنده ماده، مدل

 ساختارهای بلوری و مواد غیربلورین:  .3

زنی و رشد بلورها، جامدات جوانه ،یهای براوه(، جهات و صفحات بلورهای بلوری و شبکهنهای بر بلورشناسی و انواع بلورها )سامامقدمه

 یبلور، شیشه ها و سایر جامدات غیربلورها در مواد بسها و مرز دانهبلور، دانهبلور و بستک

 نظمی در جامدات: و بی عیوب .4

های سطحی و حجمی، ها(، عیبهای خطی )نابجاییب فرنکل و شاتکی(، عیبنشینی، جانشینی، عیوای )جاهای خالی اتمی، بیننقطه هایعیب

 روتری، مواد استوکیومتری و غیراستوکیومتری-های جامد، آلیاژها، قوانین هیوممحلول

 : یکیمکان خواص .5

تنش و کرنش استحکام و  ،یچقرمگ ،یپوآسون، سخت بیضر ،یکشسان بیتنش و کرنش، ضر ینمودارها ک،یو رفتار پالست کیاالست رفتار

 یکیمکان های¬آزمون م،یتسل

 : یحرارت خواص .6

 یو مقاومت به شوك حرارت یتنش حرارت ،یحرارت ییرسانا ،ییانبساط گرما ،ییگرما تیظرف

 : یستیز خواص .7

 یکاربردها ستمواد،یانواع ز ،یستیمواد ز یهایژگیو نیزنده )بدن انسان(، مهمتر طیو مح یمواد مهندس نیب یهابرهمکنش ،یستیمواد ز فیتعر

  یستیگوناگون مواد ز

 : یکیالکتر خواص .8

و  یرساناهامهین ،یکیتحرك الکترون، مقاومت الکتر ،یاتم اسیدر مق ییو رسانا یانرژ ینوارها ،یونیو  یالکترون ییرسانا ،یکیالکتر ییرسانا

 ییدما بر رسانا ریتاث ،یرذاتیغ

 :یسیمغناط خواص .9

 : ساختار و خواص1 یمواد مهندس عنوان درس به فارسی:

 Engineering Materials 1: Structure and درس به انگلیسی:عنوان 

Properties 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1یعموم کیزیف نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  2یعموم کیزیف نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد 
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 ییابررسانا ،یسیمواد مغناط ،یسیمغناط یناهمسانگرد ،یسیدما بر خواص مغناط ریتاث س،یفررومغناط س،یو پارامغناط سمغناطی¬ید ه،یاول میمفاه

 :ینور خواص .10

 تیخاص ت،یانکسار و انعکاس و جذب، رنگ، شفاف ،یو الکترون یاتم های¬برهمکنش نور و ماده، برهمکنش س،یتابش الکترومغناط

 ینور یبرهایو ف زرهایل نسنس،یلوم

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Callister, W.D. and D.G. Rethwisch, Materials science and engineering: an introduction. Vol. 9. 2018: 

Wiley New York. 

2. Callister, W. and D. Rethwisch, Science and engineering of materials: An introduction. 2016, LTC. 
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 هدف کلی:

نوان بخشی از ارتباطات و ع به(  خود حقیقی جایگاه در فنی و علمی هایی گزارش روی بر تاکید با)  ها¬این درس روش تهیه گزارش -

 .دهد¬می شرح را عمل فرآیند و گیری¬تصمیم

  اهداف ویژه:

 مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هدف از گزارش نویسی .1

 گزارش چیست .2

 ارزش گزارش .2-1

 اجزاء گزارش .2-2

 انواع گزارش .2-3

 قسمت بندی و پارگراف بندی اطالعات منظور شده در گزارش .2-4

 برنامه ریزی و اهمیت آن  .3

 ریزی¬نکاتی در برنامه .3-1

 ننوشت از قبل ریزی¬برنامه .3-2

 نوشتن هنگام ریزی¬برنامه .3-3

 (نهائی کنترل -بازنگری – تایپ)  نوشتن بعداز ریزی¬برنامه .3-4

   آن مختلف های¬جمع آوری اطالعات و روش .4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال طول نیم های کالسی درفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 کبیر. امیر صنعتی، نشر تهران دانشگاه 1396 .یدر علوم مهندس یقتحق یاصول و مبانکتابداری، م. ج.،  .1
  .تهران( یکتکن ی)پل کبیر امیر صنعتیانتشارات دانشگاه  ،1397 فنی.و  علمیمطالب  یاراِئه یشیوهخلیلی، ع.،  شیری، س. و .2

 یفن یسیو گزارش نو قیروش تحق عنوان درس به فارسی:

 Method of research and technical عنوان درس به انگلیسی:

reporting 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یواحد درس 60گذراندن  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 74/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 

 

 

 

 

 بسته )گرایش( تخصصی بیوالکتریک الزامی-دروس تخصصی
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 هدف کلی:

 هاآشنایی عملی با قطعات الکترونیکی نیمه هادی و مدارهای آن -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هامباحث یا سرفصلپ( 

 آنها یها تیو محدود یریاندازه گ یبا دستگاه ها ییآشنا .1

 آن ها یمشخصه ها یو بررس ودهایبا د ییآشنا .2

 ودید یکاربردها .3

 آن یزنر و کاربرد ها ودید .4

 الکتریکی ترانزیستور پیوندی دوقطبی هایمشخصه .5

 یو مواز یولتاژ سر یکننده ها میتنظ .6

 یستوریترانز اسیبا یها مدار .7

 مشترك تریکننده ام تیتقو یطراح .8

 کننده کلکتور مشترك تیتقو یطراح .9

 مشترك سیکننده ب تیتقو یطراح .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 استاد بر اساس نظر  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Razavi, B., Fundamentals of microelectronics. 2021: John Wiley & Sons. 

2. Sedra, A.S., et al., Microelectronic circuits. 1998: New York: Oxford University Press. 

  ، انتشارات نیاز دانش.1394، مجتمع آنالوگ یمدارها یو طراح لیتحلشریف بختیار، م.،  

 1آز الکترونیک  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد .Electronics 1 Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  آز مدارهای الکتریکی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  1 کیالکترون نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد عملی
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 هدف کلی:

 مجتمع آنالوگ یمدارها یبا اصول طراح ییآنالوگ و آشنا یکیالکترون یمدارها یو طراح لیتحل -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مجتمع  یبر مدارها یا مقدمه .1

 مجتمع یمدارها از استفاده لیدال .1-1

 مجتمع یمدارها یدر طراح MOSFET ستوریترانز شتریکاربرد ب لیدال .1-2

 MOSFET ستوریترانز کیزیف .2

 MOSFET ستوریساختار ترانز .2-1

 MOSFET ستوریعملکرد ترانز .2-2

 یدر حالت فعال و حالت اهم MOSFET ستوریترانز کیولتاژ -انیجر ۀمشخص .2-3

 MOSFET ستوریترانز کیکوچک  گنالیمدل س .2-4

 بزرگ آن گنالیکوچک و س گنالیس یهاو مدل PMOS ستوریترانز .2-5

 CMOS یکنولوژ .2-6

 CMOS ۀطبق کی یهاکنندهتیتقو .3

 MOSFET ستوریترانز کیکردن  اسیبا یهاروش .3-1

 مشترك سورسی هکنندتیتقو .3-2

 سورس در موجود مقاومت با مشترك سورس یکنندهتقویت .3-3

 مشترك نیدر یکنندهتقویت .3-4

 مشترك تیگ یکنندهتقویت .3-5

 کسکود یکنندهتقویت .3-6

 انیجر یهانهیآ و منابع .4

 ساده انیمنبع جر کی .4-1

 ساده انیجر نهیآ .4-2

 کسکود انیجر نهیآ .4-3

 فعال بار .4-4

 یتفاضل یکنندهتقویت .5

 یخازن کوپالژ با یهاکنندهتیتقو مشکالت .5-1

 2 کیالکترون عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Electronics II درس به انگلیسی: عنوان

 نظری  پایه  1 کیالکترون نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 یتفاضل یهاگنالیس .5-2

 یتفاضل یهطبق کی یمفهوم لیتحل .5-3

 مدار مین مفهوم از استفاده با کوچک گنالیس لیتحل .5-4

 یتفاضل ۀطبق کی بزرگ گنالیس لیتحل .5-5

 فعال بار با یتفاضل یکنندهتقویت .5-6

 کسکود یتفاضل یکنندهتقویت .5-7

 مشترك وجه گنالیس حذف نسبت .5-8

 طبقه دو یاتیعمل یکنندهتقویت کی یطراح .5-9

 یاتیعمل یهاکننده تیتقو .6

 ECG، مدار  ریگانتگرال ر،یگمشتق ق،یابزاردق ،یوارونساز، ناوارونساز، تفاضل یکننده ها تی)تقو یاتیعمل یهاکنندهتیتقو کاربرد .6-1

 ...( و

 ...( و محدود باند یپهنا ،یورود اسیبا انیجر)افست،  یواقع یاتیعمل یهاکنندهتیتقو مشکالت .6-2

 یکیالکترون یمدارها در دبکیف .7

 (یمنف و مثبت دبکی)ف آن انواع و دبکیف یکل ساختار و مفهوم .7-1

 یمنف دبکیف از استفاده یهاتیمز .7-2

 (یسر-یو سر یمواز-یسر ،یسر-یمواز ،یمواز-ی)مواز دبکیف انواع .7-3

 یخروج و یورود یهامقاومت و باز حلقه ۀبهر بر دبکیف مختلف انواع اثرات ۀمحاسب .7-4

 و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-سمعیهای استفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Razavi, B., Fundamentals of microelectronics. 2021: John Wiley & Sons. 

2. Gray, P.R., et al., Analysis and design of analog integrated circuits. 2009: John Wiley & Sons. 

3. Sedra, A.S., et al., Microelectronic circuits. 1998: New York: Oxford University Press. 

  ، انتشارات نیاز دانش.1394، مجتمع آنالوگ یمدارها یو طراح لیتحلشریف بختیار، م.،   .4
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 هدف کلی:

 گیرند.آشنایی با مدارهای الکترونیکی آنالوگ، از جمله مدارهایی که در کاربردهای پزشکی بیشتر مورد استفاده قرار می -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاسرفصلپ( مباحث یا 

 یستوریترانز انیجر یها نهیبا منابع و آ ییآشنا .1

 یستوریترانز یکننده تفاضل تیبا تقو ییآشنا .2

 دار دبکیبا مدارات ف ییآشنا .3

 یستوریتوان ترانز یکننده ها تیتقو .4

 آل آنها دهیرایمشخصات غ یریو اندازه گ یاتیعمل های¬کننده تیبا تقو ییآشنا .5

 یاتیعمل های¬کننده تیتقو یرخطیغ یکاربردها .6

 گنالیس ۀکنند تیتقو یآپ امپ یبا مدارها ییآشنا .7

 گنالیس ۀلترکنندیف یآپ امپ یبا مدارها ییآشنا  .8

 یبورد مدار چاپ یو ساخت مدار بر رو یبا طراح ییآشنا .9

 یمدار چاپ یبر رو ECG گنالیو ساخت مدار ثبت س یطراح .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکاننرمبصری و -های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Razavi, B., Fundamentals of microelectronics. 2021: John Wiley & Sons. 

2. Gray, P.R., et al., Analysis and design of analog integrated circuits. 2009: John Wiley & Sons. 

3. Sedra, A.S., et al., Microelectronic circuits. 1998: New York: Oxford University Press. 

  ، انتشارات نیاز دانش.1394، مجتمع آنالوگ یمدارها یو طراح لیتحلشریف بختیار، م.،   .4

 2آز الکترونیک  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Electronics II Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1 کیالکترون آز نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  2 کیالکترون نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 هدف کلی:

ای، نویز سفید و محاسبه سیگنال به نویز؛ های مدوالسیون و دمدوالسیون خطی و زاویههای مخابراتی آنالوگ و دیجیتال؛ روشآشنایی با سیستم -

قدرت  بیشینه درستنمایی و مبادله  ،PAMهای انتقال داده در باند پایه به ویژه سیگنال آشنایی با تئوری اطالعات، انتروپی و ظرفیت کانال؛ روش

تایی، تعیین مرزهای تصمیم و  Mهای کاریر (، مدوالسیونFSK, PSK, ASKو عرض باند؛ مدوالسیون و دمدوالسیون کاریری دیجیتال)

برداری و انترپوالسیون، نمونه، DM، مدوالسیون PCMهای آنالوگ، سیستم محاسبه خطا، مبادله قدرت و عرض باند؛ انتقال دیجیتال سیگنال

 FDMو فرکانسی  TDMکردن، ادغام زمانی کوانتیزه

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مخابرات آنالوگ .1

 مقدمه .1-1

اثرات  ،یمخابرات ستمیس یاصل یو کاربرد(، اجزا ای)مزا یو کدگذار ونیمبدل، مدوالس گنال؛یس تال؛یجیآنالوگ و د امیپ ،یمخابرات ستمیس

 (زیباند و نو یشامل پهنا یادیو بن یکیزیف ،ی)فن ستمیس یدر طراح ها¬تینامطلوب کانال، محدود

 گنالیس انتقال .1-2

سرك دار، تلفات  ریخط تاخ یدارا یزرهایاکوال -(زریها )اکوالکننده لیتعد ،یرخطیو غ یبدون اعوجاج، انواع اعوجاج خط انتقال

 هاانتقال، تکرارکننده یآزاد، افت اصل یفضا

 یخط ونیمدوالس .1-3

 گذر انیگذر به م نییپا لیتبد گنال،یس فیط ،یزوریف شیگذر، نما نییپا یها گنالیس میمفاه

 یرخطیغ ،یمدوالتور ضرب -)ساختار مدوالتور DSB ونی(، مدوالسیتوان ارسال فی)در حوزه زمان و فرکانس و ط AM ونیمدوالس

: ونیدمدوالس ؛ی؛ انتقال فرکانسVSB ونی، مدوالسSSB ونیمدوالس برت،یه لی)قطع و وصل((، تبد نگیچی)مربع کننده(، متعادل؛ سوئ

 گرید یدمدوالتورها -DSB+C ونیدمدوالس -DSB ونیدمدوالس -آشکارساز همزمان -آشکارساز پوش

 یاهیزاو ونیمدوالس .1-4

 گنالیباند س یپهنا ی¬دوآهنگ، چند آهنگ؛ محاسبه FMتک آهنگ،  ونیمدوالس ک،یباند بار PMو  FM ،PM ،FM ونیمدوالس

FM  وPM 

 دیسف زیو نو یتصادف یندهایفرا .1-5

و  یبرهم نه ستا،یو ا کیارگاد یندهایفرا ،یتابع همبستگ ،یتصادف یندهایبا فرا ییآشوبگونه(، آشنا ،یتصادف ن،ی)مع گنالیس انواع

 ,FM, AM, SSB) ونیدر انواع مدوالس SNRمحاسبه  ز،یتوان نو فیگذر، ط نییپا زیگذر، نو انیم زی: نودیسف زینو ون؛یمدوالس

DSB+C, DSB) 

 تالیجیمخابرات د .2

 های مخابرات آنالوگ و دیجیتالسیستم عنوان درس به فارسی:

 Analog and Digital Communication عنوان درس به انگلیسی:

Systems 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  و  سیستم ها هاسیگنال-آمار حیاتی و احتمال نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟اگر واحد عملی دارد، چه 
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ها، کانال،  کدکنندهی(، منبع اطالعات، کدکننده ها و دتالیجیمخابرات د ی( ، کاربردهاتالیجی)آنالوگ به د امیپ لیتبد ام،یمقدمه)انواع پ .2-1

 رندهیفرستنده و گ

 اطالعات یتئور .2-2

 یحالت((، بازده اگرامیمنبع مارکوف )د یو سرعت اطالعات منبع) منبع بدون حافظه، منبع با حافظه مدل آمار یاطالعات، آنتروپ فیتعر

کانال  تیکانال گسسته و ظرف تیروش هافمن؛ ظرف ر،یبا طول متغ یبا طول ثابت، کدبند یمنبع: کدبند یمنبع و اضافات منبع، کدبند

 وستهیپ

 هیدر باند پا تاید انتقال .2-3

 لیو تحل هی(، تجزPAM ،PWM ،PPM گنالی، سRF یمتشکل از پالس ها گنالی، سDC یمتشکل از پالس ها گنالی)س اتیکل

 Maximum) ییدرستنما نهیشی(، بInter Symbol Interferenceها )سمبل نیو عرض باند الزم، تداخل ب PAM گنالیس

Likelihoodستمی(، س PAM عرض باند در  و(، مبادله قدرت ممی)اپت الدهیاPAM 

 تالیجید یریکار های¬ونیمدوالس .2-4

 دی(، تولFSK, PSK, ASKارقام مختلف  ) ی( براریکار ای)RF یها(، استفاده از پالسیریکار گنالیس دیتول های¬)روش مقدمه

 های¬ستمی(، سیمنطبق )و  مدار همبستگ لتریپالس )ف ممیاپت یآنالوگ آن، آشکارساز ونیباعرض باند محدود و مدوالس هیباند پا گنالیس

 های¬ونیمدوالس م،یمرز تصم نیی، آشکارساز همزمان و پوش و احتمال خطا و تعFSKو PSKو  ASKگنال  یس لیو تحل هی)تجز ینریبا

 :MPSK؛ 4PSK  ؛ییتا M ستمیس ممیاپت یآشکارساز ،ییتا M ریکار های¬ونی(، مدوالسDSBو  VSB)  یآنالوگ خط

MDPSK ؛MQAM ؛MFSKیها ونیو کاربرد مدوالس سهیو محاسبه خطا؛ مبادله قدرت و عرض باند، مقا میتصم یمرزها نیی؛ تع 

 مختلف

 آنالوگ یهاگنالیس تالیجید انتقال .2-5

آن با  سهیو مقا TDM ینادغام زما کردن،زهیکوانت ون،یو انترپوالس یبردارنمونهآن،  زیبه نو گنالیو س DM ونی، مدوالسPCM ستمیس
FDM 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Carlson, A.B. and P.B. Crilly, Communication Systems, 5e. 2010, New York, United States: McGraw-Hill. 

2. Haykin, S., Communication systems. 2013: John Wiley & Sons. 

3. Glover, I. and P.M. Grant, Digital communications. 2010: Pearson Education.Shanmugam, K.S., Digital and 

analog communication systems. NASA STI/Recon Technical Report A, 1979. 80: p. 23225. 

4. Proakis, J.G. and M. Salehi, Digital communications. 2008: McGraw-Hill. 

5. Ghasemi, A., A. Abedi, and F. Ghasemi, Propagation engineering in wireless communications. 2012: 

Springer. 

6. Shanmugam, K.S., Digital and analog communication systems. NASA STI/Recon Technical Report A, 1979. 

80: p. 23225. 

7. Karjaluoto, H. and P. Ulkuniemi, Digital communications in industrial marketing. Journal of Business & 

Industrial Marketing, 2015. 

 

  



 82/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 هدف کلی:

های عملکرد یک سیستم کنترل حلقه باز های خطی، شاخصسازی، تجزیه تحلیل زمانی و فرکانسی سیستمآشنایی دانشجویان کارشناسی با مدل -

 هاها برای این سیستمو حلقه بسته، و طراحی کنترل کننده

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بسته و باز مدار کنترل های¬معرفی سیستم -کلیات  .1

 ریاضی سازی¬مدل .2

 حالت فضای های¬مدل .3

 بسته مدار کنترل های¬سیستم های¬مشخصه .4

 کنترل های¬سیستم عملکرد های¬شاخص .5

 هرویتز-پایداری و روش روت .6

 روش مکان ریشه ها .7

 روش پاسخ فرکانسی .8

 پایداری در روش پاسخ فرکانسی .9

 PIDو  Leadو  Lag طراحی: ها¬طراحی کنترل کننده .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Dorf, R.C. and R.H. Bishop, Modern control systems. 2011: Pearson. 

2. Ogata, K., Modern Control Systems, United States: Prentice Hall Publications, pp. 669-674. 2010. 

3. Paraskevopoulos, P.N., Modern control engineering. 2017: CRC Press.  

 های کنترل خطیسیستم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Linear Control Systems به انگلیسی: عنوان درس

 هاها و سیستمسیگنال نیاز:دروس پیش

 یا  ارتعاشات

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :آموزش تکمیلی نیاز است؟اگر واحد عملی دارد، چه نوع 
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 هدف کلی:

آن آشنا  یو مبان یریگبا مفهوم اندازه انیاست. ابتدا دانشجو یستیز یهاگنالیثبت س یهابا روش انیدانشجو ییبخش درس آشنا نیهدف از ا -

-با ساختار حساسه انی. سپس دانشجوردیگیقرار م یمورد بررس لوسکوپیمانند اهم متر و اس یریگاندازه زاتیتجه یشوند. در بخش بعد، برخیم

 گنالیحسگرها، بهبود س یاندازجهت راه ازیمورد ن یکیالکترون یمدارها یطراح درس، یشوند. در بخش بعدیآشنا م یدر مهندس طرحم یها

شوند. در یآشنا م یستیثبت ز زاتیتجه یحسگرها در طراح نیا یکاربردها یبرخ تی. در نهاردیگیقرار م یها مورد بررسو انتقال آن زیبه نو

 .دینما لیو تحل یرا طراح یاتیح گنالیکاربرد ثبت س کی یبرا یریگبتواند اصول اندازه یستیادانشجو ب تینها

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

قطعات، انواع  کینامید یمشخصه ها ،یریو خطا در اندازه گ کیاستات یمشخصه ها ،یریشامل مفهوم اندازه گ یریاندازه گ هیاول میمفاه یمعرف .1

  نانیاطم تی(، قابلرهیو غ نیزم نگ،یلدشی) ها¬کاهش آن های¬و روش زهاینو

 لوسکوپاسی آمپرمتر، متر،¬معمول شامل اصول عملکرد ولت یرگی¬اندازه های¬دستگاه یمعرف .2

 ،یشتاب خط ه،یزاو ت،یشامل دما، موقع یپزشک های¬کاربرد آن در دستگاه انیو ب یپزشک ستیمهم در ز یاز حسگرها یعملکرد برخ یمعرف .3

 والکترودهایفاصله، کرنش سنج، ب ،یا هیشتاب زاو

 یلترهایسطح و بهره، ف میتنظ یمدارها ها،¬کننده¬تیتقو ،یرگی¬اندازه های¬شامل پل گنالیس لیو تحل سازی¬آماده یمدارها یمعرف .4

 یمدارها گنال،یس افتیارسال و در تال،یجیآنالوگ به د های¬و مبدل برداری¬به آنالوگ، مفهوم نمونه تالیجید های¬آنالوگ، مبدل

  ونیزوالسیا

و حجم  انیقلب، جر یفشار خون، صدا ،یالکتروانسفالوگراف ،یوگرافیالکتروکارد ،یوگرافیمانند الکتروما یستیز یپارامترها یرگی¬اندازه .5

 یشگاهیآزما های¬بافت، دستگاه یامپدانس متر ،یتنفس ستمیس یخون، پارامترها

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Webster, J.G., Medical instrumentation: application and design. 2009: John Wiley & Sons. 

2. Webster, J.G., Encyclopedia of medical devices and instrumentation. Vol. 4. 1988: Wiley-Interscience. 

3. Prutchi, D. and M. Norris, Design and development of medical electronic instrumentation: a practical perspective of the 

design, construction, and test of medical devices. 2005: John Wiley & Sons. 

4. Fries, R.C., Reliable design of medical devices. 2016: CRC Press. 

 یپزشک یریو اندازه گ قیابزار دق عنوان درس به فارسی:

 Medical Instrumentation and عنوان درس به انگلیسی:

Measurement 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  هاها و سیستمسیگنال نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  2 کیالکترون نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟



 84/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

   نگار. دانش ، انتشارات1391. اندازه گیری الکترونیکی رضایی، ا. ح. و ذهابی، م. ر.،  .5
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 هدف کلی:

 و گسسته( و فرکانس وستهیزمان)پ های¬بازمان در حوزه ریناپذ رییو تغ یخط های¬ستمیس لیو تحل ها¬گنالیس فیبا توص ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلسرفصلتفهیم  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه:  .1

 یکل یهایبندمیخواص و تقس ف،یتعار ها،گنالیپردازش س یاضیر یو ابزارها میمفاه

 زمان و گسسته زمان:  وستهیپ یهاگنالیس .2

 یمختلط، توان و انرژ ییضربه و پله، متناوب، نما ،یاضیر شینما

 با زمان: ریرناپذییو تغ یخط یهاستمیس .3

 لیفرانسیو د یمعادالت تفاضل یلهیوسبه  فیپاسخ ضربه، مفهوم کانولوشن، خواص پاسخ ضربه، توص

 متناوب:  یهاگنالیس هیفور یسر .4

 شیخواص نما ه،یفور یسر ییگسسته زمان، همگرا یهاگنالیزمان، س وستهیپ یهاگنالی، سLTI یهاستمیدر محاسبه پاسخ س شینما تیاهم

  هیفور یسر

 زمان:  وستهیپ هیفور لیتبد .5

 ثابت بیبا ضرا لیفرانسیشده با معادالت د فیتوص یهاستمیس لیخواص، تحل ،ییهمگرا ف،یتعر

 گسسته زمان:  هیفور لیتبد .6

 ثابت بیبا ضرا یشده با معادالت تفاضل فیتوص یهاستمیس لیخواص، تحل ،ییهمگرا ف،یتعر

 :یبردارنمونه .7

 یبازساز ،یفیتداخل ط دهیپد آل،دهیا ریو غ آلدهیا یهاشکل ه،یقض

 الپالس:  لیتبد .8

 زمان( وستهی)پ LTI یهاستمیس لیو تحل لیخواص، تابع تبد ،ییهمگرا ف،یتعر

 :Z لیتبد .9

 )گسسته زمان( LSI یهاستمیس لیو تحل لیخواص، تابع تبد ،ییهمگرا ف،یتعر

 ینوع یکاربردها

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 هاها و سیستمسیگنال عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Signals and Systems درس به انگلیسی:عنوان 

 نظری  پایه  ریاضیات مهندسی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکاننرمبصری و -های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Oppenhiem, A.V., A.S. Willsky, and S.H. Nawab, Signals and systems. Mexico: Prentice Hall. Retrieved on 

April, 1997. 20: p. 2010. 

2. Ziemer, R.E., W.H. Tranter, and D.R. Fannin, Signals and systems: continous and discrete. 1998. 

3. Haykin, S. and B. Van Veen, Signals and systems. 2007: John Wiley & Sons. 

4. Northrop, R.B., Signals and systems analysis in biomedical engineering. 2016: CRC press. 
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 هدف کلی:

ثبت و  یو اصول مهندس ریناپذ کیو تحر ریپذ کیتحر یسلول ها یو ارتباط یستیز یندهایدر فرا یکیالکتر تیفعال یکیزیف یبا مبان ییآشنا -

 سلول ها. یکیالکتر تیفعال کیتحر

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 : یستیمقدمات ز .1

 نگیگنالیس یرهایاز مس یاریبه عنوان سرآغاز بس میکلس نیژن و اهم انیب ،ییتراغشا یها نیبا سلول، غشا، کانال ها و پروتئ یمفهوم ییآشنا

 یسلول ها یکیاز رفتار الکتر ی( به عنوان مثالتوزی)م یسلول میگر در چرخه تقس میعامل تنظ کینقش ولتاژ غشا به عنوان  ،یدرون سلول

 .ریاپذن کیتحر

 : یاضیر مقدمات .2

از سطح  یکننده شار عبور نییبه عنوان تع ی)ضرب داخل یبردار لیتحل ،یسیو مغناط یکیالکتر یها دانیم اتیاضیر یدر فرمولبند یاالتیس هیپا

محلول در  طی)چشمه و چاه در مح یدر محلول، دوگان یکیالکتر دانیحاکم بر رفتار م نیبردار سطح(، قوان نییبه عنوان تع یو ضرب خارج

واحد  ییخازن و رسانا فیتعر ،یدوقطب کی دانیمفهوم ولتاژ، م ،یکیالکتر دانیم ورژانسیآزاد(، قاعده د یدر فضا یمثبت و منف رمقابل با

 .یبار هیسطح و واحد طول، دوال

 پتانسیل های سلولی  منشاء .3

قانون  ،یآب یذرات باردار و بدون بار در محلول ها یغلظت( برا انیکم رسانا، قانون انتشار  )گراد یدر مجاورت غشاها یکیالکتر یرفتارها

اینشتین ، تعادل در سیستم تک یونی ) نرست ( ، تعادل دونان ، خنثی بودن بار  رابطه ، آبی های¬ولتاژ( ذرات در محلول انیرانش )توسط گراد

 های یونی ، -، تعادل غلظت ها و ضرورت پمپ یونیچند ستمی، تعادل در س اییفض

 غشا  یکیالکتر های¬مدل .4

و با فشار(،  گاندی)با ولتاژ، با ل یا چهیدر یبه انواع کانال ها یولتاژ کلمپ و پچ کلمپ، اشاره ا کیبا تکن ییغشا و محاسبه آن، آشنا خازن

کانال ها و نحوه  یبرا GHKاز تفاوت غلظت ها در دو طرف غشا و مدل  یناش یکسوسازی، HHتک کانال باز و  مدل ساده  ییرسانا نیتخم

 هیقطعه از غشا،  نحوه شب کی یمدل کامل مدار ،یونی یپمپ ها یاضیر یآن، مدل ها یریدر پارامتر نفوذپذ یا چهیدر بیگنجاندن ضرا

 در زمان(. یو ولتاژ غشا با گام بردار انیو جر یا چهیدر بیضرا لیفرانسیقطعه از غشا )حل معادالت د کی یکیرفتار الکتر یساز

 یعصب یبزرگ و رشته  ها یغشا در سلول ها ولتاژ .5

 یعصب یعمل در رشته ها لیانتشار پتانس یا انهیرا یساز هیشب ،یمحور ییرسانا مدل

  حجمی هادی در سلولی  خارج های¬و توزیع پتانسیل یستیمنابع ز یکیالکتر یها لیپتانس ثبت .6

شبه ایستا در هادی حجمی ، چگالی جریان در هادی حجمی و توزیع پتانسیل ، پتانسیل میدانی در اثر حرکت پتانسیل غشایی ) دو قطبی  معادالت

 و کیفیت در الکترود هندسه جایگاه و نقش و گیری¬ادی حجمی ، منطقه عصبه در پتانسیل قطبی تک و قطبی دو های ثبت ،(  …و 

 بیوالکتریکی های¬پدیده عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Bioelectric Phenomena عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1یکیالکتر یمدارها نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟ اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی
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 توزیع محاسبه و پتانسیل انتشار ای شبکه و قطبی سه ، قطبی دو مدل ، حجمی هادی در سیگنال برداشت فیلتری اثرات ، بیوپتانسیل مشخصات

 …مهار و لتاژ ، مهار جریان و  سلولی، های¬پتانسیل ثبت الکتروفیزیولوژی روش.  حجمی هادی در پتانسیل

 پذیر¬تحریک های رشته و بزرگ های¬پتانسیل بیوالکتریکی در سلول کیتحر .7

و مدل مقاومتی و خازنی و معادالت دیفرانسیل آن ، ثابت  رآستانهی.  آکسون در حالت زیدانیم ای یمجاورت ،یانیجر میمستق کیتحر یمعرف

ت مکانی ، ثابت زمانی ، وابستگی توزیع پتانسیل به ثابت زمانی و مکانی ، آکسون در حالت فراآستانه و رشته های عصبی تحریک پذیر، معادال

ر با طول محدود و نا محدود با مایلین و بدون و زمان تحریک. اصل اندازه در تحریک خارجی . تحریک فیبرهای تحریک پذی ¬شدتمنحنی 

 مایلین ، تابع فعالیت و شرط های الزم و کافی تحریک.

 (FES) کارکردی الکتریکی تحریک پذیر، تحریک های¬الکتریکی خارجی بافت تحریک .8

 یتک قطب کیتحر ،یو دوفاز یتکفاز یها گنالیبار ، تحریک های چند الکترودی تحریک، س قیالکترودهای تحریک و محاسبات تحمل تزر .9

 . یعوارض جانب نیبا کمتر کیتحر یبرا گنالیدامنه، عرض پالس و نوع س یشامل طراح ستمیس ی. مالحظات طراحیو چند قطب

 یقلب های¬پتانسیل .10

  سلولی خارج و داخل های¬ثبت ، شده تقویت های¬اشتقاق مرجع، الکترود استاندارد، های¬الکتریکی قلب، بردار قلبی، اشتقاق فعالیت

   برانگیخته و مغزی های¬عضالنی و برانگیخته ، پتانسیل های¬پتانسیل .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالپایان نیمآزمون 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Plonsey, R., Bioelectric phenomena. Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, 2001. 

2. Plonsey, R. and R.C. Barr, Bioelectricity: a quantitative approach. 2007: Springer Science & Business 

Media. 

3. Pullar, C.E., The physiology of bioelectricity in development, tissue regeneration and cancer. 2016: CRC 

press. 
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 هدف کلی:

آشنا  یستیز های¬گنالیو باالخص س ها¬گنالیثبت س های¬روش افزاری¬و نرم افزاری¬تحقق سخت وهیبا ش شگاهیدر آزما انیدانشجو -

مانند  تالیجید یحسگرها یاتصال برخ وهی. سپس ششوند¬یآشنا م ویو-لب اینرم افزار مناسب مانند متلب و  کیبا  انی. ابتدا دانشجوشوند¬یم

 اندازی¬جهت راه ازیمورد ن یکیالکترون یمدارها ی. طراحدیرا آموزش خواهند د وتریبه کامپ رهیو غ کیاولتراسون سنجحسگر دما و فاصله 

مدار کامل جهت  کیدانشجو بتواند  رود¬یانتظار م تیشود. در نها می داده آموزش ها¬و انتقال آن زیبه نو گنالیآنالوگ، بهبود س یحسگرها

 را توسط نرم افزار اجرا کند. وتریو ثبت دادگان در کامپ یحسگرها را طراح یراه انداز

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  متر¬ولت و متر¬اهم لوسکوپ،یمانند اس یرگی¬اندازه های¬با عملکرد دستگاه ییآشنا .1

  Labviewو  Matlabثبت و پردازش دادگان مانند  ،یسطح باال جهت ارتباط سخت افزار یبا نرم افزارها ییآشنا .2

 رهیحسگر دما و فاصله سنج و کرنش سنج و غ ،یمجاورت دیحسگرها مانند کل یبا برخ ییآشنا .3

 حسگرها  یمشخصات عملکرد لیکنترلر و تحل کرومی به ها¬آن اتصال حسگرها، انداز¬راه مدار .4

  گنالیسطح س میتنظ ق،یکننده ابزار دق تیتقو گنال،یس تیشامل مدار تقو گنالیبهبود س یمدارها یطراح .5

 زیکاهش نو یآنالوگ و روشها لتریف یبا طراح ییآشنا .6

 Labview ای Matlab طیدر مح ینرم افزار یلترهایبا تحقق ف ییآشنا .7

 رهیو غ یرومتریمتر، اسپ ی، پالس اکسEMG ،ECGمانند  یاتیح گنالیمدار ثبت س یطراح .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Webster, J.G., Medical instrumentation: application and design. 2009: John Wiley & Sons. 

2. Webster, J.G., Encyclopedia of medical devices and instrumentation. Vol. 4. 1988: Wiley-Interscience. 

3. Prutchi, D. and M. Norris, Design and development of medical electronic instrumentation: a practical 

perspective of the design, construction, and test of medical devices. 2005: John Wiley & Sons. 

4. Fries, R.C., Reliable design of medical devices. 2016: CRC Press. 
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 یپزشک یریو اندازه گ قیآز ابزار دق عنوان درس به فارسی:

 Medical Instrumentation and عنوان درس به انگلیسی:

Measurement Lab 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  2کیالکترون نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  یپزشک یریو اندازه گ قیابزار دق نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 هدف کلی:

 .مدارها نیا لیایجاد جاذبه وکسب مهارت در توسعه و تحل نیو همچن یمنطق یمدارها یآشنایی با مفاهیم اساسی، اجزا و نحوه عملکرد و طراح -

  اهداف ویژه:

 تخصصی درسافزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 :یمنطق یمدارها هیاول میمفاه .1

 اعداد و کدهای داده، آشکارسازی و تصحیح خطا شینما ،یاضیتبدیل مبناها، محاسبات ر ،یسیعددنو یمبناها

 یو توابع منطق هایتبول، گ جبر .2

 سازی توابع منطقی:ساده یهاروش .3

 یکالسکمک -نینقشه کارنو، روش کوا ،یجدول درست

 Verilogسخت افزار  فیبا زبان توص یمقدمات ییآشنا .4

 :یبیترک یمنطق یمدارها .5

 کنندهضرب گر،هسیمقا کننده،قیتفر ز،یکننده و مفهوم سررعکامل، جم یهاتیگ ،یطراح یروش کل

 : هیترکیبی بلوك پا مدارهای .6

 آنها یمولد پریتی و کاربردها کدر،یمالتی پلکسر، انکدر، دپلکسر، دی مالتی

 یمنطق یهاتیگ یکیالکترون یمدارها .7

 ترتیبی: مدارهای .8

 ها(، مالحظات زمانیفالپها، فلیپ)لچ یبیترت یمدارها یترتیبی، عناصر اصل یساختار مدارها

 ترتیبی سنکرون: مدارهای .9

با استفاده از  یمیلی و مور، حاالت معادل و تخصیص حالت، طراح هایها، مدلها و انواع شمارندهسنکرون، ثبات یتحلیل و طراحی مدارها

 معادله مشخصه

 ترتیبی آسنکرون:  مدارهای .10

 آسنکرون یمدارها یسازنهیبه یآسنکرون، روش ها یمدارها یو طراح تحلیل

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 یمنطق یمدارها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Logical circuits انگلیسی:عنوان درس به 

 نظری  پایه  1 یکیالکتر یمدارها نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  1کیالکترون نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :است؟اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز 
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Mano, M.M. and M. Ciletti, Digital design: with an introduction to the Verilog HDL. 2013: Pearson. 

2. Roth Jr, C.H., L.L. Kinney, and E.B. John, Fundamentals of logic design. 2020: Cengage Learning. 

3. Brown, S.D., Fundamentals of digital logic with Verilog design. 2014: Tata McGraw-Hill Education. 

  .فیشر یموسسه انتشارات دانشگاه صنعت، 1395 .وتریو سخت افزار کامپ یمنطق یمدارها س. م.، ،یو مک .م ،تابنده  .4
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 انتخابی بسته )گرایش( تخصصی بیوالکتریک-دروس تخصصی
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 هدف کلی:

 ی.کیالکتر یمدارها کیستماتیس لیو تحل هیبا تجز انیدانشجو ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلسرفصلتفهیم  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مدارهای چند فازه  .1

 چند فاز یهاستمیس .1-1

 مهیفاز سه ستک یهاستمیس .1-2

 ستاره و مثلث مدل .1-3

 سه فاز . هایستمیتوان در س یریگاندازه .1-4

 الپالس لیفرکانس مختلط و تبد .2

 تحریکی سینوسی میرا  تابع .2-1

 الپالس لیتبد .2-2

 الپالس لیتبد یایقضا .2-3

 Sمدار در حوزه  لیتحل .2-4

2-5. Y(S) وZ(S) 

 Sمدار در حوزه  لیتحل یهاروش .2-6

 فرکانسی برحسب سیگما پاسخ .2-7

 فرکانس مختلط صفحه .2-8

 sیپاسخ طبیعی و صفحه .2-9

 H(S)سنتز  یهاروش .2-10

 پاسخ فرکانسی  .3

 موازی تشدید مدارهای .3-1

 سری تشدید .3-2

 مقیاس تغییر .3-3

 بودی نمودار .3-4

 : شبکه های¬ها و گرافروش ساده کردن مسائل شبکه .4

 2 یکیالکتر یمدارها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Electrical Circuits 2 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1 یکیالکتر یمدارها نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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حلقه و گره در بررسی شبکه ها ، انتخاب متغیرهای ولتاژ و جریان ، طرز نوشتن معادالت کیرشف بصورتی که حداقل معادالت  های¬روش

 .ها شبکه درمعادالت اثرها جمع اصل مشاهده ، ها¬ومجهوالت بدست آید . خواص شبکه

 الت ها با استفاده از متغیرهای حمعادالت حالت ومتغیرهای حالت وتحلیل شبکه .5

 الپالس وکاربرد آن درتحلیل مدارها . تبدیل .5-1

 کانولوشن در حوزه زمان وفرکانس ومحاسبه ترسیمی و عددی آن قضیه .5-2

 طبیعی متغیر شبکه و شبکه  های¬فرکانس .5-3

  ¬اثبات قضایای شبکه .6

 و نرتن تونن .6-1

 آثار جمع .6-2

 پاسخی  هم .6-3

 دوقطبی ها  .7

 تانسیادم یپارامترها .7-1

 امپدانس یپارامترها .7-2

 دیبریه یپارامترها .7-3

 انتقال یارامترهاپ .7-4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Desoer, C.A., Basic circuit theory. 2010: Tata McGraw-Hill Education. 

2. Bose, A.G. and K.N. Stevens, Introductory network theory. 1965: Harper & Row. 

Hayt Jr, W.H., J.E. Kemmerly, and S.M. Durbin, Engineering Circuit Analysis (Eigth Edition). 2006, New 

York: McGraw-Hill Higher Education. 

3. Chua, L.O., C.A. Desoer, and E.S. Kuh, Linear and nonlinear circuits. 1987: McGraw-Hill College. 

4. Boylestad, R.L., Introductory circuit analysis. 2013: Pearson Education. 

5. Chen, W.-K., Feedback, nonlinear, and distributed circuits. 2018: Crc Press. 
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 هدف کلی:

 بیتی 8 میکروکنترلر یک برای خاص بطور و شوند¬می آشنا کامپیوتری های¬سیستم و ها¬دانشجویان در این درس با ساختار ریزپردازنده -

 .پردازند¬می حوزه این متداول جانبی اقالم و میکروپروسسوری های¬سیستم ریزی برنامه و ساخت طراحی، به پرکاربرد،

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ساختار کلی کامپیوترها، تعاریف اولیه میکروپروسسور و میکروکنترلر .1

 اعداد در سیستم های کامپیوتری و چگونگی عملیات جبری متداول ییبازنما .2

 و برخی از قابلیت های این دسته از میکروکنترلرها AVRخانواده  معرفی .3

 Atmega32 در شده تعبیه های¬و انواع حافظه ساختار .4

 اسمبلی نویسی¬و برنامه Atmega32بر دستورالعمل های  مروری .5

 AVRاینتراپت و انواع آن در  تعریف .6

 Atmega32انواع تایمر/کانتر تعبیه شده در  ساختار .7

 Atmega32و چگونگی کار با پورت موازی   ساختار .8

 Atmega32انواع تایمر/کانتر تعبیه شده در  ساختار .9

 Atmega32(USART, TWI, SPI)ریال    س های¬و چگونگی کار با پورت ساختار .10

 (Codevision)ترجیحا در محیط  AVRبرای  Cبه زبان  نویسی¬برنامه .11

 AVRکار با مقایسه کنندۀ آنالوگ  چگونگی .12

 آن قرائت های آلگوریتم و میکروکنترلر به ماتریسی بورد¬اتصال کی روش .13

 به میکروکنترلر Text LCDاتصال و برنامه نویسی  روش .14

 AVR( به  USB)رابط میکروکنترلر به  FTDI سی¬اتصال و برنامه نویسی آی روش .15

 (ARM نوع از مرکزی هستۀ با ترجیحا) آنها های¬قابلیت بر کلی مروری و تر¬با تعدادی از میکروکنترلرهای پیشرفته آشنائی .16

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 1میکروپروسسور عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Microprocessor1 عنوان درس به انگلیسی:

برنامه نویسی کامپیوتر )زبان  -مدارهای منطقی نیاز:دروس پیش

C) 

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی 
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Datasheet, A.A., Atmel corporation. Technical Support, 2009. 

2. Mazidi, M.A., S. Naimi, and S. Naimi, AVR Microcontroller and Embedded Systems The. 2010: Pearson 

India. 

3. Ali, M.M., N. Sarmad, and N. Sepehr, The AVR Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and 

C. 2011, Prentice Hall. 
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 هدف کلی:

 .کروکنترلریبر م یمبتن یهاستمیافزار و ساخت سافزار و نرمسخت یبا طراح یعمل ییآشنا -

  ویژه:اهداف 

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ARMآشنایی با میکروکنترلرها با هسته  .1

 (یاموتور پله یاندازراه -GPIOبا  یی()آشناGPIOخروجی با کاربرد عمومی ) -های ورودی بررسی پورت .2

 (PLL- SysTick Timerپالس ساعت و کنترل توان ) منابع .3

 (UARTارسال و دریافت سریال داده ) درگاه .4

 (TFT LCD -یمتن LCDبا نمایشگرها ) آشنایی .5

 (ADC- DACمبدل دیجیتال به آنالوگ ) -آنالوگ به دیجیتال  مبدل .6

 در میکروکنترلرها وقفه .7

 ز(آشنایی با ارسال و دریافت مادون قرم -Basic Timer/Counterها )و شمارنده هاسنجزمان .8

 یانیپا پروژه .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 :STمنابع شرکت .1

2. STM32F429xx reference manual  

3. STM32F429 reference manual  

4. Discovery kit with STM32F429ZI user manual 

5. STM Cortex-M4 programming manual 

 ، انتشارات فدك ایستاتیس.1393، ویرایش دوم، ARMبیتی  32میکروکنترلرهای سپاسیار، ر.،  .6

 ، به صورت نسخه الکترونیکی.ARM ،1389مرجع کاربردی میکروکنترلرهای سهرابی، س.،   .7

  الکترونیکی.، به صورت نسخه ARM ،1392معماری پردازشگر پروین، م.،  .8

 کروپروسسوریآز م عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Microprocessor Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یمنطق یآز مدارها نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  1کروپروسسوریم نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 یپزشک زاتیتجه منیا یحاکم بر طراح یبا اصول کل ییآشنا -

 یریجلوگ های¬و روش یکیالکتر های¬انیاز جر یبا انواع خطرات خصوصاً ناش ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ،یپزشک زاتیدر تجه یمنیضرورت ا اتیکل .1

 با استانداردها،  یکل ییآشنا .1-1

 سکیمرتبط با ر میمفاه اتیکل .1-2

 یپزشک زیخطرات مرتبط با تجه انواع .1-3

 از بدن انسان یکیالکتر انیبدن انسان، عوامل موثر بر عبور جر یکیالکتر مدل .2

 یکیالکتر های¬انیجر اثرات .3

  یسیالکترومغناط های¬دانیو م ها¬انیو مضر جر دیاثرات مف .3-1

 یبطن ونیالسیبریاحساس، سلب اراده، ف یآستانه ها .3-2

 آستانه ها رییموثر بر تغ عوامل .3-3

 از آنها یو خطرات ناش ینشت های¬انیجر مفهوم .4

 یکیالکتر انیعبور جر رینحوه تماس انسان با مس های¬مثال .4-1

 و ماکروشوك کروشوكیم .4-2

 (ماریمحفظه و ب ن،یزم ینشت انی)جر یپزشک های¬در دستگاه ینشت های¬انیانواع جر .4-3

 یپزشک زاتیتجه ینشت های¬انیتست جر های¬روش .4-4

 ینشت یانهایمجاز جر ریمقاد  .4-5

 مختلف یبرق در مکانها عیتوز نحوه .5

 (IT) زولهی( و اTT, TN-C, TN-S, TN-C-S) زولهیرایبرق غ عیتوز یها ستمیس .5-1

 قدرت زولهیا های¬و مشخصات ترانس اتیخصوص .5-2

 (یو مصنوع یعیطب ی)چاه ارت، الکترودها نیزم یالکترود ها اتینواع و خصوص .5-3

 و روش تست آن یپزشک زیتجه کیدر  یحفاظت نیمفهوم زم .5-4

 (Group0, Group1, Group2) یپزشک یانواع مکانها .5-5

 ماریب طیو مح یمارستانیب های¬قدرت در اطاق عیاصول توز .5-6

 یمارستانیب یزهایمشخصات پر .5-7

 GFCI: زولهیرایغ هیتغذ یبرا یحفاظت مدار .6

 یمارستانیب های¬ستمیدر س یکیحفاظت الکتر عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Electrical Safety in Hospital Systems عنوان درس به انگلیسی:

 ستیز یبر مهندس ی، مقدمه ا 2 کیالکترون نیاز:دروس پیش

 یپزشک

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  یدرمان تجهیزات عمومی مراکز نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ، انواع آن، مشخصات استاندارد، نحوه تستLIM: زولهیا هیتغذ یبرا یحفاظت مدار .7

 یپزشک زیتجه منیا یطراح .8

 IEC, ISOو عملکرد:  یمنیا یالملل نیب یبا استانداردها ییآشنا .8-1

 IEC 60601-1 یپزشک یکیالکتر زاتیتجه یاستاندارد عموم یمعرف .8-2

 مربوطه میو مفاه سکیر تیریو خطر، مد سکیر زیآنال های¬روش .8-3

 : یپزشک زیتجه کیمهم  یاجزا .8-4

 یمرتبط با برق اصل یها قسمت .8-4-1

 دو شاخه ها .8-4-1-1

 برق های¬کابل .8-4-1-2

 وزهایف  .8-4-1-3

 لترهایزفینو .8-4-1-4

 (SSDگذرا ) یحفاظت از ولتاژها یمدارها .8-4-1-5

 Class I, II یاز برق گرفتگ یریاز نظر جلوگ یپزشک های¬دستگاه بندی¬طبقه .8-4-1-6

 (SELV) هیثانو یمدارها .8-4-2

 (یکاربرد های¬)قسمت ماریمرتبط با ب های¬قسمت .8-4-3

 مربوطه یها یس یآ یو معرف یو خازن ینور ،یترانس ونیزوالسیا یانواع روشها .8-4-3-1

 B, BF, CF: ماربی حفاظت نظر از ها¬دستگاه یطبقه بند .8-4-3-2

 ونیالسیبریحفاظت در مقابل دف یمدارها .8-4-3-3

 راست یپا ویمدار درا .8-4-3-4

 یقیعا اتخصوصی تست نحوه و ها¬و پوشش ها¬قیعا .8-5

 یپزشک های¬ستمیس .9

 یرپزشکیو غ یپزشک زاتیتجه وستنیبه هم پ یاستانداردها .9-1

 یپزشک زیو تداخالت در تجه زینو .10

 تداخل جادیا های¬روش .10-1

 کاهش تداخل های¬روش .10-2

 کردن لدیکردن و ش نیزم های¬کیتکن .10-3

 متعادل کردن .10-4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 
 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Webster, J.G., Medical instrumentation: application and design. 2009: John Wiley & Sons. 

2. Webster, J.G., The Measurement, Instrumentation, and Sensors: Handbook. 2016: Springer Science & Business Media. 

3. Commission, I.E., Medical electrical equipment-Part 1: General requirements for basic safety and essential performance. IEC 60601-

1: 2005, 2005. 

4. Perez, R., Design of medical electronic devices. 2002: Elsevier. 

  .رانیا یو صنعت یعلم های¬انتشارات سازمان پژوهش، 1398 .یپزشک زاتیدر کاربرد تجه یمنیاصول او. ر.،  ،یسینف .5
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 هدف کلی:

 ستمیبا رفتار س انیدانشجو شگاه،ی. در بخش اول آزماشوند¬یکنترل آنها آشنا م وهیو ش یخط های¬ستمیبا عملکرد س شگاهیدر آزما انیدانشجو -

 های¬. مشخصهردیگ یقرار م یدرجه اول مورد بررس ستمیراستا رفتار س نی. در اشود¬یآشنا م ستمیس لیو ارتباط آن با مدل و تابع تبد

مورد اشاره قرار  گریحالت ماندگار و موارد د یگذرا، مفهوم خطا یصعود، زمان نشست، مفهوم خطا مانیز ،یستم مانند ثابت زمانیس یعملکرد

 شگاه،یشود. در بخش دوم آزما یم لیقرار گرفته و تحل یمرتبه اول مورد بررس ستمیمرتبه دوم و اثر اضافه شدن قطب به س ستمی. رفتار سردیگیم

 یمورد بررس PIDو  P ،PD ،PIبر  یمناسب است. کنترل کننده  حلقه بسته مبتن یل کننده هاکنتر یبه کمک طراح ستمیس تارهدف بهبود رف

شود.  یم یبررس کولزین-گلریمانند ز یتجرب های¬روش نیو همچن یلیتحل های¬بر روش مبتنی کننده¬کنترل یپارامترها می. تنظردیگیقرار م

قرار خواهد گرفت. در انتها انتظار است دانشجو  یاستفاده از آنها مورد بررس طیو شرا Lead ،Lag-lead یها¬کنترل کننده یطراح نیهمچن

 .دینما یآن طراح یو کنترل کننده مناسب برا لیرا تحل یخط ستمیس کیبتواند رفتار مناسب 

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 استاندارد یها یمرتبه اول در پاسخ به ورود ستمیرفتار س لیمشاهده و تحل .1

 مرتبه اول در رفتار آن ستمیو بهره س یثابت زمان ریتاث یبررس .2

 آن یپارامترها رییتغ یرفتار به ازا راتییمرتبه دوم و مشاهده تغ ستمیس یبررس .3

خالص و  ریتاخ ،یباالزدگ زانیحالت ماندگار، زمان نشست، زمان صعود، م یحالت گذرا، خطا یماند خطا یخط ستمیس یمشخصه ها یبررس .4

 تیحساس

 رهیو غ بیاستاندارد پله واحد، ش یهایحالت ماندگار در پاسخ به ورود یبر خطا ستمیو نوع س ستمیدرجه س شیافزا ریتاث یبررس .5

 ینوسیس کیمرتبه اول به کمک تحر ستمیو بدست آوردن نمودار بود س ستمیس ییشناسا .6

 عملکرد ی( و بررسیکیو موتور الکتر یحرارت ستمیدرجه اول و درجه دوم )مانند س ستمیس یبر رو PIو  Pجبرانساز  یطراح .7

 درجه دوم  ستمیدرجه اول و س ستمیس یبرا PIDو  PDکنترل کننده  یطراح .8

 درجه اول ستمیس کی یبرا Lead ،Lag-leadکنترل کننده  یطراح .9

 درجه دوم ستمیس کی یبرا Lead ،Lag-leadکنترل کننده  یطراح  .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 خطیکنترل  های¬سیستم آز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Linear Control Systems Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  یکنترل خط های¬ستمیس نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Dorf, R.C. and R.H. Bishop, Modern control systems. 2011: Pearson. 

2. Ogata, K., Modern Control Systems, United States: Prentice Hall Publications, pp. 669-674. 2010. 

3. Paraskevopoulos, P.N., Modern control engineering. 2017: CRC Press. 
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 هدف کلی:

به  نیسازی مدارهای منطقی با استفاده از قطعات منطقی، و همچنبا نحوه عملکرد، طراحی و پیاده انیدانشجو یعمل ییهدف این آزمایشگاه آشنا -

 .باشدی( مFPGAریزی )با استفاده از قطعات قابل برنامه تالیجید یهاستمیدست آوردن مهارت در توسعه مدارها و س

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 CMOSو  TTL هیپا یمنطق یهاتیگ یکیهای الکترمشخصه یریگاندازه .1

  کیسازی شماتو نحوه پیاده Altium Designerبا نرمافزار  آشنایی .2

 FPGAو  تیو چهار بیتی با استفاده از گ یتیب کیکننده و تمامجمع مجمعکنندهین یمدارها یادهسازیپ .3

 VHDLسختافزار  فیبا زبان توص ییآشنا .4

 پلکسریقسمتی و مالتدیکدر نمایشگر هفت یادهسازیپ .5

 )واحد محاسبه و منطق( ALUسازی و پیاده طراحی .6

 هافالپلچ و فلیپ یبا ساختارها یعمل ییآشنا .7

 های آسنکرون و سنکرونشمارنده یادهسازیو پ یطراح .8

 (LM555با تایمر ) ییآشنا .9

 تریگراشمیت یبا مدارها ییآشنا .10

 (یپزشک یمهندس کردیاز موارد فوق و رو یبیپروژه )با ترک انجام .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیروشاستفاده از 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکاننرمبصری و -های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Mano, M.M. and M. Ciletti, Digital design: with an introduction to the Verilog HDL. 2013: Pearson. 

2. Floyd, T., Digital fundamentals, 10/e. Bengaluru, India: Pearson Education India, 2015. 

3. Roth Jr, C.H., L.L. Kinney, and E.B. John, Fundamentals of logic design. 2020: Cengage Learning. 

  .ریرکبیام یدانشگاه صنعت ،یپزشک یدانشکده مهندس، 1396 ،یمنطق یمدارها شگاهیدستورکار آزما .4

 یمنطق یآز مدارها عنوان درس به فارسی:

 واحدنوع درس و  Logical Circuits Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  آز مدارهای الکتریکی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  یمنطق یمدارها نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 میمستق انیجر یبا موتورها و ژنراتورها ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مدارهای مغناطیسی .1

 مشخصه مواد فرومغناطیسی .1-1

 ، مفاهیم نشت و پراکندگی فلوDCمدارهای مغناطیسی با تحریک  .1-2

 ACمدارهای مغناطیسی با تحریک  .1-3

 تلفات فوکو و هیسترزین .1-4

 (باری¬اصول اولیه ترانسفورماتور تکفاز )حالت بی .1-5

 تبدیل الکترومکانیکی .2

 انرژی در میدان مغناطیسی .2-1

 ناپیوسته و پیوسته الکترومکانیکی های¬مبدل .2-2

 مغناطیسی های¬نیرو و گشتاور در سیستم .2-3

 تحریکه چند و یک الکترومکانیکی های¬مبدل .2-4

 DC های¬ماشین .3

 کلیات .3-1

 ساختمان .3-2

 توزیع میدان در فاصله هوائی ناشی از تحریک استاتور و روتور .3-3

 DC های¬مشخصه مغناطیسی ماشین .3-4

 سیم پیچی آرمیچر .3-5

 نیروی محرکه القاء شده در آرمیچر .3-6

 DC¬ومغناطیسی در ماشین گشتاور الکتر .3-7

 DCژنراتورهای  .4

 DC ژنراتورهای انواع بارداری و باری¬بی های¬مشخصه .4-1

 آرمیچر العمل¬عکس .4-2

 DCمورتورهای  .5

 DCهای موتور انواع مختلف های¬مشخصه .5-1

 میمستق یکیالکتر های¬نیماش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Direct Current Electric Machines درس به انگلیسی:عنوان 

 نظری  پایه  1 یکیالکتر یمدار ها نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش
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 DC موتورهای اندازی¬راه .5-2

 DCتنظیم سرعت موتورهای  .5-3

 DC های¬تلفات و راندمان ماشین .5-4

 متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیو روش استفاده از امکانات

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Fitzgerald, A.E., et al., Electric machinery. Vol. 5. 2003: McGraw-Hill New York. 

2. El Hawary, M.E., Principles of electric machines with power electronic applications. 1986. 

3. Slemon, G.R., Electrical machines for drives. Power Electronics and Variable Frequency Drives. Technology 

and Applications, 1997. 

4. Hindmarsh, J. and A. Renfrew, Electrical machines and drives. 1996: Elsevier. 

5. Boldea, I., Induction machines handbook. 2020: CRC press. 
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 هدف کلی:

 مجتمع آنالوگ یمدارها یبا اصول طراح ییآنالوگ و آشنا یکیالکترون یمدارها یو طراح لیتحل -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هیاول میمفاه .1

 مختلف یشکل موجها یمعرف .1-1

 یشکل موج پالس کی هیفور یو سر هیفور یبر سر یمرور .1-2

 آل دهیا رهیغ یشکل موج پالس کی اتیخصوص .1-3

 موج ی¬شکل دهنده یخط یمدارها .2

 آنها یو زمان یبا پاسخ فرکانس ییو آشنا کی ۀدرج یخط های¬ستمیبر س یمرور .2-1

 آنها یو زمان یفرکانس های¬گذر و باال گذر و پاسخ نییپا  RC یمدارها .2-2

 لوسکوپاسی پروب مدار و ها¬ه¬کنند تضعیف .2-3

  ستوریو ترانز ودیبا استفاده از د تالیجیمدارات د یطراح .3

 یپالس های¬یبه ورود BJTستوریو ترانز ودیپاسخ د .3-1

 آن. یایو پو ستایا یپارامترها ۀو دو مقاومت و محاسب BJT ستوریترانز کیوارونساز ساده با استفاده  کی یطراح .3-2

 TTL یمنطق یو دروازه ها Totem Pole یخروج ۀطبق یمعرف .3-3

آن  یایو پو ستایا یو پارامترها یتوان مصرف ۀسیمقاومت و مقا کیو  NMOS ستوریترانز کیوارونساز ساده با استفاده از  کی یطراح .3-4

 BJT ستوریوارونساز ساخته شده با ترانز ۀبا درواز

 CMOSوارونساز  ۀدرواز کیساختار و عملکرد  .3-5

 (زینو یۀانتقال ولتاژ، ولتاژ آستانه، حاش ۀ)مشخص CMOSوارونساز  ۀدرواز کی یستایمشخصات ا .3-6

 (یانتشار، زمان صعود، زمان نزول و توان مصرف ری)زمان تأخ  CMOSوارونساز  ۀدرواز کی یایمشخصات پو .3-7

 NORو  NAND لیساده از قب یمنطق های¬ساختار دروازه .3-8

 یپالس یبه ورود یاتیعمل های¬کننده-تیتقو پاسخ .4

 آنها( یثابت زمان ی¬و محاسبه یاتیعمل ی¬کننده تیتقو یمدارها ی¬باند حلقه بسته یپهنا ۀکوچک )محاسب گنالیپاسخ س .4-1

 یاتیعمل ی¬ه¬کنند¬تیتقو یبزرگ مدارها گنالی( و پاسخ سSlew Rateنرخ چرخش) یمعرف .4-2

 یاتیعمل های¬کننده تیبا استفاده از تقو یرخطیغ یمدارها .4-3

 گریتر تیولتاژ و اشم ی¬کننده سهیمقا یمدارها .5

 ولتاژ های¬کننده سهیمقا یمدارها و کاربردها یمعرف .5-1

 و پالس تالیجید یمدارها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Digital and Pulse Circuits عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یمنطقهای و مدار 2 کیالکترون نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 گریتر تیاشم یو کاربرد مدارها یمعرف .5-2

 یوارونساز و ناوارونساز آپ امپ یگرهایتر تیاشم .5-3

 یآپ امپ گریتر تیاشم یمدارها نییباال و پا گریسطوح تر ۀمحاسب .5-4

  براتوریو یمولت یمدارها .6

 حافظه و ...( های¬فالپ، سلول پیفل یآن )مدارها یو کاربردها ایمولتی ویبراتور دوپا  یمدارها .6-1

 آن یو کاربردها ایتک پا یبراتورهایو یمولت یمدارها .6-2

 شکل موج ی¬کننده دیتول یمدارها .7

 ایناپا یبراتورهایو یمولت .7-1

 یشکل موج مثلث ی¬کننده دیمدار تول .7-2

 یستالیکر ینوسانسازها .7-3

 555با مدارمجتمع  ییآشنا .8

 555مدار مجتمع  یمدار داخل .8-1

 555با استفاده از مدار مجتمع  ایو ناپا ایتک پا یمدارها یراحط .8-2

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bell, D.A., Solid state pulse circuits. Reston, 1991. 

2. Sedra, A.S., et al., Microelectronic circuits. 2014: New York: Oxford University Press. 

3. Razavi, B., Fundamentals of microelectronics. 2021: John Wiley & Sons. 
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 هدف کلی:

 با زمان و معادالت ماکسول ریمتغ سیساکن، الکترومغناط یسیساکن ، مغناط یکیالکتر های¬دانیم میبا مفاه ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .1

  یبردار زیآنال .2

 قانون کولمپ-ساکن تهیسیالکتر .3

 قانون گوس-ساکن تهیسیالکتر .4

 یکیالکتر لیپتانس-ساکن تهیسیالکتر .5

 قیرسانا و عا-ساکن تهیسیالکتر .6

 یو انرژ رونی-ها¬خازن-ساکن تهیسیالکتر .7

 ساکن:معادالت الپالس و پواسون تهیسیحل مساله در الکتر های¬روش .8

 ریساکن:روش تصاو تهیسیحل مساله در الکتر های¬روش .9

 میدا یکیالکتر های¬انیجر .10

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Inan, U. and A. Inan, Engineering Electromagnetics, 1999. Menlo Park. 

2. Griffiths, D.J., Introduction to electrodynamics. 1962: Prentice Hall New Jersey. 

3. Griffiths, D.J., Introduction to electrodynamics. 2005, American Association of Physics Teachers. 
4. Hayt Jr, W.H., J.A. Buck, and M.J. Akhtar, Engineering Electromagnetics| (SIE). 2020: McGraw-Hill 

Education. 

5. Bansal, R., Fundamentals of engineering electromagnetics. 2018: CRC press. 

 سیالکترومغناط عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Electromagnetics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2کیزیف نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ریاضیات مهندسی نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

آگهی و درمان به نحوی که این آشنایی دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی با کاربردهای نوین کامپیوتر در پزشکی به منظور تشخیص، پیش -

آشنایی با رشته انفورماتیک پزشکی های نوین اطالعات در پزشکی و برداری و استفاده صحیح از فناوریعلم بتواند ایشان را در جهت بهره

سازی های اطالعات در پزشکی نیز برای ایشان مهیا شود، تا وجوه مختلف طراحی و پیادهرهنمون گردد. در گام بعدی آشنایی با برخی از فناوری

و کاربرد  هیاول میبا مفاه انیدانشجو درس یدر انتها رود¬یسیستم اطالعات کامپیوتری مراکز بهداشتی درمانی نیز به خوبی تبیین شود. انتظار م

 آشنا شوند. یمارستانیب های¬ستمیو س یاطالعات در پزشک یفناور

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 پزشکیها و ترمینولوژی داده و اطالعات، دانش در انفورماتیک تعریف واژه .1

 رکوردهای پزشکی و کامپیوتری بیمار .2

 بیمارستانی مختلف های¬معرفی اطالعات در بخش .3

 های اطالعات بیمارستانیای بر سیستممقدمه .4

 های پردازش اطالعات و بازیابی آنمعرفی سیستم .5

 های مراقبتی، بهداشتی و درمانیهای تسهیم اطالعات در سیستمانتقال داده و پروتکل .6

 های اطالعاتی، بیمار محورسیستممعرفی  .7

 در حوزه زمان  یستیپردازش اطالعات ز های¬روش یمعرف .8

 یاز اطالعات پزشک یبه عنوان بخش ریپردازش تصاو های¬روش یمعرف .9

 کننده تشخیص ـ درمانکامپیوتری پشتیبانی هایسیستم .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیروشاستفاده از 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

                                                                                                                                                                               
 ها مشترك است.این درس بین همۀ گرایش * 

 *یاطالعات پزشک یفناور عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Information Technology عنوان درس به انگلیسی:

 یبر مهندس یمقدمه ا وتر،یکامپ یسنوی¬برنامه نیاز:دروس پیش

 یپزشک زیست

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ی مرتبط در حد امکانافزارهابصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Akay, M. and A. Marsh, Information Technologies in Medicine, Volume 1, Medical Simulation and 

Education. 2001: Wiley-IEEE Press. 

2. Akay, M. and A. Marsh, Information Technologies in Medicine, Volume II: Rehabilitation and Treatment. 

2001: Wiley-IEEE Press. 

3. van Ginneken, A. and P. Moorman, Handbook of Medical Informatics (JH van Bemmel, MA Musen, eds.). 

1997, Springer-Verlag. 

4. Bronzino, J.D. and D.R. Peterson, Medical devices and human engineering. 2018: CRC Press. 

5. WWW.LbL. Gav/ 'Olken/health care. Info. Course. Html 
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 دروس تخصصی-اختیاری بسته )گرایش( تخصصی بیوالکتریک
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 هدف کلی:

 بیسو و آس کیاز  یولوژیزیبر دانش ف یمبتن یادیتا حد ز یشود. توانبخش یآشنا م یدر توانبخش یوتراپیزیف میدرس دانشجو با مفاه نیدر ا -

دانش  یدرس بتواند با با مبان یرود دانشجو در انتها یبنا نهاده شده است. انتظار م گرید یاز سو یو حرکت یصدمات حس یو بررس یشناس

 آشنا شود. یدر توانبخش یوتراپیزیف

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یفوقان های¬در اندام یو درمان یابیارز های¬کیتکن .1

 یدر اندام تحتان یو درمان یابیارز های¬کیتکن .2

 ستون فقرات یبرا یو درمان یابیارز های¬کیتکن .3

  یحس های¬ستمیس یو درمان یابیارز های¬کیتکن .4

 درمان آن های¬و روش یو عضالن یعصب یو گسترش دردها جادیا زمیمکان .5

 در درمان  یحرارت های¬روش .6

 یدرمان نیتمر .7

 یدروتراپیه .8

 ماساژ .9

 یمکانوتراپ  .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1-Kolt Gergory, S. Syder-Mackler. Physical Therapies in sport and exercise, Elsevier Health Sciences, 2003 

3. Stefano Federici, Marcia Scherer ,”Assistive Technology Assessment Handbook”, CRC Press, 2012. 
4. Rory A Cooper, Hisaichi Ohnabe, Douglas A. Hobson , “An Introduction to Rehabilitation Engineering”, CRC Press, 

2006. 

 اصول فیزیوتراپی عنوان درس به فارسی:

 درس و واحدنوع  Principles Of  Physiotherapy عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یتوانبخش افزار و اصول–آناتومی–فیزیولوژی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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5. Federici, Stefano, and Marcia Scherer. Assistive technology assessment handbook. CRC Press, 2017. 
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 هدف کلی:

 های¬کیبا تکن یی. آشناشوند¬یمورد استفاده در آن آشنا م زاتیتجه نیو همچن یثبت در توانخبش های¬با روش انیدانشجو شگاهیآزما نیدر ا -

 لیثبت و تحل زاتیبا تجه ی. در انتها دانشجو به صورت عملباشد¬یاهداف درس م ریدرس فراگرفته شده است، از سا یکه بخش تئور یدرمان

 شود. یدرس آشنا م یشده در بخش تئور انیب یوتراپیزیف های¬کیتکن یبرخ باآشنا شده و 

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 رهیو غ ومتری( مانند ادرهیو غ یینایب ،یی)شنوا یحس ستمیس یابیارز زاتیتجه .1

 یو کاردرمان یوتراپیزیف زاتیمانند تجه یتوانبخش یدرمان زاتیتجه .2

 مانند ارتزها و پرتزها یکمک زاتیتجه .3

 وگرامیالکتروما زیثبت و آنال های¬روش .4

 ریحرکت به کمک تصو زیثبت و آنال های¬روش .5

 رویبه کمک صفحه ن زیثبت و آنال های¬روش .6

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
2-Kolt Gergory, S. Syder-Mackler. Physical Therapies in sport and exercise, Elsevier Health Sciences, 2003 

6. Stefano Federici, Marcia Scherer ,”Assistive Technology Assessment Handbook”, CRC Press, 2012. 
7. Rory A Cooper, Hisaichi Ohnabe, Douglas A. Hobson , “An Introduction to Rehabilitation Engineering”, CRC Press, 

2006. 

8. Federici, Stefano, and Marcia Scherer. Assistive technology assessment handbook. CRC Press, 2017. 
  

 یآز توانبخش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Rehabilitation Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  یاصول و افزار توانبخش نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 وتنین نیبا قوان ییآشنا -

 حرکت بدن لیتحل یکینامید های¬با مدل ییآشناو  ذرات و اجسام صلب کینامینوشتن معادالت د  -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 ذیلهای تفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 کینامیاصول د .1

 ذرات:  کینتیو س کینماتیس .2

 یممنتوم، حرکت مرکز یحرکت، کار و انرژ ،یمختصات قطب ،یمنحن یحرکت بررو ،ای¬هیحرکت، حرکت زاو فیوصت

 :یچند ذره ا های¬ستمیس کینتیس .3

 ممنتوم و جرم یبقا ،ای¬هیو زاو یممنتوم خط ،یمعادله حرکت، کار و انرژ

 اجسام صلب در صفحه:  کینماتیس .4

 ای¬هیحرکت زاو ،یمطلق، حرکت نسب حرکت

 اجسام صلب در صفحه:  کینتیس .5

 یو کار و انرژ روین نیمحور، قوان کیحول  یرسینا ممان

 اجسام صلب در فضا:  کینماتیس .6

 یمطلق، حرکت نسب حرکت

 اجسام صلب در فضا: کینتیس .7

 نقطه کیچرخش حول  ای¬هیممنتوم زاو

 بدن: ینکیل سازی¬مدل .8

 سازی¬مدل اتیفرض ،یآنتروپومتر های¬داده

 و معکوس میمستق کینماتیس .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالپایان نیم آزمون

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Özkaya, N., et al., Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion, and deformation. 2017: Springer. 

                                                                                                                                                                               
 های بیوالکتریک و بیومکانیک مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *یپزشک یدر مهندس کینامید عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Dynamics in Biomedical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  و مقاومت مصالح کیاستات -2یعموم یاضیر نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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2. Meriam, J.L. and L.G. Kraige, Engineering mechanics: dynamics. Vol. 2. 2012: John Wiley & Sons.  
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 هدف کلی:

 یا رهیزنج یچند عضو یبا اصول و معادالت مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل سینماتیک و دینامیک مدلها ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاسرفصل پ( مباحث یا

 (دیگر چهارچوب به چهاچوبی از ها¬توصیف تغییر) ها¬نگاشت – چهارچوبه و ها¬گیری¬جهت ها،¬توصیف مکان .1

 عملگرها :  .2

 دکارتی فضای و مفصلی فضای کاراندازی، فضای مستقیم، سینماتیک کلی، های¬تبدیل و ها¬دوران ها،¬انتقال

 حل پذیر بودن، راه حل جبری و هندسی،  روش حل پایپر( هارتنبرگ ، سینماتیک وارون )-پارامترهای دناویت .3

 حوزه در ها¬و دورانی اجسام صلب، حاالت تکین (، ژاکوبی خطی سرعت زمان، با متغیر گیری¬جهت و مکان برای نمادگذاری)  ها¬ژاکوبی .4

 استاتیکی نیروهای و ها¬سرعت دکارتی تبدیل و نیرو

 دینامیک بازوهای مکانیکی ماهر :  .5

 اویلر –معادالت نیوتن 

 دینامیک بازوهای مکانیکی ماهر : .6

 معادالت الگرانژ

 تولید مسیر :  .7

 برخورد از عاری مسیرهای ریزی¬طرح

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال طول نیمهای کالسی در فعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Craig, J.J., Introduction to robotics: mechanics and control, 3/E. 2009: Pearson Education India. 

2. Williams, B., An introduction to robotics. Mech. and Cont. of Robotic Manipulators, 2016. 

                                                                                                                                                                               
 های بیوالکتریک و بیومکانیک مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *کیورباتیبر ب ای¬مقدمه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Introduction To Bio Robotics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  و مقاومت مصالح کیاستات نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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3. Schilling, R., Fundamentals of Robotics: Analysis and Control. Hoboken. 1998, NJ: Prentice-Hall.  
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 هدف کلی:

 یستیز یهاگنالیپردازش س یکاربردهای و ستیز یهاگنالیبا انواع س ییآشنا -

موجود در  یابزارهاافزارها و جعبهنحوه کار با نرمو  جیرا یمقدمات یپردازش یهاتمیالگور، یستیز یهاگنالیثبت س یبا ابزارها یمقدمات ییآشنا -

 حوزه نیا

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هامباحث یا سرفصلپ( 

  اتیکل .1

 درس یاهداف اصل انیب .1-1

 مختلف یهاآن از جنبه یبندمیو تقس گنالیس فیتعر .1-2

 یستیز ریو غ یستیز یهاگنالیتفاوت س انیب .1-3

 جیرا یهاو اغتشاش زهایو نو دیمنشأ تول ،یستیز یهاگنالیانواع س یمعرف .2

 یمغز یهاگنالیس .2-1

 یقلب یهاگنالیس .2-2

 یاچهیماه یهاگنالیس .2-3

 حرکت چشم یهاگنالیس .2-4

 پوست یکیالکتر تیهدا یهاگنالیس .2-5

 گفتار یهاگنالیس .2-6

 یرفتار یهاثبت شده از شاخص یزمان یهایسر .2-7

 یستیز یهاگنالیپردازش س یبا کاربردها ییآشنا .3

 یصیتشخ یکاربردها .3-1

 یدرمان یکاربردها .3-2

 ستمیس ییشناسا .3-3

 و انسان نیماش یهاواسط یطراح .3-4

 MATLAB طیها در محآن یسازادهیو نحوه پ جیرا یمقدمات یپردازش یهاتمیالگور یمعرف .4

 MATLAB طیها در محداده نیا شیو نحوه واردکردن و نما گانیداده را یهاگاهیپا یمعرف .4-1

 یبردارنمونه میمفاه .4-2

 لترهایف میمفاه .4-3

 هادر حذف اغتشاش یمقدمات یهاروش .4-4

 یستیز یهاگنالیس لیثبت و تحل عنوان درس به فارسی:

 Recording and analysis of biological عنوان درس به انگلیسی:

signals 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  هاستمیو س هالگنایس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 یآمار یهاشاخص .4-5

 یفرکانس یهاو شاخص هیفور لیتبد .4-6

 دادیوابسته به رو یهالیاستخراج پتانس نحوه .4-7

 مرتبط با آن یمقدمات میو مفاه یریگنیانگیم .4-8

 گنالیدر پردازش س یسازکاربرد مدل یمعرف .4-9

 هامؤلفه زیآنال یمقدمات یمعرف .4-10

 (Kmeansو  KNN) یابیو خوشه  یبندطبقه یهاروش یمعرف .4-11

 یستیز یهاگنالیپردازش س یابزارهاافزارها و جعبهنحوه کار با نرم یمقدمات یمعرف .5

 حوزه نیموجود در ا یابزارهاافزارها و جعبهاز نرم یانواع یمعرف .5-1

 مغز یکیالکتر یهاگنالیدر پردازش س EEGLABابزار با نحوه کار با جعبه ییآشنا .5-2

  چهیماه یکیالکتر یهاگنالیدر پردازش س EMGLABابزار با نحوه کار با جعبه ییآشنا .5-3

 قلب یکیالکتر یهاگنالیدر پردازش س ECG-kitابزار با نحوه کار با جعبه ییآشنا .5-4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Palaniappan, R., Biological signal analysis. 2011: BookBoon. 

2. Blinowska, K.J. and J. Zygierewicz, Practical biomedical signal analysis using MATLAB®. 2011: CRC 

Press. 

3. Bruce, E.N., Biomedical signal processing and signal modeling: Wiley series in telecommunications and 

signal processing. 2001. 

4. Liang, H., J.D. Bronzino, and D.R. Peterson, Biosignal processing: principles and practices. 2012: CRC 

Press. 

5. Rangayyan, R. and N. Reddy, Biomedical Signal Analysis: A Case-Study Approach, vol. 30. 2002, New York: 

Pergamon Press. 
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 هدف کلی:

 یستیز یهاگنالیثبت س یهابا مراحل و چالش ییآشنا -

 یستیز یهاگنالیس یها بر روآن یو اجرا یپردازش یهاتمیالگور یسازادهیپ ییتوانا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه  .1

 درس یاهداف اصل انیب .1-1

 یستیز یهاگنالیبر انواع س یاجمال مرور .1-2

 یپردازش یهاتمیالگور یبر تئور یاجمال مرور .1-3

  یستیز یهاگنالیاز ثبت س شیالزم پ یهایآمادگ .2

 مربوطه یهافرم یسازثبت و آماده یاخالق مسائل .2-1

 یرفتار یهاو پرسشنامه یمشخصات فرد یهافرم یسازآماده .2-2

 مهم در انتخاب افراد جهت شرکت در جلسات ثبت نکات .2-3

 ثبت طیافراد و مح یسازمهم در آماده نکات .2-4

 و اغتشاش زیمنظور کاهش نوثبت به نینکات مهم در ح تیو امکانات الزم جهت رعا داتیتمه یآور فراهم .2-5

 طرف، دو طرف و سه طرف کور کیتفاوت مطالعات  فیتعر .2-6

 ثبت ستمیس یاندازفرد جهت شروع ثبت و راه یسازمراحل آماده .3

 محرك شینما ایثبت  یهاستمیس گریثبت با د ستمیس یساز سنکرون .3-1

 مختلف( یها تی)درحالت استراحت، چشم باز و بسته و فعال EEG ستمیس یاندازو راه یالکترود گذار ،یسازآماده .3-2

 (یبدن تیفعال ریسرما و تاث ریقلب )در حالت آرامش، تاث یصداها ای HRV ای ECG ستمیس یاندازو راه یالکترود گذار ،یسازآماده .3-3

 (ی)در حالت آرامش و در حالت خستگ EMG ستمیس یاندازو راه یالکترود گذار ،یسازآماده .3-4

 حرکت چشم یهاگنالیثبت س یهاستمیس یاندازو راه یسازآماده .3-5

 فشار خون یهاگنالیثبت س یها ستمیس یو راه انداز یسازآماده .3-6

 جینتا ،یحرکت یهایپاسخ، تراژکتور ی)زمان واکنش، خطا یحرکت یرفتار یهاگنالیثبت س یهاستمیس یاندازو راه یسازآماده .3-7

 (یریگمیتصم

 های مختلفگیری پارامترهای تنفس با استفاده از مبدلاندازه یهاستمیس یاندازو راه یسازآماده .3-8

 (GSRو EDRپاسخ پوست ) یریاندازه گ یهاستمیس یاندازو راه یسازآماده .3-9

 یستیز یهاگنالیس یو پردازش بر رو پردازششیپ یهاتمیالگور یاجرا .4

 یستیز یهاگنالیس لیثبت و تحلآز  عنوان درس به فارسی:

 Recording and analysis of biological عنوان درس به انگلیسی:

signals lab 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  یستیز یهاگنالیبر پردازش س یمقدمه ا نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 حوزه نیموجود در ا یابزارهاافزارها و جعبهاز نرم یانواع یمعرف .4-1

 MATLAB طیو مح EEGLABابزار در جعبه EEG یهاگنالیاز س یو پردازش تعداد پردازششیکامل مراحل پ یاجرا .4-2

 MATLAB طیو مح EMGLABابزار در جعبه EMG یهاگنالیاز س یو پردازش تعداد پردازششیکامل مراحل پ یاجرا .4-3

 MATLAB طیو مح ECG-kitابزار در جعبه ECG یهاگنالیاز س یو پردازش تعداد پردازششیکامل مراحل پ یاجرا .4-4

 MATLAB طی( در محییدئویو یربرداریحرکات چشم )بر اساس تصو یهاگنالیو پردازش س لیتحل .4-5

 MATLAB طیدر مح یرفتار یهاگنالیو پردازش س لیتحل .4-6

 ساده یبندطبقه یهاتمیو الگور یآمار یهابا نحوه استفاده از آزمون یمقدمات ییآشنا .5

 Prism طیها در محآن یسازادهی( و نحوه پANOVAو  ttestمتداول ) یآمار یهاآزمون یمعرف .5-1

 MATLABدر  KNN تمیالگور یسازادهیپ .5-2

 یستیز یهاگنالیبر اساس پردازش س یبندو طبقه صیپروژه کامل تشخ کی یسازادهیپ .6

 ثبت داده در صورت امکان ایمعروف  یهاداده گاهیمربوط به چند کالس مختلف از پا گانیرا یهاداده افتیدر .6-1

 از هر کالس یژگیو استخراج چند و یو پردازش یپردازششیپ یهاتمیالگور اعمال .6-2

 یآمار یهاشده از هر کالس بر اساس آزموناستخراج یهایژگیو یآمار سهیمقا .6-3

 استخراج و انتخاب شده یهایژگیها بر اساس وکالس یبندطبقه .6-4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Palaniappan, R., Biological signal analysis. 2011: BookBoon. 

2. Blinowska, K.J. and J. Zygierewicz, Practical biomedical signal analysis using MATLAB®. 2011: CRC 

Press. 

3. Illes, J. and B.J. Sahakian, Oxford handbook of neuroethics. 2013: Oxford University Press. 

4. Malik, A.S. and H.U. Amin, Designing EEG experiments for studying the brain: Design code and example 

datasets. 2017: Academic Press. 

5. Vertes, R.P. and R.W. Stackman, Electrophysiological recording techniques. Vol. 54. 2011: Springer. 

6. Cunningham, D.W. and C. Wallraven, Experimental design: From user studies to psychophysics. 2011: CRC 

Press. 

7. Newman, A., Research methods for cognitive neuroscience. 2019: Sage. 

8. Carter, M. and J.C. Shieh, Guide to research techniques in neuroscience. 2015: Academic Press. 

9. Harper, D. and A.R. Thompson, Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide 

for students and practitioners. 2011: John Wiley & Sons. 
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 هدف کلی:

 یزیست یبا الهام از سامانه ها یهوش مصنوع یمحاسبات یپیاده ساز های¬با روش یمقدمات ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  آن وانواع محاسباتی هوش زیستی، های¬درسیستم هوشمندی هوشمند، های¬تعریف سیستم .1

 :  مصنوعی عصبی های¬شبکه .2

 سایر ، الیه چند و الیه تک جلوسوی های¬شبکه موجود، وقوانین عصبی های¬مبانی زیستی شبکه های عصبی مصنوعی ، یادگیری در شبکه

 ....(، بینی¬پیش الگوها، بندی¬طبقه ها،¬سیستم شناسایی و کنترل( عصبی های¬بی ، کاربردهای شبکهعص های¬شبکه

 سازی بهینه) کاربردها ،....(و ژنتیک)  تکامل برپایه محاسباتی های¬الگوریتم ، زیستی های¬وسیستم طبیعت در تکامل ، تکاملی های¬الگوریتم .3

،)... 

 : فازی های¬سیستم .4

 و استنتاج فازی ، کاربردها) کنترل فازی ، خوشه یابی و طبقه بندی فازی ، مدلسازی فازی ، ...( مبانی منطق فازی ، مجموعه های فازی ، استدالل

 ( هایبرید های¬سیستم)  ها¬سیستم در فوق های¬ترکیب روش .5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kruse, R., et al., Computational intelligence. 2013: Springer. 

2. Engelbrecht, A.P., Computational intelligence: an introduction. 2007: John Wiley & Sons. 

3. Siddique, N. and H. Adeli, Computational intelligence: synergies of fuzzy logic, neural networks and 

evolutionary computing. 2013: John Wiley & Sons. 

4. Skansi, S., Introduction to Deep Learning: from logical calculus to artificial intelligence. 2018: Springer. 

  

 یستیو ز یبر هوش محاسبات ای¬مقدمه عنوان درس به فارسی:

 Introduction to Computational and عنوان درس به انگلیسی:

Biological Intelligence 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یمنطق هایمدار - ها ستمیو س ها¬گنالیس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 124/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 هدف کلی:

 یدرس دانشجو به حل مسائل نیا یاست. ط ریتصاو یرو یمختلف پردازش های¬تمیالگور یدانشجو جهت اجرا یدرس توانمندساز نیهدف ا -

مختلف پردازش  یبه حوزه ها دیدرس دانشجو با نیا انیپردازد. در پا یم یو بخش بند یابیلبه  ر،یانطباق تصاو ر،یتصاو یبهبود و بازساز رینظ

 .دیموثر ارائه نما یراهکارها دیمناسب جهت حل مسائل جد یابیو بتواند به صورت مستقل و با منبع  اشدآشنا ب ریتصو

  اهداف ویژه:

 توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 و مقدمات فیتعار .1

 در حوزه مکان ریتصو پردازش .2

 در حوزه فرکانس ریتصو پردازش .3

 ریتصاو یبازساز .4

 یمورفولوژ اتیعمل .5

 ریتصاو انطباق .6

 یابی لبه .7

 یبند بخش .8

 و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-سمعیهای استفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Gonzalez, R.C. and R.E. Woods, Digital image processing. 2007, Prentice hall Upper Saddle River, NJ. 

2. Shih, F.Y., Image processing and mathematical morphology: fundamentals and applications. 2017: CRC 

press. 

  

 ریبر پردازش تصو یمقدمه ا عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fundamentals of Image Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ها¬ستمیو س ها¬گنالیس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر 
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 هدف کلی:

 MOSو  یآنالوگ دوقطب یکیالکترون یمدارها یتخصص لیبا تحل ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یدر مورد پاسخ فرکانس هیاول میمفاه .1

 قطب و صفر مفهوم .1-1

 یبا پاسخ فرکانس لیتابع تبد رتباطا .1-2

 یبا پاسخ فرکانس یپاسخ زمان ارتباط .1-3

 نمودار بد .1-4

 لریم قانون .1-5

 نسبت دادن قطبها به گره ها روش .1-6

 و چند طبقه کی یمدارها یرفتار فرکانس یبررس .2

  MOSFETو  BJT یستورهایترانز یفرکانس باال مدل .2-1

 مشترك تیمشترك و گ نیطبقات سورس مشترك، در یرفتار فرکانس یبررس .2-2

 کسکود ۀطبق یرفتار فرکانس یبررس .2-3

 یتفاضل ۀطبق یرفتار فرکانس یبررس .2-4

 چند طبقه یمدارها یرفتار فرکانس یبررس .2-5

 Zero Value Time Constant روش .2-6

 یفرکانس یو جبرانساز یداریپا .3

  یمنف دبکیف یدارا یدر مدارها یداریو ناپا یداریپا مفهوم .3-1

 بهره یۀفاز و حاش هیفرکانس گذار، حاش میو مفاه یداریپا شروط .3-2

 یمنف دبکیف یدارا یمدارها یفرکانس یجبرانساز یروشها .3-3

 قطبها یجداساز یجبرانساز روش .3-4

 نوسانسازها .4

 نوسانساز  یمدارها کاربرد .4-1

 نوسان دیتول طیو شرا هیاول میمفاه .4-2

 یحلقو ینوسانسازها .4-3

 LC ینوسانسازها .4-4

 3کیالکترون عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد ElectronicsIII عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2کیالکترون نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 ساعت:تعداد 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 یفاز فتیش نوسانساز .4-5

 Wein-bridge نوسانساز .4-6

 یستالیکر ینوسانسازها .4-7

 یکیالکترون یدر مدارها زینو .5

 یکیدر ادوات الکترون زینو یها سرچشمه .5-1

 طبقه کی یمدارها زینو یبررس .5-2

 یتفاضل ۀکسکود و طبق ۀطبق زینو یبررس .5-3

 یآپ امپ یدر مدارها زینو یبررس .5-4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Razavi, B., Fundamentals of microelectronics. 2021: John Wiley & Sons. 

2. Razavi, B., Design of analog CMOS integrated circuits. 2015: Tata McGraw-Hill Education. 

3. Gray, P.R., et al., Analysis and design of analog integrated circuits. 2009: John Wiley & Sons. 

4. Sedra, A.S., et al., Microelectronic circuits. 2016: New York: Oxford University Press. 

  ، انتشارات نیاز دانش.1394، مجتمع آنالوگ یمدارها یو طراح لیتحلبختیار، م.، شریف  .5
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 هدف کلی:

 ASICو  FPGAبر  یدیجیتال مبتن یستمهایمعماری انواع ادوات قابل برنامه ریزی دیجیتال و آشنایی با روند طراحی مدارها و س یبررس -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ( SPLD, CPLD and FPGAقابل برنامه ریزی ) یمعرفی ادوات منطق .1

 ( Top-Dowm Design Process) نییاز باال به پا یبا روش طراح ییآشنا .2

 Verilog معرفی .3

 FPGAو  ASICبر  یمبتن یستمهایبهینه طراحی س روشهای .4

 مدارهای ترکیبی و ترتیبی مدلسازی .5

 Finite State Machin (FSM) ماشینهای .6

 سازی مقدماتی و پیشرفته و تست عملکرد شبیه .7

 FPGAو    ASICسخت افزاری برای  سنتز .8

 و منطق الگوریتم های سنتز مدار رفتار .9

 (Layout) یکیزیف یفیزیکیبه وجود آوردن طراح طراحی .10

 (Routingو جایگزینی قطعات و الگوریتم های مسیر یابی ) چیدمان .11

 عملکرد تست .12

 (SoCتراشه) کی یبر رو ستمیس یطراح .13

 سخت افزار ونرم افزار و تست کامل سیستم تلفیق .14

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ریپذهبرنام یمنطق یمدارها عنوان درس به فارسی:

 Field Programmable Gate عنوان درس به انگلیسی:

Array(FPGA) 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یمنطق یمدارها نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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1. Heuring, V.P., H.F. Jordan, and M. Murdocca, Computer systems design and architecture. 2004: Addison-

Wesley. 

2. Vahid, F. and J. Wiley, Digital design. 2007: Wiley Hoboken. 

3. Smith, M.J.S., Application-specific integrated circuits. Vol. 7. 1997: Addison-Wesley Reading, MA. 

4. Bhasker, J., Verilog HDL synthesis: a practical primer. 1998: Star Galaxy Publishing. 

5. Brown, S.D., et al., Field-programmable gate arrays. Vol. 180. 1992: Springer Science & Business Media. 

6. Sarrafzadeh, M. and C. Wong, An introduction to VLSI physical design. 1996: McGraw-Hill Higher 

Education. 

7. Hoornaert, F. and M. Houthooft, Field programmable smart card terminal and token device. 2017, Google 

Patents. 

8. De Micheli, G., Synthesis and optimization of digital circuits. 1994: McGraw Hill. 
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 هدف کلی:

 میسیب رندهیگ-فرستنده یهاستمیو کاربرد آنها در س ی، طراح لیتحل ،یخط ریغ میدر رژ RF یکیالکترون یبا مدارها ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلسرفصلتفهیم  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه : .1

  RFدر باند  رندهیفرستنده و گ یستمهایس یکاربردها و معمار ها،یموضوع، فناور تیضرورت و اهم

 جیو تزو دیتشد یمدارها یادآوری .2

 (RF)ییویفرکانس راد یهاهنندکیتتقو لیوتحل یطراح .3

 RFدر باند  یکیادوات الکترون یرخطیغ یهالمد .4

 RF ینوسیس یسازهاننوسا .5

 RF یهادهکننطمخلو .6

 AM یمدوالتورها .7

 AM یآشکارسازها .8

 FM یمدوالتورها .9

 FMیآشکارسازها .10

 Qو   I یو آشکارسازها I یمدوالتورها .11

 :هاهرندیگ انواع .12

 IF Samplingبا  رندهیصفر، گIFبا  رندهیگ ن،یسوپرهترود

 فرکانس یهاکننده بیقفل فازو ترک یهابا حلقه ییآشنا .13

 قدرت: یهاکننده تیتقو لیو تحل یطراح .14

 (CMOS,GaN,GaAs)هایآورنف سهیو مقا یکارسکال

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 یمخابرات یمدارها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Communication Circuits انگلیسی:عنوان درس به 

 نظری  پایه  2کیالکترون نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Clarke, K.K. and D.T. Hess, Communication circuits: analysis and design. 1994. 

2. Smith, J.R., Modern communication circuits. 1997. 

3. Krauss, H.L., C.W. Bostian, and F.H. Raab, Solid state radio engineering. 1980: Wiley. 

4. Pederson, D.O. and K. Mayaram, Analog integrated circuits for communication: principles, simulation and 

design. 2007: Springer Science & Business Media. 

5. Everard, J., Fundamentals of RF circuit design. 2001: Wiley Online Library. 
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 هدف کلی:

 ایکه نمونه بزرگ آن وجود دارد  یالهیکردن ابزارها در حیطه پزشکی و بیولوژی به وستر و مینیاتوریکوچک یهاشدن دانشجویان با روشآشنا -

 کند.فقط در دنیای میکرو و ریز مفهوم پیدا می

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اجزا یسازکوچک تیو اهم یپزشک یارتباط آن با مهندس وممز،یبا یمعرف .1

 خطا شیبا دقت و صحت در کاربرد و افزا یسازکوچک ارتباط .2

  کرویساخت در ابعاد م یهامورد استفاده در روش مواد .3

 کونیلیس هیپا یهاسیوایکرودیساخت م یروش ها انواع .4

 یمریپل هیپا یهاسیوایکرودیساخت م یروش ها انواع .5

 کرویم اسیانتقال در مق یها دهی: پداالتیکروسیم یفناور .6

 کسیو پروتئوم کسیشامل ژنوم پیچ یبر رو یملکول یولوژیب .7

 سلول و بافت  یمهندس یکاربردها یبرا کرویساخت در ابعاد م یهااز روش استفاده .8

 یپزشک صیو تشخ یستیز یسنسورها کرویم .9

 یجراح یکروابزارهایو م یدندان یهامپلنتیا کروالکترودها،یمانند م یکاشتن یهاسیوایکرودیم .10

 متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیو روش استفاده از امکانات

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Folch, A., Introduction to bioMEMS. 2016: CRC Press. 

                                                                                                                                                                               
 ها مشترك است.این درس بین همۀ گرایش * 

 *یستیز یکیالکترومکان یهازسامانهیر یمبان عنوان درس به فارسی:

 Fundamentals of biomedical عنوان درس به انگلیسی:

microelectromechanical systems 
 نوع درس و واحد

 ای بر مهندسی زیست پزشکیمقدمه نیاز:دروس پیش

 واحد درسی 90گذراندن حداقل 

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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2. Zahn, J.D., Methods in bioengineering: biomicrofabrication and biomicrofluidics. 2009: Artech House. 

3. Meng, E., Biomedical microsystems. 2011: CRC Press.  
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 هدف کلی:

 تیتقو نیو همچن LCو  RC یسازهاننوسا ،یفرکانس یسازنطبقه و چند طبقه، جبرا کی یکننده ها تیتقو یبا پاسخ فرکانس یعمل ییآشنا -

 Dتوان کالس  یهکنند

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یکیالکترون یهاهکنند تیتقو یو باال نییقطع پا یفرکانسها .1

 سورس مشترك یهکنند تیفرکانس تقو پاسخ .2

 مشترك تیگ یهکنند تیفرکانس تقو پاسخ .3

 مشترك نیدر یهکنند تیفرکانس تقو پاسخ .4

 دارکدبیف ۀچند طبق یهکنند تیتقو کی یفرکانس یساز داریپا .5

 RC ینوسانسازها .6

 LC ینوسانسازها .7

 Dتوان کالس  یهکنند تیتقو .8

 محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیروشاستفاده از امکانات و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Razavi, B., Design of analog CMOS integrated circuits. 2002: Tata McGraw-Hill Education. 

2. Sedra, A.S., et al., Microelectronic circuits. 2010: New York: Oxford University Press. 

3. Gray, P.R., et al., Analysis and design of analog integrated circuits. 2009: John Wiley & Sons. 

4. Sodagar, A.M., Analysis of Bipolar and CMOS Amplifiers. 2018: CRC Press. 

5. Johns, D.A. and K. Martin, Analog integrated circuit design. 2008: John Wiley & Sons. 

6. Baker, R.J., CMOS: circuit design, layout, and simulation. 2019: John Wiley & Sons. 

  

 3 کیآز الکترون عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Electronics 3 Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2 کیآز الکترون نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  3 کیالکترون نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 عملکرد یهآنالوگ و مشاهد یمخابرات یهامستیس یساز ادهیپ -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 سازننوسا .1

 AMمدوالتور .2

 (عیو باند وس کی)باند بارAMدمدوالتور .3

 FMمدوالتور .4

  FM دمدوالتور .5

6. PLL 

 با استفاده از مدار مجتمع نیسوپرهترودا یهاهرندیگ .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Clarke, K.K. and D.T. Hess, Communication circuits: analysis and design. 1994. 

2. Smith, J.R., Modern communication circuits. 1997. 

3. Krauss, H.L., C.W. Bostian, and F.H. Raab, Solid state radio engineering. 1980: Wiley. 

4. Pederson, D.O. and K. Mayaram, Analog integrated circuits for communication: principles, simulation and 

design. 2007: Springer Science & Business Media. 

5. Everard, J., Fundamentals of RF circuit design. 2001: Wiley Online Library. 

6. Coates, R.F., Modern communication systems. 2016: Macmillan International Higher Education. 

  

 یمخابرات یآز مدارها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Communication circuits Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  مدارهای مخابراتی نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 تالیجیآنالوگ به د یاز مبدلها یحیاشنا شده و درك صح تالیجیپالس آنالوگ و د دیبا مدارارت تول یبه طور عمل انیدرس دانشجو نیا انیدر پا -

 و برعکس را خواهند داشت.

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 متناوب و نامتناوب ،یینما ،یپالس، مثلث یهاجبه شکل مو RL,RCوRLC یپاسخ مدارها .1

 ستوریترانز ودویقطع و وصل دا حاالت .2

 شکل دهنده به موج یمدارها .3

 گریتر تیدو حالته و اشم براتوریو یمالت .4

 حالته کی براتوریو یمالت .5

 ینوسان براتوریو یمالت .6

7. ICزمان سنج یها 

 به آنالوگ تالیجیو د تالیجیآنالوگ به د مبدل .8

 MOSFET چییسو .9

 حسگرها .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 و تعاملیهای نوین استفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 امکان افزارهای مرتبط در حدبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Baker, R.J., CMOS: mixed-signal circuit design. 2008: john Wiley & sons. 

2. Bell, D.A., Solid state pulse circuits. Reston, 1981. 

3. Graeme, J., Photodiode amplifiers: op amp solutions. 1996: McGraw-Hill, Inc. 

4. Graeme, J.G., Applications of operational amplifiers: third-generation techniques. 1973: McGraw-hill. 

5. Berlin, H., 555 Timer Applications Sourcebook, with Experiments USA: Howard W. Sams & Co. 1980, Inc. 

 و پالس تالیجید یآز مدارها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Digital and Pulse Circuits Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  و پالس تالیجید یمدارها نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد عملی
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6. Instruments, T., Handbook of Operational Amplifiers Applications. Outubro de 2001. Revisado em Outubro 

de, 2016. 

7. Jung, W., Op Amp applications handbook. 2005: Newnes. 

8. Baker, R.J., CMOS: circuit design, layout, and simulation. 2019: John Wiley & Sons. 

  .فیشر یصنعت دانشگاه انتشارات ،9138 دوم، شیرایو .تالیجید یمدارها و پالسکیتکن ،.م ،هتابند.  9
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 هدف کلی:

اصول  نی. همچنردیگیانتقال داده مورد توجه قرار م یهاستمیو شناخت س شودیارائه م یوتریکامپ یهادرس مقدمات و اصول شبکه نیدر ا -

 .گرددیارائه م یمحل یشبکه ها یو طراح یکارکرد

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هایسها و سروهشبک .1

 یو بسته ا یامیپ ،یمدار نگیچیشبکه، سوئ یشبکه، عملکرد و توپولوژ یبه طراح کردهایرو .2

 TCP/IPو امکانات  یکاربرد یهال، پروتکTCP/IPی، معمارOSIو کاربردها مدل مرجع یا هیال یها یمعمار .3

انتقال  یهاتیمحدود ،یارتباط یهاکانال یهاصهیخص تال،یجیارتباطات د لیاطالعات، دال یتالیجید شینما تال،یجیاصول انتقال د یمبان .4

 خطا حیکشف و تصح تال،یجیانتقال د ستمیس یکیزیعوامل ف یهامشخصه تال،یجید ونیها و مدوالسخط، مودم یکدگذار تال،یجید

اشتراك  نک،یتالیکنترل د ،یمنطبق ساز اتی، عملARQ یهاپروتکل س،یسرو یهامعادل به معادل و مدل یدوم، پروتکل ها هیال یهاپروتکل .5

 نکیل

 ،یتصادف یابیدست ،یمحل یهستند، شبکه ها یکه چند دستباب ی، ارتباطاتMACبه عامل مشترك  یدسترس یو پروتکل ها یمحل یهاشبکه .6

 یمحل یهاها در شبکهپل ،یمحل یهاشبکه یاستانداردها ،یعامل مشترك، کانال بند یابیبه کنترل دست ینوبت بند یکردهایرو

 توا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با مح

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-سمعیهای استفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kurose, J.F., Computer networking: A top-down approach featuring the internet, 3/E. 2005: Pearson 

Education India. 

2. Tanenbaum, A.S. and D. Wetherall, Computer networks. 1996, Prentice hall. p. I-XVII,1-813. 

3. Leon-Garcia, A. and I. Widjaja, Communication networks: fundamental concepts and key architectures. Vol. 

2. 2000: McGraw-Hill New York. 

  

 یوتریکامپ یهاشبکه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Computer Networks عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1کروپروسسوریم نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:
حوزه می باشد. با گذراندن این درس  نیو نوآورانه در ا یمهندس یهاآن در حوزه سالمت و ارائه پاسخ یابیو ارز ازین افتنیدر  کیستماتیس یهاآموزش روش -

حال خالقانه به  ینهای پیدا کردن نیاز، پاسخ مهندسی و در عکه برای دانشجویان سال اخر رشته مهندسی پزشکی طراحی شده است؛ دانشجویان با الگوریتم

 .شوندشنا میآهای توسعه محصول موضوعات و در نهایت با روش

  اهداف ویژه:
 و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 حوزه سالمت یازهاین کیستماتیس صیتشخ .1

 ازین یغربالگر یهاشرو .2

 در توسعه محصول یتدوین استراتژ یهاشرو .3

 دهیتوسعه ا یهاشرو .4

 حل مسئله قیتحق یروشها .5

 یو مهندس یطراح ندیفرآ .6

   QFDعملکرد  تیفیگسترش ک ندیفرآ .7

  Research Plan قیو برنامه تحق سکیر زیآنال .8

  یپزشک ستیمراحل توسعه محصوالت ز .9

 طرحها یابیارز یروشها .10

 محصول یو عملکرد یطراح یتستها نیتدو .11

 ینمونه ساز یندهایفرآ .12

 آزمون لیتست و تحل یاستانداردها .13

 ها ومجوز ها هیدیتائ ،یالزامات قانون .14

 با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیروشاستفاده از امکانات و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Elahi, B., Safety Risk Management for Medical Devices. 2018: Academic Press. 

2. Yock, P.G., et al., Biodesign: the process of innovating medical technologies. 2015: Cambridge University Press. 

3. Cross, N., Engineering design methods: strategies for product design. 2021: John Wiley & Sons. 

                                                                                                                                                                               
 ها مشترك است.این درس بین همۀ گرایش * 

 *یستیز یهاستمیدر س یمهندس یطراح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Engineering Bio-Design به انگلیسی:عنوان درس 

 نظری  پایه  ای بر مهندسی زیست پزشکیهمقدم نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش 
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 هدف کلی:

ها در تتوابع و نگاش ،یاپاره یهابا مشتق یهامعادله لیتحل یهاشبروز و رو یهاهنیزم ه،یفور لیو تبد یسر یو کاربردها میبا مفاه ییآشنا -

 مختلط یهصفح

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 :یستیز ینگار ریدر تصو دیجد میمقدمه: مفاه .1

 .. - یسه بعد یبردار رتصوی – یکارکرد یبردار ریتصو .1-1

 :یکیولوژیب یانتقال و حرکت فوتون ها در بافت ها یمبان - کی بخش .2

 یپزشک ستی( در زکی)اپت نور .2-1

 (single scatterتک تفرق ) یها یتئور .2-2

 کارلو در انتقال فوتون-مونت یمدلساز .2-3

 مونت کارلو  یبی( و مدل ترکDiffusionانتشار ) یتئور .2-4

 یو اسپکتروسکوپ ینور خواص .2-5

 جذب، تفرق کشسان، تفرق رامان و فلورسنس مباحث .2-6

 موجود ینور یبردار ریتصو یها تکنولوژی–دو  بخش -3

 یکیفراتفک یکروسکوپیو م یدو فوتون یکرسکوپیم ،یکروسکوپی(: کانفوکال مballistic imaging) یپرتاب یبردار ریتصو .3-1

(resolution super) 

 (OCT) ینور یهمدوس یتوموگراف .3-2

3-3. OCT  مولر- ... 

 (ینو ظهور )مباحث انتخاب یبردار ریتصو یها یتکنولوژ یبر بعض مروری–سه  بخش -4

 (کیآکوست-)فوتو یصوت -ینور یتوموگراف .4-1

 مادوله شده با اولتراسوند ینور یتوموگراف .4-2

  عیفوق سر یها یبردار ریتصو .4-3

 (fNIRSمادون قرمز ) لهیبوس یمغز یها تیفعال نگاشت .4-4

 شود.( یپوشش داده م ی)مباحث بخش سوم بصورت انتخاب

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 یپزشک ستیدر ز ینور یرنگاریتصو عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomedical Optical Imaging عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یپزشک یرنگاریاصول تصو نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 بر اساس نظر استاد  سال در طول نیمهای کالسی فعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Liang, R., Biomedical optical imaging technologies: design and applications. 2012: Springer Science & 

Business Media. 

2. Brezinski, M.E., Optical coherence tomography: principles and applications. 2006: Elsevier. 

3. Andrews, D.L., Photonics, Volume 4: Biomedical Photonics, Spectroscopy, and Microscopy. 2015: John 

Wiley & Sons. 
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 هدف کلی:

 یابیآنها و ارز یطراح یها ندیمواد را به منظور استفاده در فرا ستیز یکیو مکان یکیزیف ،یمربوط به خواص ساختار یها شیدرس آزما نیا

  .دهد یبدن پوشش م یبرهمکنش آنها با اندام ها و بافت ها

  اهداف ویژه:

 مواد ستیز یکیو مکان یکیزیف ،یخواص ساختار حیو توض فیشناخت، تعر .1

 مختلف یکیزیف یها یریخواص مهم از اندازه گ نییدر تع یو مهندس یاضیدانش ر یریبه کارگ .2

 داده ها ریو تفس لیمواد و تحل ستیخواص ز یریاندازه گ یها برا شیآزما یو اجرا یطراح یریادگی .3

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  یمنیمالحظات ا .1

  یریپذ بیتخر ستی: تخلخل، جذب آب، زیساختار یها آزمون .2

 اصطکاك بیضر ،یسطح، کشش سطح یسطوح، زبر ی: چسبندگیسطح یابیو برهمکنش سطوح، مشخصه  یسطح خواص .3

 مرهایپل یا شهیانتقال ش یذوب و دما یدما ژه،یو ییگرما تیانتقال حرارت، ظرف یروش ها بیضرا یابی: ارزیحرارت خواص .4

 ییتراوا یریاندازه گ ،یرینفوذ پذ یریانتقال جرم: اندازه گ خواص .5

 یخازن بیضر ک،یزوالکتریخواص پ ،یکیالکتر یی: رسانایکیالکتر خواص .6

 المبرت-ریشکست، قانون ب بی: ضرینور خواص .7

 یکرنش، محاسبه مدول کشش-کشش: رسم نمودار تنش آزمون .8

 یکرنش، محاسبه مدول فشار-فشار: رسم نمودار تنش آزمون .9

 یچقرمگ یری: اندازه گیشکست و چقرمگ یها آزمون .10

 محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-سمعی هایاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- W. D. Callister and D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, 9th Ed., Wiley, 2014. 

2- W. D. Callister and D. G. Rethwisch, Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated 

Approach, 5th Ed., Wiley, 2019. 

3- Handbook of Polymer Testing: Physical Methods, Roger Brown, CRC Press, 1999. 

  

 آز خواص مواد عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomaterials Properties Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1مواد مهندسی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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الزامی بسته )گرایش( تخصصی بیومکانیک-دروس تخصصی  
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 هدف کلی:

 مواد یکیبا رفتار مکان ییآشنا -

 مختلف یها یاز بارگذار یبا تنش ناش ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 :  یتحت بار محور یها لهیتنش در م لیتحل .1

 .یو مهره ا چیدر اتصاالت، پرچ، پ یتنش تحمل برش نان،یاطم بیضر ،یتکرار یتنش مجاز در بارها ،یبرش یدر مقاطع کج، تنش ها تنش

 : یشکل در اعضاء تحت اثر بار محور رییو تغ کرنش .2

حل  یمکان ها برا رییتغ یاستفاده از معادله سازگار ،یمواد مختلف، کرنش حرارت یکرنش برا -تنش یمنحن یهوك، بررس یقانون تک محور

 .یو مدول بالک، تنش در استوانه و کره نازك تحت اثرفشار داخل یهمگن، کرنش حجم زوتروپیمواد ا یهوك برا یمسائل، معادالت عموم

 :  یرویدا کیاالست یهاهلیم چشیپ .3

 ن،یمع یرهایدر ت یو ممان خمش یبرش یروین ،یمحور یرویشکل، ن یدر مقاطع قوط چشیپ هیو زاو یتنش برش یبرا چشیپ یهالفرمو

 از روش مقطع. یداخل یروهاین

 خالص : خمش .4

در اثر بار  یبیبا مقطع نامتقارن، خمش ترک یرهایچند جنس، خمش در ت ایفرمول تنش در اثر خمش خالص، تمرکز تنش، مقطع مرکب از دو 

 مرکز. خارج از یمحور

 : یبرش یرویتحت اثر ن یبرش تنش .5

 در اثر برش. ینکات طراح یو بررس یبرش یهاشتن بیمرکز برش، ترک رها،یدر ت یبرش، تنش برش انیجر

 تنش و کرنش در مختصات مختلف : لیتبد .6

 : بعدی دو حالت – الف

 یهاهمور، مؤلف رهیدا میمختلف در ترس یهاشمور، رو رهیدا مم،یماکز یتنش برش ،یاصل یهاشتن ل،یصفحه ما کی یتنش در رو یمؤلفه ها

 مور تنش و کرنش. رهیدا نیها، رابطه بجمور کرنش، انواع کرنش سن رهیدا ،یاصل یهاشکرن ل،یصفحه ما کی یکرنش در رو

 :  یحالت سه بعد -ب

 .رهیو دا یاصل یهاشتن ل،یصفحه ما کی یتنش در رو یهاهمؤلف

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و 

                                                                                                                                                                               
 های بیومکانیک و بیومتریال مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *1مقاومت مصالح  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mechanics Of Materials 1 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  و مقاومت مصالح کیاستات نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیامکانات و روش استفاده از

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Beer, F., E. Johnston, and J. DeWolf, Mechanics of materials, 6th SI Edition. Stress, 2012. 1(10): p. 1.12. 

2. Özkaya, N., et al., Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion, and deformation. 2016: Springer. 

3. Armenàkas, A.E., Advanced mechanics of materials and applied elasticity. 2016: CRC Press. 
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 هدف کلی:

 و قوانین آن کینامیشناخت علم ترمود -

 زنده یهامستیس یسازلدر مد کینامیکاربرد ترمود -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 فیتعار .1

 ندیماده، فرآ کی)جرم مشخصه( و حجم مشخصه)حجم کنترل(، خواص و حالت یکینامیترمود ستمیس ک،ینامیعلم ترمود یهخچیو تار فیتعر

 دما. یهاسایمق ک،ینامی(، اصل صفرام ترمودکلیو چرخه)س

 خالص یخواص ماده .2

 .پسیقاعده فاز گ ،یکینامیجداول خواص ترمود ،یقیحق یکامل و گازها یجامد( معادالت حالت، گازها ع،یسه گانه)بخار، ما یفازها تعادل

 گاز و حرارت .3

 گاز و حرارت  یهسیحرارت، مقا فیتعر ،یشبه تعادل ندیفرآ کیدر  ریتراکم پذ ستمیس کیمرز  ییگاز، جابجا فیتعر

 کینامیاصل ترمود .4

حالت،  ریی) جرم مشخصه( با تغستمیس کی یبرا کینامیچرخه، اصل اول ترمود کیبا گردش در  ستمیس کی یبرا کینامیاول ترمود اصل

 انیجر ندی( فرآSSSF)میحالت دا میدا انیجر ندیفرا ،یحجم مشخصه، آنتالپ یبرا کینامیجرم، اصل اول ترمود یاصل بقا ،یدرون یانرژ

 ستمیدر س یشبه تعادل ندیدر فشار ثابت، فرآ ژهیو یدر حجم ثابت ، گرما ژهیو یدر حجم ثابت، گرما ژهیو یگرما کنواخت،یحالت -کنواختی

 کامل. یگازها ژه،یو یو گرما یآنتالپ ،یدرون یبا فشار ثابت ، انرژ

 کینامیاصل دوم ترمود .5

که  یعوامل ر،یبرگشت پذ ندیفرا ک،ینامیاصل دوم ترمود خچال،یعملکرد  بیو ضر یحرارت یهاینماش خچال،یو  دیتبر ،یحرارت یهاینماش

 دما. یکینامیترمود اسیکارنو، مق یکارنو، بازده چرخه یچرخه شوند،یم ندهایفرا یریباعث برگشت ناپذ

 یآنتروپ .6

برگشت ندیدر فرا یآنتروپ راتییتغ ر،یبرگشت پذ ندیدر فرا یآنتروپ راتییجسم خالص، تغ یآنتروپ ،ی(، آنتروپclausius)وسیکالز ینامساو

 یآنتروپ راتییتغ ر،یبرگشت پذ کیاباتیآد ندیفرآ کنواخت،ی انیبا جر ندیحجم مشخصه، فرآ یبرا یکینامیافت کار، اصل ترمود ر،یناپذ

 .یبازده حرارت ،یآنتروپ ادیکامل، ازد یگازها یبرا ریپذ( برگشتکیتروپ یبرزخ)پل ندیفرآکامل،  یگازها

 یریناپذبرگشت .7

 .یریناپذبرگشت ر،یپذکار برگشت ای( Availability, Exergyانجام کار)  تیقابل

                                                                                                                                                                               
 های بیومکانیک و بیومتریال مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *یاتیح یهامستیدر س کینامیدترمو عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Thermodynamics in Bioengineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1 یعموم کیزی، ف2 یعموم یاضیر نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هامحلول کینامیترمود .8

 هانو روابط مربوط به آ قیرق یهالبا قاعده، محلو یهالمحلو آل،هدیا یهالمحلو

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Van Wylen, G.J., R.E. Sonntag, and C. Borgnakke, Fundamentals of classical thermodynamics. 1994: Wiley. 

2. Moran, M.J., et al., Fundamentals of engineering thermodynamics. 2010: John Wiley & Sons. 

3. Chattopadhyay, A., M. Zemansky, and R. Dittman, Heat and thermodynamics. 2011. 
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 هدف کلی:

 وتنین نیبا قوان ییآشنا -

 حرکت بدن لیتحل یکینامید های¬با مدل ییآشناو  ذرات و اجسام صلب کینامینوشتن معادالت د  -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 کینامیاصول د .1

 ذرات:  کینتیو س کینماتیس .2

 یممنتوم، حرکت مرکز یحرکت، کار و انرژ ،یمختصات قطب ،یمنحن یحرکت بررو ،ای¬هیحرکت، حرکت زاو فیوصت

 :یچند ذره ا های¬ستمیس کینتیس .3

 ممنتوم و جرم یبقا ،ای¬هیو زاو یممنتوم خط ،یمعادله حرکت، کار و انرژ

 اجسام صلب در صفحه:  کینماتیس .4

 ای¬هیحرکت زاو ،یمطلق، حرکت نسب حرکت

 اجسام صلب در صفحه:  کینتیس .5

 یو کار و انرژ روین نیمحور، قوان کیحول  یرسینا ممان

 اجسام صلب در فضا:  کینماتیس .6

 یمطلق، حرکت نسب حرکت

 اجسام صلب در فضا: کینتیس .7

 نقطه کیچرخش حول  ای¬هیممنتوم زاو

 بدن: ینکیل سازی¬مدل .8

 سازی¬مدل اتیفرض ،یآنتروپومتر های¬داده

 و معکوس میمستق کینماتیس .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Özkaya, N., et al., Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion, and deformation. 2017: Springer. 

                                                                                                                                                                               
 های بیوالکتریک و بیومکانیک مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *یپزشک یدر مهندس کینامید عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Dynamics in Biomedical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  و مقاومت مصالح کیاستات -2یعموم یاضیر نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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2. Meriam, J.L. and L.G. Kraige, Engineering mechanics: dynamics. Vol. 2. 2012: John Wiley & Sons.  
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 هدف کلی:

 و فلسفه کاربرد آن االتیس کیشناخت علم مکان -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه: .1

 درس و کاربرد آن  نیو فلسفه ا االتیس کیجهت شناخت علم مکان

 آن  فیو تعار االتیس خواص .2

 خواص. ریو سا یکشش سطح ،یریتراکم پذ ون،یتاسیلزجت، جرم مخصوص و وزن مخصوص، کاو ،یتنش برش فشار

 االتیس کیاستات .3

ها جتعدل اجسام شناور، فشارسن ،یوارد بر سد، اصول شناور یکیدرواستاتیه یروین ،یو منحن یوارد بر سطح مستو یرویفشار، ن راتییتغ

 )مانومترها(

 یبه صورت انتگرال االتیس انیجر یبررس .4

و  یممنتوم خط ی(، بقایوستگیپ یه)رابط جرم یبقا ،اصول بقا ره،یو غ انیخط جر ستم،یو س اریحجم مع االت،یس انیمورد لزوم در جر فیتعار

به  آلهدیا الیس انیجر حیتوض ان،یامتداد خط جر دریو برتول لریاو یهمعادل ،یبه صورت انتگرال یانرژ یمقدار حرکت(، بقا یه)رابطیایهزاو

 ی)مثل لولهیبرنول یمعادله بردکار ال،یس انیجر دری برنول یهرابط یهایتکاربرد و محدود ان،یجر یهدر طول لول یصورت ساده، معادل انرژ

 (رهیها و غثابت و متحرك، خم یهاوارد بر پرده یرویمومنتوم)مثل ن یو ....(، کاربرد معادالت انتگرال یو نتور توتیپ

 یبدون بعد و مطالعات مدل اعداد .5

استفاده از اعداد بدون بعدو مطالعات  ینحوه ،یو ...، تشابه و مطالعات مدل لریفرود، وبر، ماخ،او نولدز،یاعداد بدون بعد ر نگهام،یباک یتئور

 .یدر مطالعات تجرب یمدل

 ها در لوله انیجر .6

 یارهااش ،یو مواز یسر یهابه لوله یااشاره ،یموضع یهاها، افتو مغشوش در لوله یایهال انیو مغشوش، معادالت جر یالوله انیجر فیتعر

 هادر لوله انیجر یریگاندازه لیبه وسا

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی 

                                                                                                                                                                               
 های بیومکانیک و بیومتریال مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *االتیس کیمکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fluid Mechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  و مقاومت مصالح کیاستات ل،یفرانسیمعادالت د نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Fay, J.A., Introduction to fluid mechanics. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 1994. 

2. White, F.M., Fluid Mechanics 7th edn University of Rhode Island. Publication company: Mc Graw Hill, 

2010. 

3. Munson, B.R., D.F. Young, and T.H. Okiishi, Fundamentals of fluid mechanics. Oceanographic Literature 

Review, 1998. 10(42): p. 831. 

4. Streeter, V.L. and E.B. Wylie, Fluid Mechanics; SI Metric Ed. 1998: McGraw-Hill. 

5. Massey, B.S. and A.J. Ward-Smith, Mechanics of fluids. Vol. 45. 1989: Van nostrand reinhold London. 

6. Pritchard, P.J. and J.W. Mitchell, Fox and McDonald's introduction to fluid mechanics. 2016: John Wiley & 

Sons. 

7. Shames, I.H., Mechanics of Fluids, 2003. McGraw-Hill, New York, NY, USA: p. 799-802. 

8. Graebel, W., Engineering fluid mechanics. 2001: CRC Press. 

9. Street, R.L., G.Z. Watters, and J.K. Vennard, Elementary fluid mechanics. 1996: J. Wiley. 
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 هدف کلی:

 کیمکان یهامستیس یبا اصول طراح ییآشنا -

 انتقال حرکت و قدرت یهامستیو س یکیمکان یاجزا یطراحو  و سالمت کیمکان یاستفاده از استانداردها ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه طراحی:  .1

تعریف طراحی، تصمیم در طراحی، نحوه فکر کردن در طراحی، آنالیز مسائل، شکل دادن و هماهنگ کردن اجزاء، فاکتورهای طراحی 

 مرتبط با آن. یو استانداردها یپزشک زاتیتجه

 محورها: یطراح .2

ای و پدیده های، ماکزیمم تنش برشی در حالت استاتیک، ضرایب بار برای بارهای ضربهمجاز در محورها، پیجش محورهای استوان تنش

متناوب، قدرت در محورها، تعیین قطر محور،  سرعت بحرانی، خارها، تمرکز تنش در محورها، تمرکز تنش در خارها،  یخستگی، بارگذار

 انواع کوپلینگ ها

 : فنرها .3

مارپیچی، فنرهای مارپیچ در حداقل حجم، اثر حلقه انتهایی در فنرهای مارپیچ فشاری، شقی خمشی فنرهای مارپیچ، کمانش در فنر های  فنرهای

رپیچ و خواص، طراحی برای بار های متغیر، ارتعاش در فنرهای مارپیچ، تلرانس های تجارتی برای فنر ها، فنرهای مارپیچ کششی، فنرهای ما

 مارپیچ پیچشی، فنرهای شاخه ای

 دائم: ریغ اتصاالت .4

ای، انواع اتصاالت پیچشی، اثر کشش اولیه در پیج ههای مربعی و ذوزنقچها، جدول پیچهای متریک، جداول اندازه پیمها، سیستچو اندازه پی فرم

 ها، اثر واشر فنری و کاسکت، انتخاب مهره، پیچ های انتقال قدرت راندرمان برای پیچ ها، تنش در پیچ ها، 

 دائم:  اتصاالت .5

 و متناوب یکیتاستا یارتفاع جوش تحت بارها یدر جوش، طراح یها، تنش برششانواع خط جو ،یکاریمو لح یبا جوشکار ییآشنا

 قطعات و تولرانس ها:  جازدن .6

ها، جا زدن با نیرو و حرارت و مقاومت، جا زدن با نیرو و حرارات در مقابل لغزش، جا زدن سقطعات، جدول مقدار حد مجاز و تولران جازدن

 انقباض.

 : هاناتاقای .7

عمر بلبرینگ، انتحاب بلبرینگ، جدول ضریب ثابت بلبرینگ یک ها، گ(، بلبریننگی)بلبریاهژورنال و ساچم یها اتاقانیوانواع  ساختمان

کاری بلبرینگ، نصب بلبرینگ ، بلبرینگ تحت اثر بار نردیفه، اندازه بلبرینگ یک ردیفه استاندارد ، طراحی بلبرینگ برای بارهای متغیر، روغ

 استاتیک، تنش برخورد بین رولرها

 یپزشک یاجزاء در مهندس یطراح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Machine Design of Biomedical Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1مقاومت مصالح  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  یپزشک یدر مهندس کینامید نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر 
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 هانآ یطراح هیها و اصول اولهبا چرخدند ییآشنا .8

 با کالچ ها و ترمزها ییآشنا .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Budynas, R.G., J.K. Nisbett, and K. Tangchaichit, Shigley's mechanical engineering design. 2008: McGraw 

Hill New York. 

  ، انتشارات نشر علوم نوین.1396. جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازیولی نژاد،  .2
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 هدف کلی:

 یریگهانداز زاتیو تجهها لبا مبد ییآشنا -

 سنسورها ونیبراسیبا انواع خطاها و نحوه کال ییآشناو  وسنسورهایب یریگهبا اصول انداز ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 .عیو صنا قاتیها، تحق شیابعاد در رابطه با آزما حیو تشر یریگو منظور از اندازه فیمقدمه و تعر .1

 .هامستیو کنترل س یریگوسائل در اندازه نیو کاربرد ا یریگو روش ها و وسائل مختلف اندازه یریگاندازه حیتشر .2

 ( Sensorsها ) ها و انواع مختلف آنکننده حس .3

 (. Receiversعالئم ) یهاهرندی( و گ Transmittersها )ه(، فرستند Transducers) هالمبد .4

(، خطا وانواع مختلف و  Resolution(، دقت ) Sensitivity)  تیبودن، حساس یحدود خط رینظ یریگهانداز یهاهمشخصات دستگا حیتشر .5

 .یریگاندازه یهادستگاه یکینامیعلّت آنها، طرز کار د

 (Calibration)  یریگاندازه یهاکردن دستگاه برهیکال .6

طول  رییگاز، حرارت، زمان، فرکانس، فشار، تنش، تغ ای االتیس انیجر ع،یسرعت،شتاب،ارتفاع ما ،ییمختلف : جابجا یپارامترها یریگهانداز .7

 .تهیسکوزیو ،ینسب

 وسنسورهایب .8

مستیها در سنبه عنوان سنسور، کاربرد آ کیولوژیب یهانکوچک، کاربرد الما یهاسایدر مق یریاندازه گ وسنسورها،یدر ب یریگزهاندا اصول .9

 خون، گلوکز و ... یفاکتورها یریاندازه گ وسنسورها،یاز ب یتجار یهالمثا ،یصیتشخ یها

 Criterion Leastحداقل مربع ) اریمع ه،یفور زیآنها، آنال عیمربوط به خطا ) احتماالت و توز اتیاضیکه ارجح است اضافه شود :ر یمطالب .10

Square .) 

 یپروژه درس انجام .11

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( 
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Cooper, J. and A. Cass, Biosensors. 2004: OUP Oxford. 

2. Chatterjee, S. and A. Miller, Biomedical instrumentation systems. 2012: Cengage Learning. 

3. Shirmohammadi, S., et al., Instrumentation and measurement in medical, biomedical, and healthcare systems. IEEE Instrumentation 
& Measurement Magazine, 2016. 19(5): p. 6-12.  

 یریگهانداز یهامستیس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Measurement Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:
 کیومکانیو سنجش در ب یریگهانداز یهاشروو آشنایی با  وارد بر اعضاء، مفاصل و عضالت یو گشتاورها روهاین لیتحل -

 ( کیراه رفتن ) نرمال و پاتولوژ کیومکانیب -

  اهداف ویژه:
 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 تعریف بیومکانیک و تفاوت های آن با مهندسی مکانیک:  .1

 گرایش های بیومکانیک، وظایف یک متخصص بیومکانیک، کینزیولوژی، ارگونومی

 :عضالنی –ساختار و عملکرد سیستم اسکلتی  .2

عصب دهی ماهیچه اسکلتی، اصول فعال سازی  مقدمه، ریزساختارهای اصلی سیستم، بافت نرم، تاندون، لیگامان، فاسیا، ماهیچه، ساختار فیبرهای ماهیچه ای،

سخت، غضروف،  فتبا ،یتاندون، متابولیسم انرژی، فاکتورهای مؤثر بر تولید نیرو و انرژ-انقباض ماهیچه ویژگی های عملکردی، مدل مکانیکی ماهیچه

 استخوان، عملکرد استخوان، انواع شکست ها، نوسازی، استخوان خواری

 : آنتروپومتری .3

 های اینرسی، استفاده از داده های آنتروپومتری در طراحییول اعضاء، حجم و وزن اعضای بدن، چگالی، مرکز جرم، مرکز گرانش، ویژگط تعاریف،

 های بیومکانیکی: مدل .4

 کینامینامیکی، روش دهای بیومکانیکی دیلسازی بیومکانیکی، مدلای، مسائل مهم در مدههای بیومکانیکی استاتیکی صفحلها، مدلاستفاده از مد ضرورت

 و معکوس میمستق

 :بیواینسترومنت .5

سنج ها،  گونیومترها، سیستم های تصویربرداری، سنسورهای فشار، صفحه گیری حرکت بدن، ترانسدیوسرهای نیرو، شتابگیری، مراحل اندازههاصول انداز

 (EMGعضالت () گیری قدرت عضالت، اندازه گیری فعالیتنیرو، اندازهگیری ارتعاش بدن، اندازه

 راه رفتن، محاسبه سرعت و شتاب مفاصل و اندام ها کینتیو س کینماتیس ت،یگ یفازها .6

 مفاصل: مفصل زانو، مفصل مچ، مفصل شانه کیومکانیب .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Özkaya, N., et al., Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion, and deformation. 2016: Springer. 

2. Knudson, D., Fundamentals of biomechanics. 2007: Springer Science & Business Media. 

3. Hall, S., Basic Biomechanics, CV Mosby, St. 2005, Louis. 

  

 یعضالن یاسکلت یهامستیس کیومکانیب عنوان درس به فارسی:

 Biomechanics of Musculoskeletal عنوان درس به انگلیسی:

System 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  و مقاومت مصالح کیاستات ،یآناتوم ی،ولوژیزیف نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  یپزشک یدر مهندس کینامید نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 ینقشه کش لیوسا یمعرف -

 استاندارد ینماها میاصول ترس یمعرفی و با اصول نقشه کش ییآشنا  -

  اهداف ویژه:

 تخصصی درسافزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یصفحات اصل ر،یخط، نقطه، تصو فیآن، تعر یو کاربردها یصنعت یکشبر نقشه یامقدمه .1

اول و سوم، اصول اندازه  یهافرجه یمختلف معرف یهاروش ،یهندس ماتینقشه، ترس یها، جدول مشخصات فنو کاربرد آن ینقشه کش لیوسا .2

  یگذار

 معلوم ریجسم از تصاو کیمجهول  ینما میترس یهاشرو .3

 کیمتر یو تر کیمتر ید ک،یزومتریا یو نماها یسه بعد ینما میترس .4

 مربوط به آن یبرش و قراردادها فیتعر .5

 یها در نقشه فنآن میترس یهاو مهره، جوش و روش چیپ اتصاالت .6

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکاننرمبصری و -های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Agrawal, B., Engineering Drawing. 2008: Tata McGraw-Hill Education. 

2. Baronio, G., et al., Integrated approach to the innovation of technical drawing teaching methods, in Advances 

on Mechanics, Design Engineering and Manufacturing II. 2019, Springer. p. 705-713. 

  .فیشر یصنعت دانشگاه انتشارات، 1393 .1یصنعت یها نقشه و یفن رسم م.، پور، یمتق .2

 1یصنعت ینقشه کش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Technical Drawing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 یریگاندازه یهاخون، روش انیحاکم بر جر نیخون و قوان یکیمکان اتیبا خصوص ییها، آشنابافت کیومکانیب یو رفتارها اتیشناخت خصوص -

 االتیس کیومکانیو سنجش در ب

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .1

 تهیسیسکواالستیبافت نرم: و کیومکانیب .2

 بافت سخت: استخوان، دندان کیومکانیب .3

 تیخون و اثر هماتوکر تهیسکوزیو ،یوتنیرنیو غ یوتنین االتیس یبندیم: تقسیستیز االتیس کیمکان .4

 ستییلند کو نیاثر فار ت،یو هماتوکر تهیسکوزیقطر رگ بر و اثر .5

 یو رگ مصنوع یقلب یهاهچیقلب: در کیومکانیب .6

 یمصنوع هیکل ز،یالیها، دستگاه د هیدفع ادرار: کل ستمیس کیومکانیب .7

 یو درمان یپزشک زاتیتجه .8

 هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-سمعیهای استفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hall, S., Basic Biomechanics, CV Mosby, St. 2005, Louis. 

2. Winter, D.A., Biomechanics and motor control of human movement. 2009: John Wiley & Sons. 

3. Panjabi, M.M. and A.A. White III, Biomechanics in the musculoskeletal system. 2001. 

  

 یستیز االتیس کیمکان فارسی:عنوان درس به 

 نوع درس و واحد Biological Fluid Mechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  االتیس کیمکان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد 
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 هدف کلی:

 یارتعاش یهامستیس یو معرف ییآشنا -

 و نحوه حل معادالت هامستیس یدرجه آزاد یمعرفو  و حل معادالت یکینامید یهامستیس یها کیانواع تحر یمعرف -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه:  .1

 یخواص حرکت نوسان ک،یو هارمون یحرکات تناوب ف،یتعار

 یرخطیو غ یخط یهامستیو س یکینامید یهامستیس یاضیمدل ر ،یآزاد درجات .2

اصال داالمبر، جرم  ،یو انرژ یلیو روش را وتنین نیبا استفاده از قوان ستمیمعادالت حرکت س ،یدرجه آزاد کی یهامستیآزاد س ارتعاشات .3

کاربرد روش کار  ،یتمیروش کاهش لگار ،یبدون استهالك، استهالك خط یدرجه آزاد کی یخط یهامستیانواع س یعیموثر، ارتعاشات طب

 یمجاز

 : کیهارمون کیبا تحر یدرجه آزاد کی یهامستیس ارتعاشات .4

 یورود کینسبت به تحر ستمیس یو فرکانس یارتعاشات ماندگار با استفاده از روش اعداد مختلط، پاسخ زمان ،یخارج یها کیتحر انواع

از  یناش هامستیس یارتعاشات اجبار ها،لهیم یچشیارتعاشات پ ه،یپا ییجابجا کینسبت به تحر یپاسخ فرکانس ستم،یس یحرکت کل ک،یهارمون

 کیصلب و االست یها هیپا ،یاثر استهالك در سرعت بحران ،یسرعت بحران ،یمرکز و حرکت رفت و برگشت زدوران جرم خارج ا

اصطکاك خشک، استهالك سازه ها و  ،یتلف شده توسط مستهلک کننده لزج یانرژ ،یبه صورت مواز یفنرها و مستهلک کننده لزج کاربرد .5

مستهلک کننده  ،یمطلق و نسب ییو جابجا رویانتقال ن تیقابل ون،یزوالسیمعادل، کاهش ارتعاشات و ا یتوربوالنس، مستهلک کننده لزج

 یو نگهدار ریمربوط به ارتعاش و استفاده از ارتعاشات در تعم یپارامترها یریگاندازه یروش ها ک،یسکواالستیو

به بار ضربه(، انتگرال کانولوشن،  یدرجه آزاد کی ستمی)پاسخ سیرتناولیغ کیتحر ه،یروش فور ،یتناوب کیدلخواه، تحر کیبا تحر ارتعاشات .6

 یدر حل معادالت ارتعاش یعدد یکاربرد روش ها

 : یدودرجه آزاد ستمیس .7

 ضربان دهیپد ،یمختصالت اصل ،یمختصالت عموم ستم،یس یحرکت کل ،یعیطب یآزاد، مودها تون،یارتعاشات از روش ن لیرانسفید معادالت

 مرتبط)وابسته( یهاستمیارتعاشات س ،یصنعت یارتعاشات، انواع جاذب ها یکینامیجاذب د ،یاجبار ارتعاشات .8

 یسیمعادالت ماتر میتعم ،یچند درجه آزاد یستمهایبه دست آوردن معادالت حرکت)روش الگرانژ(، س یبرا یمود جسم صلب، روش انرژ .9

 ممتد یهاستمیبر ارتعاشات س یمقدمه ا ،یچند درجه آزاد یهاستمیس یبرا

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای 

 ارتعاشات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Vibrations عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  لیفرانسیمعادالت د ی،پزشک یدر مهندس کینامید نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Thomson, W., Theory of vibration with applications. 2001: CrC Press. 

2. Inman, D.J. and R.C. Singh, Engineering vibration. Vol. 3. 1994: Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ. 

3. Rao, S.S., Mechanical Vibrations Laboratory Manual. Year, Edition Addison-Wesley Publishing Company, 

1995. 

4. Rao, S.S., Vibration of continuous systems. 2019: John Wiley & Sons. 

5. Benaroya, H., M. Nagurka, and S. Han, Mechanical vibration: analysis, uncertainties, and control. 2017: 

CRC Press. 
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 هدف کلی:

 یخط یهاستمیبا کنترل س ییآشنا -

 کنترلرها یطراح  -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هایا سرفصلپ( مباحث 

 هاستمیس یبندو طبقه فیمقدمه: تعر .1

ها، حالت گذرا و ماندگار، مشخصات  ستمیس یو اثرات آن، پاسخ زمان دبکیدر مورد ف یاتیکل ،یبلوک یهاماگراید ستمها،یس یاضیر مدل .2

 روش راث یداریپا ستم،یها بر مشخصات حالت گذرا و ماندگار سکنندهاثر کنترل یحالت گذرا و حالت ماندگار، بررس

 هاشهیر یمکان هندس روش .3

 یبا پاسخ فرکانس لیتحل یروش ها ها،ستمیس یفرکانس پاسخ .4

 یمشخصات پاسخ فرکانس ست،ییکویدر حوزه فرکانس: روش نا هاستمیس یداریپا یبررس .5

 جبران سازها یکننده و طراحلکنتر میتنظ .6

 PD ،PID یهاکنترل یطراح .7

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیامکانات و روش استفاده از

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ogata, K., Modern Control Systems, United States: Prentice Hall Publications, pp. 669-674. 2010. 

2. Nise, N.S., Control systems engineering. 2020: John Wiley & Sons. 

  

 کیکنترل اتومات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Automatic Control عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ارتعاشات نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر
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 هدف کلی:

کاربرد  ییو آموزش معادالت حاکم( و به دست آوردن توانا یکیزیف میانتقال حرارت و جرم )درك مفاه یهازمیها و مکان دهیبا پد ییآشنا -

 هانمسائل آ لی( و تحلکیولوژیب یهاطی)خصوصا در مح یعمل یهاهدیمعادالت انتقال حرارت و جرم در پد

  اهداف ویژه:

 تخصصی درسافزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 : یکل میمقدمه و مفاه .1

 یانرژ یانتقال حرارت، معادله بقا یهازمیمکان یمعرف

 : یستیو معادله انتقال حرارت ز ییرسانا اتیکل .2

 )معادله پنس( یستیآن، معادله انتقال حرارت ز هیو اول یمرز طیمواد، معادله پخش گرما و شرا ییخواص گرما ،یسه بعد ییمعادله نرخ رسانا

 : ایپا یتک بعد ییرسانا .3

 انتقال حرارت از سطوح گسترده )پره ها(  ،ییگرما یانرژ دیبا تول ییرسانا ،یشعاع یهاستمیاز س ییتخت، رسانا وارهیاز د ییرسانا

 :  ایپا یچند بعد ییرسانا .4

 )تفاضل محدود( یو روش عدد یمیروش ترس ،یلیتحل روش

 :  ایناپا ییرسانا .5

 تینهایب مهین طیمح ،یفشرده، اثرات مکان تیفشرده، اعتبار روش ظرف تیظرف روش

 : ییجابجا اتیکل .6

بعد و تشابه انتقال مومنتم و  یاعداد ب ن،یانگیو م یموضع ییجابجا بیضر ،یمرز یها هیال یمعادالت و آنالوژ ب،ی، تقر یمرز یها هیانواع ال

 حرارت 

 :  یخارج انیدر جر ییجابجا .7

متقاطع )بحث  انیمرکب(، استوانه در جر یمرز هیآرام و آشفته و ال یمرز یها هی)ال یمواز انیصفحه تخت در جر ،یتجرب روش

 یخارج انیمجموعه لوله ها در جر ،یخارج انیو انتقال حرارت(، کره در جر کینامیدرودیه

 : یداخل انیدر جر ییجابجا .8

 آرام و آشفته در لوله انیجر ییشار ثابت و دما ثابت(، روابط جابجا یمرز طی)شرا یموازنه انرژ ،یو  حرارت یکینامیدرودیه مالحظات

 آزاد:  ییجابجا .9

 (لیاستوانه طو ،ی)صفحه عمود یروابط تجرب ،یسطح عمود کی یآزاد رو ییجابجا ،یمعادالت حاکم و تشابه ساز ،یکیزیف حاتیتوض

                                                                                                                                                                               
 های بیومکانیک و بیومتریال مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *یاتیح یهاستمیانتقال حرارت و جرم در س یمبان عنوان درس به فارسی:

 Introduction to Heat and Mass عنوان درس به انگلیسی:

Transfer in Biological Systems 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یاتیح یهاستمیدر س کینامیترمود نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  االتیس کیمکان نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 جرم :  انتقال .10

معادالت انتقال مومنتم و حرارت و  یآنالوژ ،ییمعادله نفوذ، انتقال جرم جابجا یمرز طیشرا ،یمعادله نفوذ سه بعد ک،یقانون نفوذ ف مقدمات،

 جرم

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bergman, T.L., et al., Fundamentals of heat and mass transfer. 2011: John Wiley & Sons. 

2. Datta, A.K., Biological and bioenvironmental heat and mass transfer. 2002: Marcel Dekker New York. 

3. Datta, A.K., Heat and Mass Transfer: A Biological Context. 2017: CRC Press. 

  



 164/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 هدف کلی:

 یا رهیزنج یچند عضو یبا اصول و معادالت مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل سینماتیک و دینامیک مدلها ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 (دیگر چهارچوب به چهاچوبی از ها¬توصیف تغییر) ها¬نگاشت – چهارچوبه و ها¬گیری¬جهت ها،¬توصیف مکان .1

 عملگرها :  .2

 دکارتی فضای و مفصلی فضای کاراندازی، فضای مستقیم، سینماتیک کلی، های¬تبدیل و ها¬دوران ها،¬انتقال

 هارتنبرگ ، سینماتیک وارون ) حل پذیر بودن، راه حل جبری و هندسی،  روش حل پایپر(-پارامترهای دناویت .3

 حوزه در ها¬و دورانی اجسام صلب، حاالت تکین (، ژاکوبی خطی سرعت زمان، با متغیر گیری¬جهت و مکان رایب نمادگذاری)  ها¬ژاکوبی .4

 استاتیکی نیروهای و ها¬سرعت دکارتی تبدیل و نیرو

 دینامیک بازوهای مکانیکی ماهر :  .5

 اویلر –معادالت نیوتن 

 دینامیک بازوهای مکانیکی ماهر : .6

 معادالت الگرانژ

 تولید مسیر :  .7

 برخورد از عاری مسیرهای ریزی¬طرح

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 استادبر اساس نظر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Craig, J.J., Introduction to robotics: mechanics and control, 3/E. 2009: Pearson Education India. 

2. Williams, B., An introduction to robotics. Mech. and Cont. of Robotic Manipulators, 2016. 

                                                                                                                                                                               
 های بیوالکتریک و بیومکانیک مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *کیورباتیبر ب ای¬مقدمه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Introduction To Bio Robotics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  و مقاومت مصالح کیاستات نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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3. Schilling, R., Fundamentals of Robotics: Analysis and Control. Hoboken. 1998, NJ: Prentice-Hall.  
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 هدف کلی:

 کنترلر یو طراح یکنترل یهاستمیبا نحوه عملکرد س یعمل ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاسرفصلپ( مباحث یا 

 ها و تجهیزات، معرفی دوره، ارائه برنامه کالس و نحوه گزارش گزارش کارمعرفی دستگاه .1

 گیر، مشتق گیر و استخراج تابع تبدیلبستن مدارات اولیه شامل انتگرال ،سازی فرآیندها و کنترلگرهاآشنایی با نحوه ی پیاده .2

 قبلی در محیط نرم افزارآموزش سینولینک، شبیه سازی مدارات بسته شده جلسه  .3

 و شناسایی سیستمdcآشنایی با سیستم موتور   .4

 مقایسه نتایجdcپیاده سازی سخت افزاری و نرم افزاری برای مورتور  ،PIDطراحی کنترلر  ،  .5

 پیاده سازی سخت افزاری و نرم افزاری، مقایسه نتایجLead-Lagطراحی کنترلر  ، .6

 یستمآشنایی با سیستم گوی معلّق و شناسایی س .7

 پیاده سازی سخت افزاری و نرم افزاری برای سیستم گوی معلق، مقایسه نتایجPIDطراحی کنترلر  ، .8

 افزاری برای سیستم گوی معلق، مقایسه نتایجافزاری و نرمپیاده سازی سختLead-Lagطراحی کنترلر  ، .9

 آشنایی با سیستم کوره و شناسایی سیستم .10

 افزاری برای سیستم کوره، مقایسه نتایجزاری و نرمپیاده سازی سخت افPIDطراحی کنترلر  ، .11

 افزاری برای کوره، مقایسه نتایجافزاری و نرمپیاده سازی سختLead-Lagطراحی کنترلر  ، .12

 شناسایی، طراحی و پیاده سازی کنترلر)کنترل سطح آب( .13

 سازی کنترلر)کنترل شار (شناسایی، طراحی و پیاده .14

 هاارائه پروژه .15

 جبرانی مباحث منتخب و پیشرفته رفع مشکل و جلسه .16

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ogata, K., Modern Control Systems, United States: Prentice Hall Publications, pp. 669-674. 2010. 

2. Nise, N.S., Control systems engineering. 2020: John Wiley & Sons.  

 یریگاندازهآز کنترل و  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Control And Measurement Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  کیکنترل اتومات نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 یکارو تراش یکارجوش ،یکارورق یهابا روش ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و مهارت  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .1

 :یکارورق .2

 ورق و اتصاالت ورق یکاربرش ،یفرم ده ،یکارمخ یهاروش

 :یکارجوش .3

 لنیبا گاز است یبا جوشکار ییآشنا ،یکیجوش قوس الکتر یبا روش ها ییآشنا  .4

 :یکارشترا .5

 یدنده زن ،یبا دستگاه تراش، آج زن یسوراخکار ،یکف تراش ،یبا دستگاه تراش، روتراش ییآشنا  .6

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 اساس نظر استادبر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. John, K., Mechanical Workshop Practice. 2010: PHI Learning Pvt. Ltd. 

2. Zeng, Y., et al. A Study on the Training Center Construction of Mechanical Engineering Theory-Practice 

Integration Based on “Industrial Mechanism”. in 2015 International Conference on Social Science, 

Education Management and Sports Education. 2015. Atlantis Press. 

  

 یکارگاه عموم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Workshop عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

  االتیروابط حاکم بر س یمشاهده تجرب -

 یاالتیثوابت س یریگمختلف اندازه یهابا روش ییآشنا  -

  اهداف ویژه:

 توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 شکل یدود انیجر شیآزما .1

 اثر ضربه جت شیآزما .2

  نولدزیعدد ر شیآزما .3

 مرکز فشار شیآزما .4

 تهیسکوزیو شیآزما .5

 متر یونتور شیآزما .6

 اصطکاك و افت شیآزما .7

 Hele Shaw شیآزما .8

  هیتخل بیضر شیآزما .9

 کشش سطح شیآزما .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Munson, B.R., D.F. Young, and T.H. Okiishi, Fundamentals of fluid mechanics. Oceanographic Literature 

Review, 1995. 10(42): p. 831. 

                                                                                                                                                                               
 بیومکانیک و بیومتریال مشترك است.این درس بین گرایش  * 

 *االتیس کیآز مکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fluid Mechanics Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  االتیس کیمکان نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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2. Pritchard, P.J. and J.W. Mitchell, Fox and McDonald's introduction to fluid mechanics. 2016: John Wiley & 

Sons. 

3. White, F.M., Fluid Mechanics 7th edn University of Rhode Island. Publication company: Mc Graw Hill, 

2010. 

4. Gerhart, P.M., A.L. Gerhart, and J.I. Hochstein, Munson, Young and Okiishi's Fundamentals of Fluid 

Mechanics. 2016: John Wiley & Sons. 

، جهاددانشگاهی، 1386. سیاالت آزمایشگاه مکانیک سیاالت وهیدرولیک به همراه خالصه ای از مکانیککریمی، م. و زراتی، ا.  .5

  واحد صنعتی امیرکبیر.
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 هدف کلی:

 ریت زیمحاسبه خ یهابا روش ییآشنا -

 شکست یهایبا تئور ییآشنای و و انرژ یکار مجاز یهابا روش ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 : نینامع یرهایدر ت زیخ .1

 .یریو روش انعطاف پذ یروش پراتز شکسته، روش لنگر مساحت، روش جمع آثار، روش سه لنگر، روش سخت ،یریروش انتگرال گ

 : یو کار مجاز یانرژ یها روش .2

از  زیخ نییتع یمجاز یروین ،یمکان مجاز رییتغ ،یکار مجاز یروش ها ،یاز روش بقاء انرژ زیخ نییتع ،یو کار خارج یکرنش کیاالست یانرژ

مکان  رییتغ ن،ینامع یها ستمیدر س یمجاز یرویروش ن ک،یاالست یها ستمیدر س یمجاز یروی) بار واحد (، معادالت ن یمجاز یرویروش ن

 ستمیو استفاده از آنها در حل س انویگلیکاست یایمکمل، قضا یو انرژ یکرنش یمجزا، انرژ یها ستمیدر س یکار مجاز ،یتعادل ائلدر مس یکجاز

 .نینامع یها

 ها : تعادل در ستون یداریپا .3

متفاوت،  یگاه هیتک طیبا شرا یستون ها یبرا لریاو یبار حد نییستون ها، تع یداریپا یدر حالت تعادل، تئور یداریو ناپا یداریپا مفهوم

 یستون ها با استفاده از فرمول ها طراحی و ها ستون – ریخارج از مرکز و فرمول سکانت، ت یمحور یبارها لر،یفرمول او یها تیمحدود

 .یتجرب

 و شکست:  یپارگ یهایتئور یبررس .4

)فون  یبرش -شکل  رییتغ یانرژ ممیماکز ی)ترسکا( و تئور یتنش برش ممیماکز یمواد نرم و چکش خوار شامل تئور یشکست برا یها یتئور

 برای مور –کلمب  یمور اصالح شده و تئور یتنش نرمال، تئور ممیماکز یمواد ترد و شکننده شامل تئور یشکست برا یها ی( و تئورسززیم

 مواد ترد. 

 یشکست و مودها یبر تئور ی، مقدمه ا Fatigue –life, Stress-life & Strain-lifeآن شامل ،    یبررس یو روش ها یخستگ .5

 یبارها یشکست برا یها یمود اول شکست ، تئور یبرا یشکست، شکست بحران یشدت تنش، شدت و چقرمگ بیترك و ضر یبازشدگ

 متناوب. یو بارها یبیترک

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 شکست یهایو تئور 2مقاومت مصالح  عنوان درس به فارسی:

 Mechanics of Materials II and Fracture عنوان درس به انگلیسی:

Theories 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مقاومت مصالح نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Beer, F., E. Johnston, and J. DeWolf, Mechanics of materials, 5th SI Edition. Stress, 1999. 1(10): p. 1.12. 

2. Özkaya, N., et al., Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion, and deformation. 2016: Springer. 

3. Budynas, R.G., J.K. Nisbett, and K. Tangchaichit, Shigley's mechanical engineering design. 2008: McGraw 

Hill New York. 

4. Ünal, M., O. Akkuş, and R.E. Marcus, Fundamentals of musculoskeletal biomechanics, in Musculoskeletal 

research and basic science. 2016, Springer. p. 15-36. 
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 هدف کلی:

 یو توانبخش یکمک حرکت یابزارها یکنترل حرکت انسان، طراح یبا علمکرد و ابزارها ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .1

 یکیمکان لیوسا یهامحرك یمعرف .2

 یاندام ها فوقان یبرا یمصنوع یهاستمیبا س ییآشنا .3

 یمصنوع یها ستمیس یمناسب برا یبا سنسورها ییآشنا .4

  یمصنوع یهامستیکنترل س یها روش .5

 هابا اگزواسکلت ییآشنا .6

 یعملکرد یکیالکتر کیتحر .7

 حرکت انسان کنترل .8

 یاندام تحتان یو کمک حرکت یمصنوع یهابا اندام ییآشنا .9

 یاختالالت نورولوژ یها در افراد داراموتورکنترل یمعرف .10

 یبا اختالالت موتورکنترل مارانیب یبخشتوان .11

 یبخشنتوا کیربات .12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Zhang, D., et al., Biomechatronics: Harmonizing Mechatronic Systems With Human Beings. Frontiers in 

neuroscience, 2018. 12: p. 768. 

2. Tong, R., Biomechatronics in medicine and healthcare. 2011: Pan Stanford Publishing. 

  

 کیومکاترونیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomechatronics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  کیکنترل اتومات نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  یریگهانداز یهاستمیس نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

آگهی و درمان به نحوی که این تشخیص، پیشآشنایی دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی با کاربردهای نوین کامپیوتر در پزشکی به منظور  -

های نوین اطالعات در پزشکی و آشنایی با رشته انفورماتیک پزشکی برداری و استفاده صحیح از فناوریعلم بتواند ایشان را در جهت بهره

سازی د، تا وجوه مختلف طراحی و پیادههای اطالعات در پزشکی نیز برای ایشان مهیا شورهنمون گردد. در گام بعدی آشنایی با برخی از فناوری

و کاربرد  هیاول میبا مفاه انیدرس دانشجو یدر انتها رود¬یسیستم اطالعات کامپیوتری مراکز بهداشتی درمانی نیز به خوبی تبیین شود. انتظار م

 آشنا شوند. یمارستانیب های¬ستمیو س یاطالعات در پزشک یفناور

  اهداف ویژه:

 مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ها و ترمینولوژی داده و اطالعات، دانش در انفورماتیک پزشکیتعریف واژه .1

 رکوردهای پزشکی و کامپیوتری بیمار .2

 بیمارستانی مختلف های¬معرفی اطالعات در بخش .3

 های اطالعات بیمارستانیای بر سیستممقدمه .4

 های پردازش اطالعات و بازیابی آنسیستم معرفی .5

 های مراقبتی، بهداشتی و درمانیهای تسهیم اطالعات در سیستمانتقال داده و پروتکل .6

 های اطالعاتی، بیمار محورمعرفی سیستم .7

 در حوزه زمان  یستیپردازش اطالعات ز های¬روش یمعرف .8

 یپزشکاز اطالعات  یبه عنوان بخش ریپردازش تصاو های¬روش یمعرف .9

 کننده تشخیص ـ درمانکامپیوتری پشتیبانی هایسیستم .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 اساس نظر استادبر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

                                                                                                                                                                               
 ها مشترك است.این درس بین همۀ گرایش * 

 *یاطالعات پزشک یفناور به فارسی:عنوان درس 

 نوع درس و واحد Medical Information Technology عنوان درس به انگلیسی:

 یبر مهندس یمقدمه ا وتر،یکامپ یسنوی¬برنامه نیاز:دروس پیش

 یپزشکزیست 

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Akay, M. and A. Marsh, Information Technologies in Medicine, Volume 1, Medical Simulation and 

Education. 2001: Wiley-IEEE Press. 

2. Akay, M. and A. Marsh, Information Technologies in Medicine, Volume II: Rehabilitation and Treatment. 

2001: Wiley-IEEE Press. 

3. van Ginneken, A. and P. Moorman, Handbook of Medical Informatics (JH van Bemmel, MA Musen, eds.). 

1997, Springer-Verlag. 

4. Bronzino, J.D. and D.R. Peterson, Medical devices and human engineering. 2018: CRC Press. 

5. WWW.LbL. Gav/ 'Olken/health care. Info. Course. Html 
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 هدف کلی:

 مواد یکیخواص مکان یریگاستاندارد اندازه یهاانجام تست -

 یکیمکان یهادهیمشاهده پدو  هاموادها و بافت ستیز بیضرا نییتع یعمل یهاروشآشنایی با  -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ASTM F2606گوسفند(، استاندارد  ایسخت )استخوان مرغ  یهابافت یبر رو یاآزمون خمش سه نقطه .1

 ASTM D6048تاندون، رگ و ...(، استاندارد  گامان،ینرم )پوست مرغ، ل یبافتها کیسکواالستیخواص و نییتع آزمون .2

 ASTM F543استاندارد  ،یارتوپد یهاچیپ pullout آزمون .3

 ASTM F1717ستون فقرات، استاندارد  تیتثب آزمون .4

 ASTM C1326استخوان، استاندارد  یبر رو Micro-Hardness آزمون .5

 ASTM F2516استاندارد  نول،یتینا یهایمکشش س آزمون .6

 و مفصل ران یمصنوع یزانو مپلنتیدر ا شیجهت آزمون سا ASTM F1714 & F1715با استاندارد  ییآشنا .7

  F2077 & F2267  ASTMو مهره ستون فقرات، ، استاندارد  سکید نیگزیتست جا آزمون .8

 ISO 14801استاندارد  ،یدندان یهامپلنتیدر ا یخستگ یاستحکام و بررس نییتع آزمون .9

 استحکام در مقابل ضربه نییشکست جهت تع یچقرمگ نییتع آزمون .10

 ریت زیبا استفاده از خ تهیسیمدول االست یریگهانداز آزمون .11

 اثر متقابل یتئور آزمون .12

 انویلیکاست یتئور یبررس آزمون .13

 مرکب( ریاز چند جنس مختلف )ت یرهایخمش ت آزمون .14

 ریت زیخ نییتع آزمون .15

 هاتمرکز تنش در آن یو بررس کیولوژیسخت ب یهاو بافت رهایتنش به کمک کرنش سنج در ت نییتع آزمون .16

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

                                                                                                                                                                               
 های بیومکانیک و بیومتریال مشترك است.این درس بین گرایش  *

 *مواد ستیو ز یستیز یهابافت یکیآز خواص مکان عنوان درس به فارسی:

 Mechanical Properties of Biomaterials عنوان درس به انگلیسی:

Lab 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مقاومت مصالح  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 نظر استادبر اساس      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Beer, F., E. Johnston, and J. DeWolf, Mechanics of materials, 6th SI Edition. Stress, 2012. 1(10): p. 1.12. 

2.  ASTM Standards 
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اختیاری بسته )گرایش( تخصصی بیومکانیک-دروس تخصصی  
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 هدف کلی:

 یرشد و نوساز یکم یمدلساز های¬با روش ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 .وستهیپ طیمح دگاهیفرم از د رییتغ کینماتیس ک،ینامی( و قانون دوم ترمود یبقاء ) جرم، اندازه حرکت، انرژ نیبر قوان عیسر یمرور .1

 . Mixture یتئور دگاهیبقاء از د نیفرم، قوان رییتغ کینماتیس .2

 تهیسیاالست یها یارتباط ) از تئور نیمطرح شده درا یها ی( و تئور Bone Remodeling Processدر بافت سخت )   ینوساز ندیفرآ .3

 (. Semi-mechanics) یها یتا تئور یقیتطب

 بقاء ( نیو قوان کینماتیرشد بافت ها ) س یها یتئور .4

 نرم. یدر بافت ها ینوساز ندیفرآ .5

 .ینوساز یندهایفرا یباز در ارتباط با مدلساز سئواالت .6

 نرم. یدر بافت ها نیدر استخوان و همچن ینوساز ندیانجام شده در ارتباط با فرا یشگاهیآزما یبر کارها یمرور .7

 Mixture (, …Yan Mow, Ateshian ) یانجام شده در ارتباط با غضروف با استفاده از تئور یبر کارها یمرور .8

از بافت ها را انتخاب و مقاالت مهم مرتبط با آن موضوع خاص را مرور نموده،  یکیدر  یمرتبط با نوساز یپروژه ا دیدرس هر دانشجو با نیا در .9

 انجام دهد. یکالس ارائه شفاه یترم برا انیدر پا نیو همچن هیته یگزارش کتب

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Cowin, S. and J. Telega, Bone mechanics handbook. Appl. Mech. Rev., 2003. 56(4): p. B61-B63. 

2. Nordin, M. and V.H. Frankel, Basic biomechanics of the musculoskeletal system. 2001: Lippincott Williams 

& Wilkins. 

3. Bowen, R.M., Continuum Theory of Mixtures. 1971, Ballistic Research Labs Aberdeen Proving Ground MD. 

4. Mase, G.T., R.E. Smelser, and J.S. Rossmann, Continuum mechanics for engineers. 2020: CRC press. 

5. Shabana, A.A., Computational continuum mechanics. 2018: John Wiley & Sons. 

  

 و رشد ینوساز های¬یتئور عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Remodeling and Growth Theories عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یعضالن یاسکلت های¬ستمیس کیومکانیب نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 کیمختلف مکان یها زمیمکان کینامیو د کینماتیبا س ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .1

 ییسرعت، شتاب و جابجا اگرامید میترس یآن ها، روش ها لیها و تحل یاهرم بند .2

 آن ها  کینتیو س کینماتیو نحوه توسعه روابط س یا لهیم4 یها زمیمکان .3

 کانتور آن میمشخصه بادامک و ترس یها، منحن رویها: انواع بادامک ها و پ بادامک .4

 ها ربکسیجعبه دنده ها و انواع گ لیها: اصطالحات چرخنده، تحل چرخدنده .5

 یچشیسرعت، گشتاور پ راتییغت بیسرعت، ضر می: تنظاریط چرخ .6

 یرفت و برگشت یها ستمیس توازن .7

 یروسکوپیژ اثرات .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالنیمآزمون پایان 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Martin, G.H., Kinematics and dynamics of machines. 2002: Waveland Press. 

2. Waldron, K.J., G.L. Kinzel, and S.K. Agrawal, Kinematics, dynamics, and design of machinery. 2016: John 

Wiley & Sons. 

  

 نیماش کینامید عنوان درس به فارسی:

 درس و واحدنوع  Kinematics and Dynamics of Machines عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یپزشک یدر مهندس کینامید نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 آن ها یکینتیو س یکینماتیو توسعه روابط س یا لهیم یها زمیمکان یبا طراح ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 حرکت،  یها لیها در انواع تبد زمیها، کاربرد مکان زمیانواع مکان یمقدمه : معرف .1

 لغزنده-و لنگ یا لهیم یها زمیمکان معرف .2

 هیپا یها زمیبه مکان دهیچیها پ زمیمکان هیاز تجز یها مثال .3

 مولد حرکت یها زمیمکان ر،یمولد مس یها زمیمعکوس، مولد تابع، مکان یها زمیمکان .4

 هم اصل یها زمیرابط )کاپلر(، مکان یها یرابط،  منحن نقاط .5

 یو ابعاد یها، سنتز عدد زمیسنتز مکان ز،یسنتز در مقابل آنال فیتعر .6

 آن یو انواع روش ها یعدد سنتز .7

 یبیو تقر قیسنتز دق ،یابعاد سنتز .8

 محاسبه خطا ،یسنتز ابعاد یهندس یها روش .9

 ها زمیمکان تیفیک یابیارز .10

 ییفضا یها زمیمکان مقدمات .11

 محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-سمعی هایاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hartenberg, R. and J. Danavit, Kinematic synthesis of linkages. 1964: New York: McGraw-Hill. 

2. Sandor, G.N. and A.G. Erdman, Advanced Mechanism Design V. 2: Analysis and Synthesis. 1997: Prentice-

Hall. 

3. Pennestri, E. and P. Valentini, An Application of Yaglom's Geometric Algebra to Kinematic Synthesis of 

Linkages for Prescribed Planar Motion of Oriented Lines. Journal of Mechanical Design, 2018. 140(3). 

  

 ها¬زمیمکان یطراح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mechanisms Design عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یپزشک یدر مهندس کینامید نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 با اصول دوران ییآشناو با اصول گسترش و برخورد اجسام  ییآشنا -

 با نرم افزار ییآشنای و کیقطعات استاندارد مکان میترس -

  اهداف ویژه:

 توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 حینقطه، خط و انواع صفحات، روش دوران و تصح شینما .1

 رالوجوهیدو خط، تقاطع خط با صفحه، تقاطع دو کث تقاطع .2

 مختلف یگسترش حجم ها ،یو مخروط یسطوح استوانه ا فیتعر .3

 کانال ها  گسترش .4

 چرخدنده اتاقان،یفنر،  میترس .5

 در نرم افزار یسه بعد میترس .6

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 استادبر اساس نظر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Green, P., The geometrical tolerancing desk reference: creating and interpreting ISO standard technical 

drawings. 2009: Elsevier. 

  .فیشر، 1397 .2 یکش نقشهاصول  ،.م پور، یمتقو . د ،یمراد ،.پور، م یمتق ،.، اپور یمتق  .2

 2یصنعت ینقشه کش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Technical Drawing 2 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1یصنعت ینقشه کش نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر 
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 هدف کلی:

 و انقال گرما انیجر یها دانیحل م یبرا یعدد های¬با روش ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ازیمورد ن ینرم افزار و سخت افزارها ،یروش حل عدد یمعرف .1

 حل معادالت یمعادالت، روشها یبند میتقس ،یمشتق جزئ معادالت .2

 تفاضل محدود روش .3

 یروش تفاضل محدود در حل معادالت عدد کاربرد .4

 ریاستوکس تراکم ناپذ ریروش تفاضل محدود در حل معادالت ناو کاربرد .5

 یشبکه، روش جبر جادیا .6

 یتجار ینرم افزارها یمعرف .7

 متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیو روش استفاده از امکانات

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hoffmann, K.A., Computational fluid dynamics for engineers. Engineering education system, 1993: p. 100-

103. 

  

 (CFD) یمحاسبات االتیس کینامید عنوان درس به فارسی:

 درس و واحدنوع  Computational Fluid Dynamics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  االتیس کیمکان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 ایکه نمونه بزرگ آن وجود دارد  یالهیکردن ابزارها در حیطه پزشکی و بیولوژی به وستر و مینیاتوریکوچک یهاشدن دانشجویان با روشآشنا -

 کند.فقط در دنیای میکرو و ریز مفهوم پیدا می

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اجزا یسازکوچک تیو اهم یپزشک یارتباط آن با مهندس وممز،یبا یمعرف .1

 خطا شیبا دقت و صحت در کاربرد و افزا یسازکوچک ارتباط .2

  کرویساخت در ابعاد م یهامورد استفاده در روش مواد .3

 کونیلیس هیپا یهاسیوایکرودیساخت م یروش ها انواع .4

 یمریپل هیپا یهاسیوایکرودیساخت م یروش ها انواع .5

 کرویم اسیانتقال در مق یها دهی: پداالتیکروسیم یفناور .6

 کسیو پروتئوم کسیشامل ژنوم پیچ یبر رو یملکول یولوژیب .7

 سلول و بافت  یمهندس یکاربردها یبرا کرویساخت در ابعاد م یهااز روش استفاده .8

 یپزشک صیو تشخ یستیز یسنسورها کرویم .9

 یجراح یکروابزارهایو م یدندان یهامپلنتیا کروالکترودها،یمانند م یکاشتن یهاسیوایکرودیم .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Folch, A., Introduction to bioMEMS. 2016: CRC Press. 

2. Zahn, J.D., Methods in bioengineering: biomicrofabrication and biomicrofluidics. 2009: Artech House. 

                                                                                                                                                                               
 ها مشترك است.این درس بین همۀ گرایش * 

 *یستیز یکیالکترومکان یهازسامانهیر یمبان عنوان درس به فارسی:

 Fundamentals of biomedical عنوان درس به انگلیسی:

microelectromechanical systems 
 نوع درس و واحد

 ای بر مهندسی زیست پزشکیمقدمه نیاز:دروس پیش

 واحد درسی 90گذراندن حداقل 

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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3. Meng, E., Biomedical microsystems. 2011: CRC Press.  
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 هدف کلی:

 ینکاریماش های¬با دستگاه ییآشنا -

 و ساخت قطعات کاری¬نیماش های¬با روش ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ها و ابزارها نیانواع ماش ییشناسا .1

 مته یها نیماش .2

 تراش یها نیماش .3

 فرز نیماش .4

 یسنگ زن نیماش .5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kesavan, R., Machine tools. 2010: Laxmi Publications, Ltd. 

2. Koenigsberger, F. and J. Tlusty, Machine tool structures. 2016: Elsevier. 

  

 ابزار نیکارگاه ماش عنوان درس به فارسی:

 واحدنوع درس و  Machining Workshop عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:
حوزه می باشد. با گذراندن این درس  نیو نوآورانه در ا یمهندس یهاآن در حوزه سالمت و ارائه پاسخ یابیو ارز ازین افتنیدر  کیستماتیس یهاآموزش روش -

ه به حال خالقان ینهای پیدا کردن نیاز، پاسخ مهندسی و در عکه برای دانشجویان سال اخر رشته مهندسی پزشکی طراحی شده است؛ دانشجویان با الگوریتم

 .شوندشنا میآهای توسعه محصول موضوعات و در نهایت با روش

  اهداف ویژه:
 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 حوزه سالمت یازهاین کیستماتیس صیتشخ .1

 ازین یغربالگر یهاشرو .2

 در توسعه محصول یتدوین استراتژ یهاشرو .3

 دهیتوسعه ا یهاشرو .4

 حل مسئله قیتحق یروشها .5

 یو مهندس یطراح ندیفرآ .6

   QFDعملکرد  تیفیگسترش ک ندیفرآ .7

  Research Plan قیو برنامه تحق سکیر زیآنال .8

  یپزشک ستیمراحل توسعه محصوالت ز .9

 طرحها یابیارز یروشها .10

 محصول یو عملکرد یطراح یتستها نیتدو .11

 ینمونه ساز یندهایفرآ .12

 آزمون لیتست و تحل یاستانداردها .13

 ها ومجوز ها هیدیتائ ،یالزامات قانون .14

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 اساس نظر استادبر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Elahi, B., Safety Risk Management for Medical Devices. 2018: Academic Press. 

2. Yock, P.G., et al., Biodesign: the process of innovating medical technologies. 2015: Cambridge University Press. 

3. Cross, N., Engineering design methods: strategies for product design. 2021: John Wiley & Sons. 

                                                                                                                                                                               
 ها مشترك است.این درس بین همۀ گرایش * 

 *یستیز یهاستمیدر س یمهندس یطراح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Engineering Bio-Design عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ای بر مهندسی زیست پزشکیهمقدم نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 187/    مهندسی پزشکی کارشناسی
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 هدف کلی:

 بافت یپاتولوژ طیاز شرا کیآن ها در هر رییو تغ یعیطب طیمختلف بدن در شرا یبافت ها یکیبا خواص مکان ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 حوزۀ تخصصی درس افزایش توانمندی و مهارت در .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 کیآن بر خواص مکان ریعضالت و تاث یها یماریخواص آن ها، ب یعضله، انواع عضالت و تفاوت ها یکیخواص مکان .1

 سکیمن گامان،یصاف، تاندون، ل ،یعضالت قلب کیومکانیب .2

 معده: کبد، مغز، غدد، رحم، یداخل یبافت ها یکیمکان خواص .3

 بافت استخوان کیومکانیب .4

 دندان کیومکانیب .5

 پوست کیومکانیب .6

 عصب کیومکانیب .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالنیم آزمون پایان

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Cowin, S.C. and S.B. Doty, Tissue mechanics. 2007: Springer Science & Business Media. 

2. Gomez, M.A., Biomechanics of Soft Tissue Injury. 2011: Lawyers & Judges Publishing Company. 

3. Hall, S., Basic Biomechanics, CV Mosby, St. 2005, Louis. 

4. Panjabi, M.M. and A.A. White III, Biomechanics in the musculoskeletal system. 2001. 

  

 بافت کیومکانیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Tissue Biomechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یعضالن یاسکلت یهاستمیس کیومکانیب نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی 
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 هدف کلی:

 یکاربرد مهندس یدرس بررو نیباشد. ا یدرس م نیا یاز اهداف اصل مپلنتیا یو طراح لینحوه تحل ،یارتوپد یها مپلنتیبا انواع ا ییآشنا -

 جادیا یها شرفتیو پ یبا اصول طراح انیتمرکز داشته و دانشجو یمورد استفاده در ارتوپد یها مپلنتیا یکم یو مدل ساز یدر طراح کیمکان

 آشنا خواهند شد. نهین زمیشده در ا

  اهداف ویژه:

 مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یمهره ا نیب سکیتاندون، غضروف و د گامان،یاستخوان، ل کیومکانیب .1

 یعضالن یاسکلت یساختارها .2

 یشکستگ میشکست استخوان و ترم یها زمیو مکان اصول .3

 مپلنتیساختار ا مپلنت،یا یاجزا میمفصل لگن و اصول تنظ ضیتعو یمفصل لگن، انواع روش ها یمفصل لگن: عکس العمل ها کیومکانیب .4

 مپلنتیمختلف ا یاندازه ها یدر طراح یمفصل لگن، نکات اصل

 مفصل زانو مپلنتیمختلف ا یاجزا یمفصل زانو، طراح کیومکانیمفصل زانو: ساختار مفصل زانو، ب کیومکانیب .5

 مفصل زانو ضیتعو یدر جراح مپلنتیمختلف ا یقسمت ها یاجزا میو تنظ یجراح اصول .6

ستون  یجراح یرا روش ها ییستون فقرات،  آشنا یها مپلنتیتحت فشار مهره ستون فقرات، انواع ا یها یستون فقرات: شکستگ کیومکانیب .7

 مهره ها یفقرات و ثابت ساز

 مفصل شانه و آرنج کیومکانیب .8

 یارتوپد یو پالك ها چیپ یطراح اصول .9

 یارتوپد یدر طراح یتجرب یها روش .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Malik, S.S. and S.S. Malik, Orthopaedic biomechanics made easy. 2015: Cambridge University Press. 

2. Winkelstein, B.A., Orthopaedic biomechanics. 2013: CRC Press. 

3. Zdero, R., Experimental methods in orthopaedic biomechanics. 2017: Academic Press. 

  

 یارتوپد یطراح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Orthopedic Design عنوان درس به انگلیسی:

 یطراح ،یعضالن یاسکلت یها ستمیس کیومکانیب نیاز:دروس پیش

 یپزشک یاجزا در مهندس

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 واحد:تعداد 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 یروهایارتزها و پروتزها و ن یکیومکانیب راتیتأث لیبا ارتزها و پروتزها ، تحل یی، آشنا ونیو استانداردها در آمپوتاس یبا اصول جراح ییآشنا -

 ارتزها و پروتزها یکیمکان یطراح ،یاصالح

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 طراحی مهندسی : .1

 ابالغ گیری،¬تبیین نیاز، تعریف مسئله، طرحریزی پروژه، گردآوری اطالعات، مفهومی سازی رویکردهای جایگزین و ارزیابی آنها، تصمیم

 مطلوب طرح سازی پیاده طرح،

 : دیتول یبا روش ها ییآشنا .2

 یفرم ده ک،یپالست قیتزر ،یگر ختهیر

 : یافراد با مشکالت حرکت تیگ .3

 یپاتولوژ تیشده در گ جادینرمال و تفاوت ا تیبا گ ییآشنا

 :  ارتزها .4

ستون  یارتزهای اندام فوقانی، ارتزها و موارد کاربرد ارتزها، ارتزهای اندام تحتانی، یبند میارتزها، تقس یطراح یای بر ارتزها، اصول کل مقدمه

 فقرات

 : پروتزها .5

استفاده از پروتزها، نحوه نصب، پروتزهای اندام تحتانی، پروتزهای اندام فوقانی، پروتزهای مفصل ران و زانو، تثبیت کننده های ستون  موارد

 مهره ها، دریچه های مصنوعی قلب و ...

 مرکب :  تیر .6

 متقارن با یک ماده، تیرهای متقارن با چند ماده، تیرهای نامتقارن با یک ماده، تیرهای نامتقارن با چند ماده، کاربرد در مفاصل کامالً تیرهای

 تعویض شده و بهبود شکستهای استخوانی.

 تنش: تمرکز .7

 های¬روش ترکیبی، یا محوری ریبارگذا تحت ها¬تئوری االستیسیته و فاکتورهای تمرکز تنش، سوراخهای مدور و بیضوی و شکاف

 .آزمایشگاهی

 بر روی تکیه گاه االستیک : تیر .8

ری معادله و راه حل حاکم ، راه حل همگن و تیر نیمه بی نهایت ، نیروی متمرکز بر تیر بی نهایت، راه حل عمومی،بارگذاری یکنواخت و بارگذا

 وعی ران و زانو .توزیع شده، تیرهای محدود، تیرهای کوتاه، کاربرد در مفاصل مصن

 تماسی :  های¬تنش .9

 ارتزها و پروتزها یطراح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Orthoses and Prosthesis Design عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یعضالن یاسکلت یها ستمیس کیومکانیب نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز 
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 اجسام و سطوح تماس، تغییرشکل اجسام در نقاط تماس، کاربرد در ارتزها و پروتزها ی¬هندسه

 یپروژه درس انجام .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Dieter, G.E. and L.C. Schmidt, Engineering design. 2009: McGraw-Hill Higher Education Boston. 

2. Barber, J.R., Intermediate mechanics of materials. Vol. 175. 2011: Springer Science & Business Media. 

3. Bartel, D.L. and D.T. Davy, Orthopaedic biomechanics: mechanics and design in musculoskeletal systems. 

2019: Prentice Hall. 

4. Shurr, D.G., J.W. Michael, and T.M. Cook, Prosthetics and orthotics. 2002: Prentice Hall Upper Saddle 

River, NJ. 

5. Edelstein, J.E. and J. Bruckner, Orthotics: a comprehensive clinical approach. 2002: Slack Incorporated. 
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 هدف کلی:

 محدود یاجزا یها در روش ها تمیالگور یساز ادهیپ یبا اصول روش روش ها و چگونگ ییآشنا -

 کیومکانیمحدود در ب یاجزا یبا کاربردها ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه:  .1

 ها تیها و محدود تیقابل ،یمسائل مهندس لیمحدود در تحل یاستفاده از روش اجزا متیمحدود، ضرورت و اه یروش اجزا خچهیتار

مختصات  ،یمحدود به روش انرژ یاجزا یسازه ها، فرمل بند یسیماتر لیمحدود به روش تحل یاجزا یفرمول بند ،یبعد کی یها المان .2

 یاجزا یفرمول بند ،یمرز طیدستگاه معادالت، اعمال شرا افتنیاثر دما، مونتاژ نمودن و  رو،یالمان، بردار ن یسخت سیتوابع شکل، ماتر ،یمحل

 نیبر روش گالرک یمقدمه ا م،یمحدود به روش مستق

 لیمسا یفرمول بند ک،یزوپارامتریا یتوابع شکل، فرمول بند ،یمختصات سطح ،یالمان مثلث نه،یکم لیپتانس یاصل انرژ ،یصفحه ا یخرپا .3

 یبر المان چهارگوش عموم یمقدمه ا ،یلیاثر دما، المان چهارگوش مستط رو،یبردار ن ،یسخت سیماتر ،یبه روش انرژ یدوبعد

 یآجر یسه بعد یبر المان ها یو چهار گوش، مقدمه ا یمثلث یمتقارن محور یبر المان ها یو سه بعد، مقدمه ا یمتقارن محور های¬المان .4

  یبر اساس روش انرژ ریمحدود المان ت یاجزا یتوابع شکل، فرمول بند ر،یاز المان ت یاتیکل ر،یالمان ت ،یهشت گره ا

 و خرپا ریت ،یمتقارن محور ،یو سه بعد یچند مساله دوبعد لیتحل ،ینرم افزار تجار کی یمعرف .5

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Liu, G.-R. and S.S. Quek, The finite element method: a practical course. 2013: Butterworth-Heinemann. 

2. Pepper, D.W. and J.C. Heinrich, The finite element method: basic concepts and applications with MATLAB, 

MAPLE, and COMSOL. 2017: CRC press. 

3. Munjiza, A., E.E. Knight, and E. Rougier, Large strain finite element method: a practical course. 2015: John 

Wiley & Sons.  

 کیومکانیمحدود در ب یاجزا یروش ها عنوان درس به فارسی:

 Finite Element Methods in عنوان درس به انگلیسی:

Biomechanics 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مقاومت مصالح  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:
 ینهایآنها در ماش لیمجموعه معادالت و تحل یبصورت مجموعه معادالت، محاسبه عدد یاتیح یستمهایس یدرس، آموزش مهارت طراح نیا شنهادیهدف از پ -

 باشد. یو کنترل آنها م ینیب شیپ ،یاتیح یها ستمیاز س یجهت درك بهتر مهندس یمحاسبات

  اهداف ویژه:
 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 در آن یساز هیشب تیو اهم یاتیح یستمهایس یبر مهندس یمقدمه ا .1

 (یو تنسور( و معادالت )درجه اول، همگن، جزئ سی)بردار، ماتر یاضیبر بخش ر یمرور .2

 (CFDمورد استفاده )متلب، کامسول،  یبر نرم افزارها یمرور .3

 (تهیسیسکواالستیو ،یکرنش، کشش خط-)روابط تنش وستهیپ کیبر اصول مکان یمرور .4

 ( کیف ینفوذ موثر، قوان بیبر انتقال جرم ) روابط نفوذ، ضر یمرور .5

المنت استخوان، شکست، درمان استخوان  ناتیفا یو مدلها یکیاستخوان و تخلخل آن، خواص مکان یاستخوان ) ساختار و شکل استخوانها، چگال یساز هیشب .6

 (یوتریکامپ یو مدلها

 غشا( یدوبعد یآن، مدلها یساز هیشب یو رورشها کیزوتروپیبافت ا یساز هیبافت نرم و ساختار آن، شب یبافت نرم )معرف .7

 نگیماکسول، ب انی)جر یدو و سه بعد ک،یخون بصورت  انیجر یساز هیشب یروشها ،یخون یرگها و،یکارد ستمیس ی)معرف یخون یخون و رگها نایجر .8

 رگها، لخته شدن خون( یساز هی( و شبکیسکوپالستیو و کیسکواالستیو ک،یهام، االست

 نانوذرات مورد استفاده در درمان آنها ،یمهاجرت سلول ،یسرطان یغده ها یساز هیشب .9

 نرم( یفلزات و ماکرومولکولها ک،یآن )سرام کینامیداربستها و د یساز هیشب .10

 گلبول قرمز( ک،یزیوفیب یمدلها روها،یو تعادل ن یمهاجرت سلول ،ی)اسکلت سلول یو مهاجرت سلول یچسبندگ یساز هیشب .11

 المنت آن( تینایآن، فا یکیزیف هیاصول اول ک،ینتیقلب، فشار تورم و الکتروک چهیدر یقلب ) معادالت موازنه بر رو چهیدر زمیمکان .12

 (یسلول یرشد، چسبندگ یبه فاکتورها یسلولها ) با نگاه یدرون سلول یو فضا گاندیغلظت ل کینامید یساز هیمکانوترانسداکشن داربست، شب .13

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاز روش استفاده

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکاننرمبصری و -های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kojić, M., et al., Computer Modeling in Bioengineering: Theoretical background, examples and software. 2008: John Wiley & Sons. 

                                                                                                                                                                               
 شترك است.های بیومکانیک و بیومتریال ماین درس بین گرایش * 

 *یستیز یهادر سامانه یمدل ساز یمبان عنوان درس به فارسی:

 Basics of Modeling in Biological عنوان درس به انگلیسی:

Systems 
 نوع درس و واحد

انتقال حرارت و جرم  یمبان ،یمهندس اتیاضیر نیاز:دروس پیش

 یاتیح یها ستمیدر س

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد 
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2. Mollica, F., L. Preziosi, and K.R. Rajagopal, Modeling of biological materials. 2007: Springer Science & Business Media.  
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 هدف کلی:

 یکیمکان یرشد ترك و گسترش شکست در سازه ها لیتحل یبا روش ها ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه .1

 شکست کیبدون بعد از منظر مکان زیمواد و آنال ،یطراح .2

 کیکروسکوپیم دگاهیشکست از د کیمکان .3

 ثیفیشکست گر یتئور .4

 یکرنش یانرژ ییرها زانیم .5

 یداریناپا .6

 یکرنش یانرژ ییرها زانیم .7

 ترك دار یتنش اعضا لیتحل .8

 نوك ترك تهیسیپالست .9

 شکست یبیترک یمودها .10

 شکست یخط یارهایمع .11

 یرشد ترك خستگ یشگاهیآزما روابط .12

 شکست زیآنال ینرم افزار های¬با بسته ییآشنا .13

 هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-سمعیهای استفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Anderson, T.L., Fracture mechanics: fundamentals and applications. 2017: CRC press. 

2. Maiti, S.K., Fracture mechanics: fundamentals and applications. 2015: Cambridge University Press.  

 شکست کیاصول مکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Fracture Mechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شکست یها یتئور و 2مقاومت مصالح  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 یابیآنها و ارز یطراح یها ندیمواد را به منظور استفاده در فرا ستیز یکیو مکان یکیزیف ،یمربوط به خواص ساختار یها شیدرس آزما نیا

  .دهد یبدن پوشش م یبرهمکنش آنها با اندام ها و بافت ها

  اهداف ویژه:

 مواد ستیز یکیو مکان یکیزیف ،یخواص ساختار حیو توض فیشناخت، تعر .4

 مختلف یکیزیف یها یریخواص مهم از اندازه گ نییدر تع یو مهندس یاضیدانش ر یریبه کارگ .5

 داده ها ریو تفس لیمواد و تحل ستیخواص ز یریاندازه گ یها برا شیآزما یو اجرا یطراح یریادگی .6

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  یمنیمالحظات ا .11

  یریپذ بیتخر ستی: تخلخل، جذب آب، زیساختار یها آزمون .12

 اصطکاك بیضر ،یسطح، کشش سطح یسطوح، زبر ی: چسبندگیسطح یابیو برهمکنش سطوح، مشخصه  یسطح خواص .13

 مرهایپل یا شهیانتقال ش یذوب و دما یدما ژه،یو ییگرما تیانتقال حرارت، ظرف یروش ها بیضرا یابی: ارزیحرارت خواص .14

 ییتراوا یریاندازه گ ،یرینفوذ پذ یریانتقال جرم: اندازه گ خواص .15

 یخازن بیضر ک،یزوالکتریخواص پ ،یکیالکتر یی: رسانایکیالکتر خواص .16

 المبرت-ریشکست، قانون ب بی: ضرینور خواص .17

 یکرنش، محاسبه مدول کشش-کشش: رسم نمودار تنش آزمون .18

 یکرنش، محاسبه مدول فشار-فشار: رسم نمودار تنش آزمون .19

 یچقرمگ یری: اندازه گیشکست و چقرمگ یها آزمون .20

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
4- W. D. Callister and D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, 9th Ed., Wiley, 2014. 

5- W. D. Callister and D. G. Rethwisch, Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated 

Approach, 5th Ed., Wiley, 2019. 

6- Handbook of Polymer Testing: Physical Methods, Roger Brown, CRC Press, 1999. 

  

 آز خواص مواد عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomaterials Properties Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1مواد مهندسی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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الزامی بسته )گرایش( تخصصی بیومتریال-دروس تخصصی  
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 هدف کلی:

در رشته  ازیو مهم مورد ن جیاز موضوعات را یو جهت مطالعه برخ یستیز هیتجز یمیو سپس ش یعموم یمیش درس با تمرکز ابتدا بر نیا -

در  "مواد ستیز شیگرا"دوم  ایسال اول  انیدرس به دانشجو نیشده است. ا یدارند، طراح هیتک یمیش یا هیپا میکه بر مفاه یپزشک یمهندس

 تر را بهتردرك کنند. یتا دروس تخصص کندیکمک م یسطح مقطع کارشناس

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یعموم یمیبخش اول: ش .1

 ییایمیش های¬معادله ،ییایمیش های¬: فرمولیومتریاستوک .1-1

 SIمحاسبات شیمیائی، واحدهای  .1-2

 ساختمان اتم .1-3

 یعناصر و جدول تناوب .1-4

 یمولکول نیدرون و ب ییایمیش یوندهایپ .1-5

 یستیدوم: شیمی تجزیه ز بخش .2

 خطاها در شیمی تجزیه .2-1

 غلظت انواع بیان و ها¬محلول .2-2

 یستیز های¬ستمیآن در س تیآب و اهم .2-3

 های بافرمحلول .2-4

 های اسید و بازتیتراسیون .2-5

 مواد یو کم یفیک هیتجز .2-6

 یستیز یهامولکول .2-7

 نهایپروتئ یسازهای استخراج و خالصروش .2-8

 کروماتوگرافی .2-9

 الکتروفورز .2-10

 یجرم یاسپکترومتر .2-11

 ییایمیوشیتعادل در سیستم های شیمیائی و ب .2-12

 ییایمیوشبی و شیمیائی های¬واکنش کینتیس .2-13

 میشده با آنز زیکاتال یهاواکنش کینتیس .2-14

 1مواد ستیز یکاربرد یمیش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Applied Chemistry of Biomaterials1 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 اسپکتروسکوپی نوری .2-15

 تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Skoog, D.A., et al., Fundamentals of analytical chemistry. 2013: Cengage learning. 

2. Harris, D.C., Quantitative chemical analysis. 2010: Macmillan. 

3. Peter, D., J. Hayes, and G. Hieftje, Chemical Separation and Measurements. 1998, Saunders, Philadelphia, 

Pa, USA. 

4. Manz, A., N. Pamme, and D. Iossifidis, Bioanalytical chemistry. 2004: Imperial college press. 

5. Skoog, D.A., F.J. Holler, and S.R. Crouch, Principles of instrumental analysis. 2017: Cengage learning. 

6. Hay, R.W., Bio-inorganic chemistry. 1984: Ellis Horwood Chichester. 

7. Mortimer, C.E., Chemistry; a conceptual approach. 1967. 
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 هدف کلی:

 و قوانین آن کینامیشناخت علم ترمود -

 زنده یهامستیس یسازلدر مد کینامیکاربرد ترمود -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 فیتعار .1

 ندیماده، فرآ کی)جرم مشخصه( و حجم مشخصه)حجم کنترل(، خواص و حالت یکینامیترمود ستمیس ک،ینامیعلم ترمود یهخچیو تار فیتعر

 دما. یهاسایمق ک،ینامی(، اصل صفرام ترمودکلیو چرخه)س

 خالص یخواص ماده .2

 .پسیقاعده فاز گ ،یکینامیجداول خواص ترمود ،یقیحق یکامل و گازها یجامد( معادالت حالت، گازها ع،یسه گانه)بخار، ما یفازها تعادل

 گاز و حرارت .3

 گاز و حرارت  یهسیحرارت، مقا فیتعر ،یشبه تعادل ندیفرآ کیدر  ریتراکم پذ ستمیس کیمرز  ییگاز، جابجا فیتعر

 کینامیاصل ترمود .4

حالت،  ریی) جرم مشخصه( با تغستمیس کی یبرا کینامیچرخه، اصل اول ترمود کیبا گردش در  ستمیس کی یبرا کینامیاول ترمود اصل

 انیجر ندی( فرآSSSF)میحالت دا میدا انیجر ندیفرا ،یحجم مشخصه، آنتالپ یبرا کینامیجرم، اصل اول ترمود یاصل بقا ،یدرون یانرژ

 ستمیدر س یشبه تعادل ندیدر فشار ثابت، فرآ ژهیو یدر حجم ثابت ، گرما ژهیو یدر حجم ثابت، گرما ژهیو یگرما کنواخت،یحالت -کنواختی

 کامل. یگازها ژه،یو یو گرما یآنتالپ ،یدرون یبا فشار ثابت ، انرژ

 کینامیاصل دوم ترمود .5

که  یعوامل ر،یبرگشت پذ ندیفرا ک،ینامیاصل دوم ترمود خچال،یعملکرد  بیو ضر یحرارت یهاینماش خچال،یو  دیتبر ،یحرارت یهاینماش

 دما. یکینامیترمود اسیکارنو، مق یکارنو، بازده چرخه یچرخه شوند،یم ندهایفرا یریباعث برگشت ناپذ

 یآنتروپ .6

برگشت ندیدر فرا یآنتروپ راتییتغ ر،یبرگشت پذ ندیدر فرا یآنتروپ راتییجسم خالص، تغ یآنتروپ ،ی(، آنتروپclausius)وسیکالز ینامساو

 یآنتروپ راتییتغ ر،یبرگشت پذ کیاباتیآد ندیفرآ کنواخت،ی انیبا جر ندیحجم مشخصه، فرآ یبرا یکینامیافت کار، اصل ترمود ر،یناپذ

 .یبازده حرارت ،یآنتروپ ادیکامل، ازد یگازها یبرا ریپذ( برگشتکیتروپ یبرزخ)پل ندیفرآکامل،  یگازها

 یریناپذبرگشت .7

 .یریناپذبرگشت ر،یپذکار برگشت ای( Availability, Exergyانجام کار)  تیقابل

                                                                                                                                                                               
 های بیومکانیک و بیومتریال مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *یاتیح یهامستیدر س کینامیترمود عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Thermodynamics in Bioengineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1 یعموم کیزی، ف2 یعموم یاضیر نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد
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 هامحلول کینامیترمود .8

 هانو روابط مربوط به آ قیرق یهالبا قاعده، محلو یهالمحلو آل،هدیا یهالمحلو

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Van Wylen, G.J., R.E. Sonntag, and C. Borgnakke, Fundamentals of classical thermodynamics. 1994: Wiley. 

2. Moran, M.J., et al., Fundamentals of engineering thermodynamics. 2010: John Wiley & Sons. 

3. Chattopadhyay, A., M. Zemansky, and R. Dittman, Heat and thermodynamics. 2011. 
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 هدف کلی:

 یسلول یهاندیدر فرا هاومولکولیها، اجزا و عملکرد آنها و نقش باساسی سلول میشامل مفاه یشناسستیز یمبانشدن دانشجویان با  آشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آنها یاجزا یو معرف شانهای¬و تفاوت کیوتیوکریو  کیوتی: موجودات کریشناس ستیای بر زمقدمه .1

 سلول های¬ارگانل .2

 ها¬کروموزوم .3

4. DNA 

 وزیم .5

 توزیم .6

 یادیبن های¬سلول .7

 ها¬سلول انواع .8

 یخارج سلول سیماتر .9

 یستیز های¬غشا .10

 ها¬وتیوکری ژنوم .11

 DNA ریتکث .12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Alberts, B., et al., Essential cell biology. 2015: Garland Science. 

2. Boyle, J., Molecular biology of the cell, by b. alberts, a. johnson, j. lewis, m. raff, k. roberts, and p. walter. 

2008, Wiley Online Library. 

3. Alberts, B., The cell as a collection of protein machines: preparing the next generation of molecular 

biologists. cell, 1998. 92(3): p. 291-294. 

4. Levitan, I.B., I.B. Levitan, and L.K. Kaczmarek, The neuron: cell and molecular biology. 2015: Oxford 

University Press, USA.  

 یو مولکول یسلول یشناسستیز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cellular and Molecular Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2مواد ستیز یکاربرد یمیش نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

( با یتیو کاامپوز یپلمر ،یکیسرام یفلز یها الیومتریمختلف )ب یالهایومتریبرهمکنش ب ،یسازگار ستیدانشجویان با مفاهیم اساسی ز ییآشنا -

 آنها یکیولوژیب یابیارز یروش ها نیسلول و بافت و همچن نیشامل پروتئ کیولوژیب طیمح

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یسازگار ستیمفهوم ز یمعرف .1

 آن( یو اجزا  یخارج سلول سیو ماتر ییغشا یها نیها و پروتئ رندهی)نقش غشا، گ یسازگار ستیز دگاهیو انواع آن از د سلول .2

 کیولوژیب طی)خواص سطح و توده( و عوامل مربوط به مح الیومتری: عوامل مربوط به بها¬الیومتریب یسازگار ستیموثر بر ز عوامل .3

 یسازگار ستیز دگاهی( از دیتیو کامپوز یمریو پل یکیسرام ،یفلز الیومتری)ب ها¬الیومتریب انواع .4

 ی¬)رابطهبافت -الیومتریسلول و برهم کنش ب-الیومتریبرهم کنش ب ن،یپروتئ-الیومتری: برهم کنش ب یکیولوژیب طیبا مح الیومتریکنش ب برهم .5

 (الیومتریب-در برهم کنش بافت یمنیا ستمیو س یسازگار ستیز

 یعیزخم طب میترم ندیآن با فرآ سهیو مقا الیومتریزخم در حضور ب میترم ندیفرآ .6

 ،ییزا تیحساس ،یسلول تی: سم ISO-10993بر اساس اساس استاندارد  یسازگار ستیز یو بررس یسازگار ستیز یاستانداردها یمعرف .7

 تحت حاد، و ...  تیحاد، سم تیسم ،یژن تیسم ،ییزا کیتحر

  یسازگار ستیز یابیارز یمتداول برا یبرون تن ها¬آزمون .8

 پس از آن یبافت های¬یو بررس یسازگار ستیز یابیارز یمتداول برا یدرون تن های¬آزمون .9

 یابیارز های¬عوامل موثر بر آن و روش ،ییزا تیحساس .10

  یابیارز های¬عوامل موثر بر آن و روش ،ییزا سرطان .11

  یابیارز های¬عوامل موثر و روش ات،ی:  کلیسازگار خون .12

 یو بافت یسلول یزیو رنگ آم تیتثب های¬روش .13

 یسازگار ستیآن بر ز ریها و تاث الیومتریب یسترون ساز های¬روش .14

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیروشاستفاده از 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 یستیز های¬و آزمون یسازگار ستیز یمبان عنوان درس به فارسی:

 Fundamentals of Biocompatibility and عنوان درس به انگلیسی:

Biological Tests 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  2مواد ستیز یکاربرد یمیش نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 افزارهای مرتبط در حد امکاننرمبصری و -های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Boutrand, J.-P., Biocompatibility and performance of medical devices. 2019: Woodhead Publishing. 

2. Silver, F.H. and D.L. Christiansen, Introduction to biomaterials science and biocompatibility, in Biomaterials 

science and biocompatibility. 1999, Springer. p. 1-26. 

3. von Recum, A.F., Handbook of biomaterials evaluation: scientific, technical and clinical testing of implant 

materials. 1998: CRC Press. 

4. Gad, S.C. and S. Gad-McDonald, Biomaterials, medical devices, and combination products: Biocompatibility 

testing and safety assessment. 2019: CRC Press. 
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 هدف کلی:

به  یتیو کامپوز یمریپل ،یکیسرام ،یموادفلز یکاربردها خچه،یبا تار ییمواد، آشنا ویشدن دانشجویان با مفاهیم اساسی علم و مهندسی بآشنا  -

شوند. به طور  یم یمعرف زیقبل است، ن های¬متفاوت از موارد کاربردشان در دهه اریمواد که بس ستیدزیجد یمواد. کاربردها ستیعنوان ز

بر اساس تفاوت در   ای روند،¬یاصالح آن به کار م یکه برا یستمیس ایبافت، اندام و  ثی) از ح یمختلف های¬دگاهیمواد از د ستیز ،یکل

 قرار خواهند گرفت. یابیو ارز یدرس مورد بررس نای در( ها¬جنس ماده سازنده آن

  اهداف ویژه:

 توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مواد: ستیای برزمقدمه .1

 فیتعار

 مواد:  ستیز خچهیتار .2

 یقلب چهیاستنت و در ،یعروق مصنوع ،یمصنوع هیکل ،یمفصل یها نیگزیجا ،یدرون چشم یلنزها ه،یبخ ینخ ها ،یدندان یها نیگزیجا

 : یمواد فلز ستیز .3

فلزات  ،یفلزات دندان وم،یتانیت هیپا یاژهایو آل ومیتانیکبالت، انواع و خواص ت هیپا یاژهایزنگ نزن، انواع و خواص آل یو خواص فوالدها انواع

 تر دیجد

 :یمواد فلز ستیز یخوردگ .4

 یفلز یها یکاشتن یخوردگ های¬و مثال ونیزاسیپالر های¬یپوربه، منحن اگرامید ،ییایمیالکتروش یواکنش ها

 : یکیمواد سرام ستیز .5

 فعال و قابل جذب ستیمتخلخل، ز یها کیوسرامیها، کربن، ب کیسرام شهیفسفات ها، ش میکلس ا،یرکونیز نا،یآلوم

 : یمریمواد پل ستیز .6

 ها ورتانی پلی رابرها، ها،¬فلوروکربن ،یاستخوان یها مانیها، س التیآکر یاسترها، پل یپل لن،یپروپ یپل لن،یات یپل دها،یآم یپل

 : یتیمواد کامپوز ستیز .7

و ذرات در  افیشده با ال تیتقو های¬تیمتخلخل، کاربرد کامپوز یها یکاشتن ،یتیکامپوز یدندان یپرکننده ها ،یتیکامپوز یها مانیس

 یارتوپد

 (: Transplantعضو ) وندیپ .8

چالش ها و  ،یمواد ستیز یها نیگزیآنها با جا سهیهموگرافت، هتروگرافت و مقا زوگرافت،یاتوگرافت، ا بیو معا ایمزا م،یبا مفاه ییآشنا

 مواد ستیبهبود آنها با استفاده از علم ز یبافت و اعضا و راهکارها وندیپ ینکات اخالق

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 1مواد  ستیز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomaterials 1 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  : ساختار و خواص1 یمواد مهندس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 : ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Park, J. and R.S. Lakes, Biomaterials: an introduction. 2007: Springer Science & Business Media. 

2. Ratner, B.D., et al., Biomaterials science: an introduction to materials in medicine. 2013: Elsevier. 

3. Khan, F. and M. Tanaka, Designing smart biomaterials for tissue engineering. International journal of 

molecular sciences, 2018. 19(1): p. 17. 
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 هدف کلی:

 یستیز یبر کاربردها دیبا تاک یتیو کامپوز یمریپل ،یکیسرام ،یفلز یمهندس یهای ساخت مواد و کاربردهاآشنایی دانشجویان با فرایند -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلسرفصلتفهیم  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

و ساخت مواد و محصوالت، مواد  یفرآور یهابر روش دیساخت با تاک-ساختار-خواص-ای بر مواد مهندسی و تبیین رابطه کاربردمقدمه .1

 شرفتهیپ

 ساخت محصوالت فلزی:  هایروش .2

 یهاروش  ،ییگرما یندهافرآی ها،¬روش گریو د یرگی¬قالب ،گری¬ختهیر های¬روش انواع ها،¬روش ساخت بر آن ریو تاث یفلز یاژهایآل

 کردن فلزات سخت

 ساخت محصوالت سرامیکی:  هایروش .3

 شهیساخت ش یهاشامل روش دیتول های¬روش شرفته،یو پ رگدازید های¬کیسرام ها،¬مانسی ها،¬رس ها،¬شهیشامل ش ها¬کیسرام انواع

 یندهایفرآ ،سازی¬مانی( سینوار یگرختهیر ،یدوغاب یگرختهیکردن، ر)پرس یدادن پودر(، شکلافی)پرس، دمش، کشش، کشش ال

 ییگرما

 ساخت محصوالت پلیمری:  هایروش .4

کاربرد  مرها،یشدن پل ای¬شهیذوب و ش یدما ،یمریپل افیال هیکردن، تهاکسترود ،یقیو تزر یفشار یرگی¬شامل قالب مرهایپل دهی¬شکل

  مرهایپل

 ساخت محصوالت کامپوزیتی:  هایروش .5

 ها¬تیدر کامپوز یساختار یبا ذره و رشته، بهبودها یاستحکام بخش ها،¬تیدر کامپوز افتهیخواص بهبود ها،¬تیکامپوز انواع

 : یبعدچاپ سه های¬روش .6

 کاربردها ندها،یپسافرآ ،یبعدچاپ سه های¬(، انواع روشCAD-CAM) عیسر سازی¬و نمونه یشیساخت افزا یهاروش اتیکل

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Wimpenny, D.I., P.M. Pandey, and L.J. Kumar, Advances in 3D printing & additive manufacturing technologies. 2017: 

Springer. 

 و ساخت یده: شکل2یمواد مهندس عنوان درس به فارسی:

 Engineering Materials 2: Forming and عنوان درس به انگلیسی:

Fabrication 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ساختار و خواص: 1یمواد مهندس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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2. Callister, W.D. and D.G. Rethwisch, Materials science and engineering: an introduction. Vol. 9. 2018: Wiley New 

York. 

3. Chua, C.K., K.F. Leong, and C.S. Lim, Rapid prototyping: principles and applications (with companion CD-ROM). 

2010: World Scientific Publishing Company.  
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 هدف کلی:

بر هم  ،ییایمیش یباشد. شناخت ساختار ها یم یمیش یتسلط بر مبان الیومتریو بخصوص شاخه ب یپزشک یاز اصول مهم در رشته مهندس یکی -

 ستیو ز ییایمیوشبی اتصاالت در ها¬و نقش آن یعامل های گروه ها،¬سنتز  مواد ، استفاده از حالل یمواد مختلف، روش ها یکنش ها

 باشد. یبافت م یو مهندس ها¬الیومتریدر ب ییایمیپر کاربرد ش حثاز جمله مبا یسازگار

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 و خواص آن یکواالنس وندیپ .1

 یمولکول یساختارها .2

 زومرهایا .3

 یمواد ال یو نام گذار یال یها مولکول .4

 ها :  نیها و آلک آلکن .5

 و سنتز یری، واکنش پذ ی، خواص ، نام گذار ساختار

 : ییفضا یمیش .6

 اتم ها در فضا یریگیجا

 :  کیآرو مات باتیترک .7

 و سنتز یری، واکنش پذ ی، خواص ، نام گذار ساختار

 یالکترون دوست یشیافزا یها واکنش .8

 : کیآرو مات باتیترک .9

 و سنتز یری، واکنش پذ یساختار ، خواص ، نام گذار

 یالکترون دوست یشیافزا یها واکنش .10

 ینیجانش های¬واکنش .11

 یحذف های¬واکنش .12

 ها¬واکنش کینتیو س کینامیترمود .13

 و بازها دهایاس .14

 بافرها .15

 ها¬و خواص حالل تیحالل .16

 یقطب ریو غ یقطب یها حالل .17

 یکیولوژیب یآل باتیبر ترک یا مقدمه .18

 2مواد ستیز یکاربرد یمیش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Applied Chemistry of Biomaterials2 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1مواد ستیز یکاربرد یمیش نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ها¬خواص و واکنش دها،یاس نویآم ساختار .19

 ها¬خواص و واکنش ها¬نیپروتئ ساختار .20

 دهایپیو عملکرد ل ساختار .21

 ها و واکنش ها دراتیو خواص کربوه ساختار .22

 یکیولوژیب یها ریبر خط س یا مقدمه .23

 یکیولوژیب یها ستیها :کاتال میآنز .24

 یمیآنز یو کنترل واکنش ها زمیمکان .25

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Morrison, R.T. and R.N. Boyd, Química orgánica. 1998: Pearson educación. 

2. McMurry, J., Organic chemistry. Pacific Grove. Albany. Belmont. Boston. Cincinati. Johannesburg. London. 

Madrid. Melbourne. Mexico City. New York. Scottsdale. Tokyo. Toronto. Brooks/Cole a division of 

Thomson Learning,(Publishers), 2000. 

3. Rodwell, V.W., et al., Harper's illustrated biochemistry. 2018: McGraw-Hill Education New York (NY). 

4. Lehninger, A.L., D.L. Nelson, and M.M. Cox, Lehninger principles of biochemistry. 2005: Macmillan. 
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 هدف کلی:

 کیتکن یریادگیدرس  نیاستفاده کنند . هدف در ا یخود به صورت عمل یتئور یآموزند تا چگونه از آموزه ها یم انیدرس دانشجو نیدر ا -

نحوه کار کردن با ابزار و دستگاه  یریادگیها ،  شگاهیدر آزما یمنیباشد. شناخت اصول ا یم یعمل یپروژه ها یرو شیگوناگون به منظور پ یها

مورد  یمباحث کاربرد ریخلوص مواد و  سا یو بررس زیآنال ی، سنتز مواد ، روش ها قیبا غلظت دق یمحلول ساز یروش ها ،یشگاهیآزما یها

 باشند. یدرس م نیاز جمله مباحث مورد توجه در ا کیو آکادم یصنعت یدر پروژه ها ازین

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  شگاهیاز شروع به کار در آزما شیالزم پ هیاول یو مراقبت ها یمنیبا اصول ا ییآشنا .1

 کیو تسلط بر کار کر دن با هر کیکاربرد هر یا شهیو ظروف ش یشگاهیبا لوازم آزما ییآشنا .2

 ، هود و ... رریاست تری، هovenبوخنر ،  یها ستمیخال ، س ی، پمپ ها pH meter،  وژیهمچون سانترف یشگاهیآزما یبا دستگاه ها ییآشنا .3

  قیبا غلظت دق یمحلول ساز یها روش .4

 مواد  یتبلور مجدد به منظور خالص ساز کیتکن .5

 نقطه جوش مواد  نییتع .6

 جزء به جزء ریساده ، تقط ریتقط .7

 و ضد التهاب ( دانیاکس ی) استخراج مواد آنت اهانیاز گ استخراج .8

 نازك   هیو ال یستون یکروماتوگراف .9

 (HPLC, Spectroscopy UV-Visible)  یدستگاه زیآنال یبا روش ها ییآشنا .10

 از الکل ها  ییآب زدا قیآلکن ها از طر هیته .11

 کیوتکتینقطه ذوب ، نقطه  نییتع .12

 یوزن مولکول نییتع .13

 )سنتز( نیآسپر هیته .14

 استر ها سنتز .15

 pbsمحلول  هیته .16

 گلوکوز ( ایغلظت اوره  یری)اندازه گ یمیآنز یواکنش ها یشرویپ یبررس .17

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای 

 مواد ستیز یکاربرد یمیآز ش عنوان درس به فارسی:

 Applied Chemistry For Biomaterials عنوان درس به انگلیسی:

Lab 
 نوع درس و واحد

 یکاربرد یمیش، 1مواد ستیز یکاربرد یمیش نیاز:دروس پیش

 2مواد ستیز

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش 
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 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Picot, A. and P. Grenouillet, Safety in the chemistry and biochemistry laboratory. 1994: John Wiley & Sons. 

2. Learning, C. and C.L. Brooks/Cole, Organic Chemistry Laboratory Notebook. 2000: Cengage Learning. 

3. McMurry, J., Organic chemistry. Pacific Grove. Albany. Belmont. Boston. Cincinati. Johannesburg. London. 

Madrid. Melbourne. Mexico City. New York. Scottsdale. Tokyo. Toronto. Brooks/Cole a division of 

Thomson Learning,(Publishers), 2000. 

4. Lehninger, A.L., D.L. Nelson, and M.M. Cox, Lehninger principles of biochemistry. 2005: Macmillan. 
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 هدف کلی:

 ها الیومتریب یابیارز های¬با آزمون ها و روش انیدانشجو ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یکشت سلول .1

 یکشت سلول شگاهیآزما یمنیا .1-1

  یمقدمات کشت سلول .1-2

 یکشت سلول شگاهیآزما زاتیتجه .1-3

 یمورد استفاده در کشت سلول جیمواد را .1-4

 کشت طیمح هیته .1-5

  یانجام آزمون کشت سلول .1-6

 سلول یساز رهیکردن و ذخ زیفر .1-7

 یسلول تیتثب .1-8

 و...MTTعصاره، نفوذ آگار،    م،یسلول: تماس مستق تیسم های¬آزمون .2

 و ... DAPI ،AO/PI ،H&E مسا،یمتداول: گ یو بافت یسلول های¬یزیرنگ آم یمعرف .3

 زمان لخته شدن یریواندازه گ زی: همولیخون سازگار های¬آزمون .4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 استادبر اساس نظر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Gad, S.C. and S. Gad-McDonald, Biomaterials, medical devices, and combination products: Biocompatibility 

testing and safety assessment. 2019: CRC Press. 

  

 یستیز یکارگاه آزمون ها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Laboratory of Biological Tests عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یستیز یو آزمون ها یسازگار ستیز یمبان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 انتخابی بسته )گرایش( تخصصی بیومتریال-دروس تخصصی
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 هدف کلی:

 های¬شگرای و ها¬به منظور کاربرد و استفاده در حوزه یشناس نیو جن یشناس یمنیا ،¬یشناس بیآس ،یبا علوم بافت شناس ییشناخت و آشنا -

 .یمهندس یمختلف رشته مهندس

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 ذیل هایتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 گوناگون شامل: های¬گنالیمختلف با استفاده از س های¬بافت لیبه منظور نحوه تشک ها¬ستمیس یشناس نیجن .1

  یاسکلت ستمیس .1-1

  یعضالن ستمیس .1-2

  عروقی – یقلب ستمیس .1-3

  یتنفس ستمیس .1-4

  یگوارش ستمیس .1-5

  یعصب ستمیس .1-6

 چشم .1-7

  گوش .1-8

 یپوشش .1-9

 در نحوه عملکرد و ارتباطات  هاولی اطالعات بعنوان ها¬و  سلول یساختار یاجزا  یبافت شناس .2

 یپوشش .2-1

 همبند .2-2

  پوست .2-3

  عضالت .2-4

  غضروف .2-5

  استخوان .2-6

 خون  گردش .2-7

  نیشامل عناو یبا هرگونه ماده خارج یمنیواکنش ا یعنی یسازگار ستیبحث در ز نیشناخت  مهمتر یبرا  یشناس یمنیا .3

  یو اکتساب ییزا یمنیعناصر ا .3-1

  ها¬ژن¬یو انت ها¬منوژنیا .3-2

 یمنیکنترل در پاسخ ا های¬سمیمکان .3-3

  ها¬و کمپلمان ها¬نیتوکیسا .3-4

 یپزشک یمهندس یکاربرد یشناس ستیز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Histopathoimmunoembryology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یولوژیزیف ،1مواد  ستیز نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 . افتد¬یبا بدن اتفاق م یپزشک یمهندس داتیکه به محض هر گونه تماس تول یبمنظور شناخت حوادث و اتفاقات یعموم یشناس بیآس .4

کنترل  های¬و هم راه یماریموضوع هم در شناخت عوامل ب نیو مرگ سلول بعنوان مهمتر بیبه استرس،  عوامل آس یسلول یها پاسخ .4-1

 آنها

 در کنترل آنها  یمهندس یو راهکارها بیبدن در مقابله با هرگونه آس های¬شناخت واکنش یبرا  التهاب .4-2

و کاربرد آنها در  یعیبرگشت به حالت طب  یبدن برا یو راهکارها بیواکنش بدن در مقابل آس جهنتی بعنوان ها¬سلول ییو باززا میترم .4-3

 یپزشک یمهندس

 سازگاری¬بر شناخت خون یبعنوان مقدمه ا کینامیهمود اختالالت .4-4

 با تمام الزامات آن یو بافت ساز یمنیا ستمیاز س زیاز آنها به دو منظور گر یریالگوگ یبرا اینئوپالس .4-5

 (بیو معا  ای) مزا یپزشک یدر مهندس یمنیا ستمیاز س زیگر یبمنظور کاربرد در حوزه ها رداریواگ یهایماری .4-6

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Sadler, T.W., Langman's medical embryology. 2018: Lippincott Williams & Wilkins. 

2. Carneiro, J. and L.C. Junqueira, Basic histology: text & atlas. 2005: McGraw-Hill. 

3. Benjamini, E. and S. Leskowitz, Immunology: a short course. 1991. 

4. Robbins, S., R. Cotran, and V. Kumar, Pathologic Basis of disease, 3rd’edn. Igaku-Shoin, Saunders, P, 1984. 

991. 
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 هدف کلی:

 یستیز یشده و هدفمند داروها و و اجزاکنترل شیرها یبرا یدارورسان یهاشدن دانشجویان با انواع سامانهآشنا  -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 دارو شیرها نینو یهاسامانه یبر مهندس یامقدمه .1

 انتقال دارو خچهیتار .1-1

 کینامیو فارماکود کینتیبر فارماکوک یامقدمه .1-2

 جرم انتقال .1-3

 انتقال دارو یهاچالش .2

 یکیزیموانع ف .2-1

 ییایمیو ش یکیمتابول یهاینگران .2-2

 یخواص مواد درمان .2-3

 دارو شیرها یقیتزر یهاسامانه .3

 مریپل-( داروconjugationاتصاالت ) .3-1

 هاکلیکروپارتیم .3-2

 هاکلینانوپارت .3-3

 هاسلیما .3-4

 یکاشتن یدارو شیرها یهاسامانه .4

 بیتخررقابلیو غ بیتخرقابل یهایکاشتن .4-1

 یخوراک یدارو شیرها یهاسامانه .5

 ساخت یهاو روش یآزادساز یهاسمیمکان .5-1

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bader, R.A. and D.A. Putnam, Engineering polymer systems for improved drug delivery. 2014: John Wiley & Sons. 

2. Rambhia, K.J. and P.X. Ma, Controlled drug release for tissue engineering. Journal of Controlled Release, 2015. 219: p. 119-128. 

  

 یدارورسان یهاسامانه یمهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Engineering of Drug Delivery Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ریاضیات مهندسی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 و فلسفه کاربرد آن االتیس کیشناخت علم مکان -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه: .1

 درس و کاربرد آن  نیو فلسفه ا االتیس کیجهت شناخت علم مکان

 آن  فیو تعار االتیس خواص .2

 خواص. ریو سا یکشش سطح ،یریتراکم پذ ون،یتاسیلزجت، جرم مخصوص و وزن مخصوص، کاو ،یتنش برش فشار

 االتیس کیاستات .3

ها جتعدل اجسام شناور، فشارسن ،یوارد بر سد، اصول شناور یکیدرواستاتیه یروین ،یو منحن یوارد بر سطح مستو یرویفشار، ن راتییتغ

 )مانومترها(

 یبه صورت انتگرال االتیس انیجر یبررس .4

و  یممنتوم خط ی(، بقایوستگیپ یه)رابط جرم یبقا ،اصول بقا ره،یو غ انیخط جر ستم،یو س اریحجم مع االت،یس انیمورد لزوم در جر فیتعار

به  آلهدیا الیس انیجر حیتوض ان،یامتداد خط جر دریو برتول لریاو یهمعادل ،یبه صورت انتگرال یانرژ یمقدار حرکت(، بقا یه)رابطیایهزاو

 ی)مثل لولهیبرنول یمعادله بردکار ال،یس انیجر دری برنول یهرابط یهایتکاربرد و محدود ان،یجر یهدر طول لول یصورت ساده، معادل انرژ

 (رهیها و غثابت و متحرك، خم یهاوارد بر پرده یرویمومنتوم)مثل ن یو ....(، کاربرد معادالت انتگرال یو نتور توتیپ

 یبدون بعد و مطالعات مدل اعداد .5

عات استفاده از اعداد بدون بعدو مطال ینحوه ،یو ...، تشابه و مطالعات مدل لریفرود، وبر، ماخ،او نولدز،یاعداد بدون بعد ر نگهام،یباک یتئور

 .یدر مطالعات تجرب یمدل

 ها در لوله انیجر .6

 یارهااش ،یو مواز یسر یهابه لوله یااشاره ،یموضع یهاها، افتو مغشوش در لوله یایهال انیو مغشوش، معادالت جر یالوله انیجر فیتعر

 هادر لوله انیجر یریگاندازه لیبه وسا

 و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

                                                                                                                                                                               
 های بیومکانیک و بیومتریال مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *االتیس کیمکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fluid Mechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  و مقاومت مصالح کیاستات ل،یفرانسیمعادالت د نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز 
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 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-سمعیهای استفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Fay, J.A., Introduction to fluid mechanics. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 1994. 

2. White, F.M., Fluid Mechanics 7th edn University of Rhode Island. Publication company: Mc Graw Hill, 

2010. 

3. Munson, B.R., D.F. Young, and T.H. Okiishi, Fundamentals of fluid mechanics. Oceanographic Literature 

Review, 1998. 10(42): p. 831. 

4. Streeter, V.L. and E.B. Wylie, Fluid Mechanics; SI Metric Ed. 1998: McGraw-Hill. 

5. Massey, B.S. and A.J. Ward-Smith, Mechanics of fluids. Vol. 45. 1989: Van nostrand reinhold London. 

6. Pritchard, P.J. and J.W. Mitchell, Fox and McDonald's introduction to fluid mechanics. 2016: John Wiley & 

Sons. 

7. Shames, I.H., Mechanics of Fluids, 2003. McGraw-Hill, New York, NY, USA: p. 799-802. 

8. Graebel, W., Engineering fluid mechanics. 2001: CRC Press. 

9. Street, R.L., G.Z. Watters, and J.K. Vennard, Elementary fluid mechanics. 1996: J. Wiley. 
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 هدف کلی:

 گردد. جادیدر آنها ا یابیو مشخصه  ییشناسا ییتا توانا گردند¬یآشنا م ها¬الیمتر ویب یابیمتفاوت ارز های¬با روش انیدرس دانشجو نیدر ا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آنها  یبندو دسته هاالیومتریبر ساختار ب یامقدمه .1

 هاالیومتریب یابیارز یهاروش یمعرف .2

 کیهر  تیاهمخواص سطح و بالک و  .3

 و تفاوت آنها یو دستگاه ییایمیش یهابا روش ییآشنا .4

 فروسرخ  یهایسنجفیط .5

 رامان و اوژه یسنجفیط .6

 XPS-SIMS-XRD_XRF_SEM_STM_AFM_TEM_NMR یهایسنج فیط .7

مثل  گرید یکیاپت یهاستمیو س هایو کروماتوگراف -یحرارت زآنالی–زتا  لیو پتانس سطحی بار– سنجیتخلخل– یتماس و کشش سطح هیزاو .8

 و.... یمرئ

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ratner, B.D., et al., Biomaterials science: an introduction to materials in medicine. 2012: Elsevier. 

2. Wang, Q., Smart Materials for Tissue Engineering: Fundamental Principles. 2016: Royal Society of 

Chemistry. 

  

 مواد¬ستیز ییخواص و کارا یابیارز یهاروش عنوان درس به فارسی:

 Methods for evaluating the properties عنوان درس به انگلیسی:

and performance of biomaterials 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  : ساختار و خواص1 یمواد مهندس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

کاربرد  ییو آموزش معادالت حاکم( و به دست آوردن توانا یکیزیف میانتقال حرارت و جرم )درك مفاه یهازمیها و مکان دهیبا پد ییآشنا -

 هانمسائل آ لی( و تحلکیولوژیب یهاطی)خصوصا در مح یعمل یهاهدیمعادالت انتقال حرارت و جرم در پد

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 : یکل میمقدمه و مفاه .1

 یانرژ یانتقال حرارت، معادله بقا یهازمیمکان یمعرف

 : یستیو معادله انتقال حرارت ز ییرسانا اتیکل .2

 )معادله پنس( یستیآن، معادله انتقال حرارت ز هیو اول یمرز طیمواد، معادله پخش گرما و شرا ییخواص گرما ،یسه بعد ییمعادله نرخ رسانا

 : ایپا یتک بعد ییرسانا .3

 انتقال حرارت از سطوح گسترده )پره ها(  ،ییگرما یانرژ دیبا تول ییرسانا ،یشعاع یهاستمیاز س ییتخت، رسانا وارهیاز د ییرسانا

 :  ایپا یچند بعد ییرسانا .4

 )تفاضل محدود( یو روش عدد یمیروش ترس ،یلیتحل روش

 :  ایناپا ییرسانا .5

 تینهایب مهین طیمح ،یفشرده، اثرات مکان تیفشرده، اعتبار روش ظرف تیظرف روش

 : ییجابجا اتیکل .6

بعد و تشابه انتقال مومنتم و  یاعداد ب ن،یانگیو م یموضع ییجابجا بیضر ،یمرز یها هیال یمعادالت و آنالوژ ب،ی، تقر یمرز یها هیانواع ال

 حرارت 

 :  یخارج انیدر جر ییجابجا .7

متقاطع )بحث  انیمرکب(، استوانه در جر یمرز هیآرام و آشفته و ال یمرز یها هی)ال یمواز انیصفحه تخت در جر ،یتجرب روش

 یخارج انیمجموعه لوله ها در جر ،یخارج انیو انتقال حرارت(، کره در جر کینامیدرودیه

 : یداخل انیدر جر ییجابجا .8

 آرام و آشفته در لوله انیجر ییشار ثابت و دما ثابت(، روابط جابجا یمرز طی)شرا یموازنه انرژ ،یو  حرارت یکینامیدرودیه مالحظات

 آزاد:  ییجابجا .9

 (لیاستوانه طو ،ی)صفحه عمود یروابط تجرب ،یسطح عمود کی یآزاد رو ییجابجا ،یمعادالت حاکم و تشابه ساز ،یکیزیف حاتیتوض

                                                                                                                                                                               
 های بیومکانیک و بیومتریال مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *یاتیح یهاستمیانتقال حرارت و جرم در س یمبان عنوان درس به فارسی:

 Introduction to Heat and Mass عنوان درس به انگلیسی:

Transfer in Biological Systems 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یاتیح یهاستمیدر س کینامیترمود نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  االتیس کیمکان نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع 
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 جرم :  انتقال .10

معادالت انتقال مومنتم و حرارت و  یآنالوژ ،ییمعادله نفوذ، انتقال جرم جابجا یمرز طیشرا ،یمعادله نفوذ سه بعد ک،یقانون نفوذ ف مقدمات،

 جرم

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 استادبر اساس نظر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bergman, T.L., et al., Fundamentals of heat and mass transfer. 2011: John Wiley & Sons. 

2. Datta, A.K., Biological and bioenvironmental heat and mass transfer. 2002: Marcel Dekker New York. 

3. Datta, A.K., Heat and Mass Transfer: A Biological Context. 2017: CRC Press. 
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 هدف کلی:

آگهی و درمان به نحوی که این آشنایی دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی با کاربردهای نوین کامپیوتر در پزشکی به منظور تشخیص، پیش -

های نوین اطالعات در پزشکی و آشنایی با رشته انفورماتیک پزشکی برداری و استفاده صحیح از فناوریایشان را در جهت بهرهعلم بتواند 

سازی های اطالعات در پزشکی نیز برای ایشان مهیا شود، تا وجوه مختلف طراحی و پیادهرهنمون گردد. در گام بعدی آشنایی با برخی از فناوری

و کاربرد  هیاول میبا مفاه انیدرس دانشجو یدر انتها رود¬یکامپیوتری مراکز بهداشتی درمانی نیز به خوبی تبیین شود. انتظار مسیستم اطالعات 

 آشنا شوند. یمارستانیب های¬ستمیو س یاطالعات در پزشک یفناور

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هامباحث یا سرفصلپ( 

 ها و ترمینولوژی داده و اطالعات، دانش در انفورماتیک پزشکیتعریف واژه .1

 رکوردهای پزشکی و کامپیوتری بیمار .2

 بیمارستانی مختلف های¬معرفی اطالعات در بخش .3

 های اطالعات بیمارستانیای بر سیستممقدمه .4

 های پردازش اطالعات و بازیابی آنمعرفی سیستم .5

 های مراقبتی، بهداشتی و درمانیهای تسهیم اطالعات در سیستمداده و پروتکلانتقال  .6

 های اطالعاتی، بیمار محورمعرفی سیستم .7

 در حوزه زمان  یستیپردازش اطالعات ز های¬روش یمعرف .8

 یاز اطالعات پزشک یبه عنوان بخش ریپردازش تصاو های¬روش یمعرف .9

 ـ درمان کننده تشخیصکامپیوتری پشتیبانی هایسیستم .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

                                                                                                                                                                               
 ها مشترك است.این درس بین همۀ گرایش * 

 *یاطالعات پزشک یفناور عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Information Technology انگلیسی:عنوان درس به 

 یبر مهندس یمقدمه ا وتر،یکامپ یسنوی¬برنامه نیاز:دروس پیش

 یپزشک زیست

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد
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 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Akay, M. and A. Marsh, Information Technologies in Medicine, Volume 1, Medical Simulation and 

Education. 2001: Wiley-IEEE Press. 

2. Akay, M. and A. Marsh, Information Technologies in Medicine, Volume II: Rehabilitation and Treatment. 

2001: Wiley-IEEE Press. 

3. van Ginneken, A. and P. Moorman, Handbook of Medical Informatics (JH van Bemmel, MA Musen, eds.). 

1997, Springer-Verlag. 

4. Bronzino, J.D. and D.R. Peterson, Medical devices and human engineering. 2018: CRC Press. 

5. WWW.LbL. Gav/ 'Olken/health care. Info. Course. Html 
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 هدف کلی:

 آن زاتیو تجه نیقوان ،یشناس ستیز شگاهیبا آزما ییآشنا -

 آنها یزیرنگ آم های¬دهنده آنها و روش لتشکی اجزا ها،¬با سلول یعمل ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یشناس ستیز شگاهیدر آزما یمنینکات ا .1

 متفاوت های¬کروسکوپیو طرز کار م یمعرف .2

 یشناس ستیز شگاهیدر آزما یمحلول ساز یبا چگونگ ییآشنا .3

 یاهیو گ یجانور های¬انواع سلول یمورفولوژ یبررس .4

 کروسکوپیبا استفاده از م یو محاسبات آمار یابعاد سلول یریگ اندازه .5

 و مخمرها یجانور های¬انواع سلول شمارش .6

 یشناس ستیز شگاهیدر آزما ازیمورد ن های¬انواع رنگ هیته یبا چگونگ ییآشنا .7

 یاتیح یزیرنگ آم کلوز،یس ،یبیحرکت آم ،یزنده با توجه به ضمائم حرکت های¬سلول مطالعه .8

 و مشاهده مراحل مختلف آن توزیم ندیفرآ یبررس .9

 غشا یانتخاب یریاثردما بر نفوذپذ یبررس .10

  وژیفیاجزا متفاوت با سانتر یآنها و جداساز زکردنلی ها،¬سلول ونیکردن سوسپانس هیهموژن کردن و ته -یاجزا سلول یجداساز .11

 ها¬نیو دما بر پروتئ pH راتییتغ یبررس .12

 شده ینیپاراف یو مونتاژ مقاطع بافت یرینمونه و برش گ یحاو ینیپاراف های¬بلوك هتهی ها،¬سلول یبا مراحل ثابت ساز ییآشنا .13

 کینوکلئ یدهای)کلرور نقره(، اس یتوپالسمی)سبزژانوس(، غشا س یتوکندریم -مختلف های¬یزیبا رنگ آم یسلول های¬ارگانل یبررس .14

 (نرودامی) ها¬تست براشه(، کلروپالست -)فولگن

 بافت یریپس از برش گ نیبه روش بست کارم کوژنیو گل نیائوز-نیلیبا هماتوکس توپالسمیهسته و س یعموم یزیآم رنگ .15

 از سلول DNAو  RNA استخراج .16

 خالص شده DNA یرو PCR انجام .17

 ژل آگاروز یرو PCRالکتروفورز محصول  انجام .18

 و ...( یو مرگ سلول زیمهاجرت، تما ،یپهن شدگ ،ی)شامل چسبندگ یجانور یمختلف سلول ها یرفتارها یبررس .19

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 یو مولکول یسلولشناسی آز زیست عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cellular and Molecular Biology Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شناسی سلولی و مولکولیزیست نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی 
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 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Abramoff, P. and R.G. Thomson, Laboratory outlines in biology VI. 1995: Macmillan. 

2. Karp, G., Cell and molecular biology: concepts and experiments. 2016: John Wiley & Sons. 

3. Gerstein, A.S., Molecular biology problem solver: a laboratory guide. 2004: John Wiley & Sons. 

4. Lodish, H., et al., Molecular cell biology. 2012: Macmillan. 
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 هدف کلی:

 یابیآنها و ارز یطراح یها ندیمواد را به منظور استفاده در فرا ستیز یکیو مکان یکیزیف ،یمربوط به خواص ساختار یها شیدرس آزما نیا

  .دهد یبدن پوشش م یبرهمکنش آنها با اندام ها و بافت ها

  اهداف ویژه:

 مواد ستیز یکیو مکان یکیزیف ،یخواص ساختار حیو توض فیشناخت، تعر .7

 مختلف یکیزیف یها یریخواص مهم از اندازه گ نییدر تع یو مهندس یاضیدانش ر یریبه کارگ .8

 داده ها ریو تفس لیمواد و تحل ستیخواص ز یریاندازه گ یها برا شیآزما یو اجرا یطراح یریادگی .9

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  یمنیمالحظات ا .21

  یریپذ بیتخر ستی: تخلخل، جذب آب، زیساختار یها آزمون .22

 اصطکاك بیضر ،یسطح، کشش سطح یسطوح، زبر ی: چسبندگیسطح یابیو برهمکنش سطوح، مشخصه  یسطح خواص .23

 مرهایپل یا شهیانتقال ش یذوب و دما یدما ژه،یو ییگرما تیانتقال حرارت، ظرف یروش ها بیضرا یابی: ارزیحرارت خواص .24

 ییتراوا یریاندازه گ ،یرینفوذ پذ یریانتقال جرم: اندازه گ خواص .25

 یخازن بیضر ک،یزوالکتریخواص پ ،یکیالکتر یی: رسانایکیالکتر خواص .26

 المبرت-ریشکست، قانون ب بی: ضرینور خواص .27

 یکرنش، محاسبه مدول کشش-کشش: رسم نمودار تنش آزمون .28

 یکرنش، محاسبه مدول فشار-فشار: رسم نمودار تنش آزمون .29

 یچقرمگ یری: اندازه گیشکست و چقرمگ یها آزمون .30

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:
7- W. D. Callister and D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, 9th Ed., Wiley, 2014. 

8- W. D. Callister and D. G. Rethwisch, Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated 

Approach, 5th Ed., Wiley, 2019. 

9- Handbook of Polymer Testing: Physical Methods, Roger Brown, CRC Press, 1999. 

  

 آز خواص مواد عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomaterials Properties Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  : ساختار و خواص1مواد مهندسی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 اختیاری بسته )گرایش( تخصصی بیومتریال-دروس تخصصی
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 هدف کلی:

 باشد. یمواد م یکیزیو ف ییایمیمواد با خواص ش ییایمیبا رابطه ساختار ش انیدانشجو یدرس، آشنا نیهدف از ا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آن، ماده خالص یها ییو توانا کیزیف یمیبر ش ییتاریخچه و مقدمه: مقدمه ا .1

 یکینامیجداول ترمود ،یبحران طیمواد خالص، شرا یکینامیترمود ینمودارها .2

 کینامیاول ترمود قانون .3

 و قانون دوم  یانتروپ ،یآنتالپ .4

  یو آنتالپ یانتروپ بیترک بس،یآزاد گ یانرژ .5

 ، معادله ون هوف، اصل لوشاتر تیو فعال یتیوگزیف یپارامترها تعادل، .6

  بسیقانون فاز گ ،یجزئ یحجم مول رون،یکالپ-وسیمعادله کالز ستم،یس یفاز، درجه آزاد قانون .7

 گازها کینتیک هیماکسول، نظر عیگازها، توز مخلوط .8

 همگن، درجه واکنش  ریواکنش همگن و غ ،ییایمی: واکنش شییایمیوشیب کینتیک .9

 یخواص تجمع ،یفشار اسمز ،یقانون هنر ،یقیحق یآل، قانون راولت، محلولها دهی: محلول امحلولها .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Rogers, D.W., Concise physical chemistry. 2011: Wiley Online Library. 

2. Hofmann, A., Physical chemistry essentials. 2019: Springer. 

3. Peter Atkins, P. and J. De Paula, Atkins’ Physical Chemistry. 2014: OUP Oxford. 

4. Sun, S.F., Physical chemistry of macromolecules: basic principles and issues. 2004: John Wiley & Sons. 

  

 یعموم کیزیف یمیش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Physical Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یاتیح یها ستمیدر س کینامیترمود نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 مرهایخواص پل ریآنها بر سا یو نحوه اثرگذار گریکدیو ارتباط آنها با  مرهایپل کیزیو ف ییایمیبا خواص ش ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آن یها ییو توانا کیزیف یمیبر ش یتاریخچه و مقدمه: مقدمه ا .1

منومرها، ساختار  بیترت یابیشبکه(، مشخصه  مر،یکوپل مر،ی)هموپل مریپل رهیمنومرها در زنج بیو ابعاد، ترت ی: توپولوژمرهایپل یملکول ساختار .2

و مشخصه  یمریپل یشبکه ها ،یوزن ملکول یمتوسطها ،ییساختار فضا یابیمشخصه  ،یهندس یزومرهایا مرها،یپل ینور تیفعال مرها،یپل ییفضا

 آنها یابی

 طیآزاد اختالط، شرا یانرژ یاختالط، آنتالپ یانتروپ نز،یهوگ-یفلور یتئور ،یمریپل یماکروملکول: انواع محلولها یستمهایس کینامیترمود .3

ماکروملکول، حجم  قیمحلول رق ،یفاز ییجدا کینتیماکروملکولها، ک یمحاسبه پارامتر برهمکنش، محلول واقع ،یفاز ییاختالط و جدا

رابطه  مر،یپل-مریخلوط پلماکروملکول، م قیشبه رق یمحلولها ،یآشفتگ هیانبساط، نظر بیو ضر یحجم مخف جباوم،یکر-یرفلو یتئر ،یمخف

وزن  نییتع یبرا یاستفاده از پراکنش نور ،یژل یکروماتوگراف ،یبا استفاده از اسمومتر مرهایپل یرائول، رابطه ون هوف، محاسبه وزن ملکول

 یملکول

 ییفضا تیبا چرخش آزاد، محدود یرهایزنج ر،یفاصله دو سر زنج ون،یراسیآزاد، شعاع ژ یرهای: رندم والک، زنجیو مورفولوژ یمریپل ساختار .4

  ،یو جرم ملکول ریشبه کرم، ارتباط طول زنج ریکوهن، زنج ریچرخش، زنج

  مرهایپل تهیسیسکواالستیو خواص و تهیسیاالست یتئور .5

  مرهایپل تهیسیسکواالستیدر خواص و ینگیاثر بلور ،ینگیبلور یو دما ییا شهیش یمشخص کردن دما یو روشها مرهایدر پل ینگیبلور .6

 یبر رئولوژ ریاثر طول زنج مرها،یپل یبر رئولوژ یی: مقدمه امرهایپل یرئولوژ .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالپایان نیمآزمون 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Gnanou, Y. and M. Fontanille, Organic and physical chemistry of polymers. 2008: John Wiley & Sons. 

2. Rogers, D.W., Concise physical chemistry. 2011: Wiley Online Library. 

3. Sun, S.F., Physical chemistry of macromolecules: basic principles and issues. 2004: John Wiley & Sons. 

 مرهایپل کیزیف یمیش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Polymers physical Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یاتیح یها ستمیدر س کینامیترمود نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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4. Van Holde, K.E., W.C. Johnson, and P.S. Ho, Principles of physical biochemistry. 2006.  
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 هدف کلی:

 و کاربرد آن یبا مبحث رئولوژ انیدانشجو ییآشنا -

  ویژه: اهداف

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تنشییجابجا ،یدائم رشکلییتغ ر،یبرگشت پذ رشکلییتنش، کرنش، نرخ کرنش، فشار، تغ ،یآن در مهندس یو کاربردها یرئولوژ فیتعر .1

 نرخ برش ،یبرش

  ریزمان عکس العمل، زمان تاخ خزش، .2

   کینامید یروین یدانهایم ،یخط ریو غ یروابط خط ،یستگیساده پا معادالت .3

 و کاربرد آنها  لوریت نولدز،یر ده،یبعد دبرا، پکلت، تنش کاه یب اعداد .4

 ولترا -اصل بولتزمن ده،یچیپ یمدلها ،یساده رئولوژ یمدلها .5

 سرعت عکس العمل  یمدلها رو،ین دانیم سرعت .6

 )مذاب و محلول( مرهایپل یرئولوژ ته،یسیسکواالستیو .7

  یآن بر رئولوژ عیو توز یاثر وزن ملکول ،یتصادف ریمدل لوله، مدل زنج ،یرئولوژ یمریپل یمدلها .8

  ی، مدل ماروجBKZمدل وگنر، مدل لنو، مدل  ،یرخطیو غ یهوك، مدل فنر خط مدل .9

 رئومتر و انواع آن اصول .10

 ف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هد

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانو نرم بصری-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Malkin, A.Y. and A.I. Isayev, Rheology: concepts, methods, and applications. 2017: Elsevier. 

2. Goodwin, J.W. and R.W. Hughes, Rheology for chemists: an introduction. 2008: Royal Society of Chemistry. 

3. Mezger, T., The rheology handbook: for users of rotational and oscillatory rheometers. 2020: European 

Coatings.  

 یرئولوژ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Rheology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یاتیح یهاستمیانتقال حرارت و جرم در س یمبان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 و محاسبات آنها یموازنه مواد و انرژ هیبا اصول اول انیدانشجو ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 لیتبد بیبعد، واحد، ضرا .1

 غلظت  ،یچگال مول، .2

 آنها  لیتبد بیفشار و ضرا دما، .3

  ییایمیشامل واکنش ش یستمهایس ،یچند جزئ یستمهایو گذرا، س ایپا یستمهایباز و بسته، س یستمهایمواد، س موازنه .4

 یومتریو مخلوط، استوک یحل مسائل تک جزئ یاستراتژ .5

 ییایمیش یمواد شامل واکنشها موازنه .6

  یبرگشت یانهایجر ،یجانب یانهایجر افت،یباز .7

گاز، -عیما یستمهایفشار گاز، س ینیب شیپ ،یفاز یاگرامهاید ،یدوفاز-یتک جزئ یستمهایمعادالت حالت، س ،یریآل، تراکم پذ دهیا یگازها .8

  بسیگ یرابطه فاز ر،یاشباع، تراکم، تبخ

  ایگذرا و پا یستمهایباز و بسته، س یستمهایدر س یموازنه انرژ ،یانرژ موازنه .9

 یآنتالپ ،یحرارت تیظرف ،یفاز انتقال .10

 ییایمیش یشامل واکنشها یستمهایدر س یموازنه انرژ کاربرد .11

 یکیمکان یآل، بازده، موازنه انرژ دهیا یندهایفرآ .12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 نظر استاد بر اساس  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Himmelblau, D.M. and J.B. Riggs, Basic principles and calculations in chemical engineering. 2012: FT 

press. 

 و مواد یموازنه انرژ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mass and energy Balance عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:پیشدروس 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 ییایمیش یراکتورها یواکنشها و اصول طراح سینتیک یبا مبان انیدانشجو ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

   لیدرصد تبد ،یچند جزئ ینرخ واکنش، ثابت واکنش، درجه واکنش، انواع واکنشها ،ییایمیواکنش ش ،یموازنه مول .1

 بسته و باز یراکتورها انواع .2

 در آنها لیتبد زانیو م یو سر یمواز یراکتورها، راکتورها یطراح معادالت .3

 وسیرابطه آرن ر،یبرگشت پذ یواکنشها .4

  ییلوله ا یدر انواع راکتورها، افت فشار در راکتورها یومتریاستوک .5

 یمیانز ی، واکنشهاPSSH هی، فرضdزوریکاتال یواکنشها .6

 آنها   یو معادالت طراح وراکتورهایب .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Fogler, H.S., Essentials of Chemical Reaction Engineering: Essenti Chemica Reactio Engi. 2010: Pearson 

Education. 

2. Holland, C.D. and R.G. Anthony, Fundamentals of chemical reaction engineering. 1989: Prentice Hall. 

3. Levenspiel, O., Chemical reaction engineering. 1999: John Wiley & Sons. 

  

 راکتور یو طراح ینتیکک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Kinetics and Reactor Design عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  و مواد یموازنه انرژ نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 نیدرس چالش ها و آخر نیدر ا ،یمختلف بدن.  به طور کل یکاربردشان در بافت ها کیها به تفک الیومتریب یو تخصص یلیمباحث تکم انیب -

 .ردیگ یقرار م یمختلف مورد بحث و بررس یها یمواد و کاشتن ستیعلم ز یدستاوردها

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 . یسیو خواص مغناط یخواص نور ،یکیمواد مانند خواص الکتر ستیبر خواص مهم ز یمرور .1

 یچالش ها انیو ب یاستنت ها، قلب مصنوع ،یعروق یگرافت ها ،یقلب یها چهیمانند در یعروق یقلب یمواد بکار رفته در کاربردها ستیز .2

 خون -مواد  ستیبرهمکنش ز

 وکومایگال ،یمصنوع هینرم و سخت، قرن یلنزها سهیمقا ،یتماس یلنزها ،یدرون چشم یمانند لنزها یچشم یمواد بکار رفته در کاربردها ستیز .3

  هیو زجاج هیشبک یها بیآس میمواد در ترم ستیکننده آن، ز حیمواد تصح ستیو ز

 یمصنوع های¬سلول .4

بهبود  های¬و روش یدندان یها یو کاشتن یمانند مفاصل، مهره مصنوع یو دندان یاورتوپد یمواد بکار رفته در کاربردها ستیز .5
osseointegration 

  یستیز یمواد بکار رفته در چسب ها ستیز .6

 ییمواد بکار رفته در پروتز حلزون شنوا ستیز .7

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاز امکانات و روشاستفاده 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Park, J. and R.S. Lakes, Biomaterials: an introduction. 2007: Springer Science & Business Media. 

2.  

  

 2مواد  ستیز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomaterials 2 به انگلیسی: عنوان درس

 نظری  پایه  1مواد  ستیز نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: ............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

آنها  لیمجموعه معادالت و تحل یبصورت مجموعه معادالت، محاسبه عدد یاتیح یستمهایس یدرس، آموزش مهارت طراح نیا شنهادیهدف از پ -

 باشد. یو کنترل آنها م ینیب شیپ ،یاتیح یها ستمیاز س یجهت درك بهتر مهندس یمحاسبات ینهایدر ماش

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 در آن یساز هیشب تیو اهم یاتیح یستمهایس یبر مهندس یمقدمه ا .1

 (یو تنسور( و معادالت )درجه اول، همگن، جزئ سی)بردار، ماتر یاضیبر بخش ر یمرور .2

 (CFDمورد استفاده )متلب، کامسول،  یبر نرم افزارها یمرور .3

 (تهیسیسکواالستیو ،یکرنش، کشش خط-)روابط تنش وستهیپ کیبر اصول مکان یمرور .4

 ( کیف ینفوذ موثر، قوان بیفوذ، ضربر انتقال جرم ) روابط ن یمرور .5

المنت استخوان، شکست،  ناتیفا یو مدلها یکیاستخوان و تخلخل آن، خواص مکان یاستخوان ) ساختار و شکل استخوانها، چگال یساز هیشب .6

 (یوتریکامپ یدرمان استخوان و مدلها

 غشا( یدوبعد یآن، مدلها یساز هیشب یو رورشها کیزوتروپیبافت ا یساز هیبافت نرم و ساختار آن، شب یبافت نرم )معرف .7

 انی)جر یدو و سه بعد ک،یخون بصورت  انیجر یساز هیشب یروشها ،یخون یرگها و،یکارد ستمیس ی)معرف یخون یخون و رگها انیجر .8

 رگها، لخته شدن خون( یساز هی( و شبکیسکوپالستیو و کیسکواالستیو ک،یهام، االست نگیماکسول، ب

 نانوذرات مورد استفاده در درمان آنها ،یمهاجرت سلول ،یسرطان یغده ها یساز هیشب .9

 نرم( یفلزات و ماکرومولکولها ک،یآن )سرام کینامیداربستها و د یساز هیشب .10

 گلبول قرمز( ک،یزیوفیب یمدلها روها،یو تعادل ن یمهاجرت سلول ،ی)اسکلت سلول یو مهاجرت سلول یچسبندگ یساز هیشب .11

 المنت آن( تینایآن، فا یکیزیف هیاصول اول ک،ینتیقلب، فشار تورم و الکتروک چهیدر یقلب ) معادالت موازنه بر رو چهیدر زمیمکان .12

 (یسلول یرشد، چسبندگ یبه فاکتورها یسلولها ) با نگاه یدرون سلول یو فضا گاندیغلظت ل کینامید یساز هیمکانوترانسداکشن داربست، شب .13

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

                                                                                                                                                                               
 های بیومکانیک و بیومتریال مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *یستیز یهادر سامانه یمدل ساز یمبان عنوان درس به فارسی:

 Basics of Modeling in Biological عنوان درس به انگلیسی:

Systems 
 نوع درس و واحد

انتقال حرارت و جرم  یمبان ،یمهندس اتیاضیر نیاز:دروس پیش

 یاتیح یها ستمیدر س

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیامکانات و روش استفاده از

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Kojić, M., et al., Computer Modeling in Bioengineering: Theoretical background, examples and software. 

2008: John Wiley & Sons. 

2. Mollica, F., L. Preziosi, and K.R. Rajagopal, Modeling of biological materials. 2007: Springer Science & 

Business Media. 
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 هدف کلی:

 ایکه نمونه بزرگ آن وجود دارد  یالهیکردن ابزارها در حیطه پزشکی و بیولوژی به وستر و مینیاتوریکوچک یهاشدن دانشجویان با روشآشنا -

 کند.فقط در دنیای میکرو و ریز مفهوم پیدا می

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اجزا یسازکوچک تیو اهم یپزشک یارتباط آن با مهندس وممز،یبا یمعرف .1

 خطا شیبا دقت و صحت در کاربرد و افزا یسازکوچک ارتباط .2

  کرویساخت در ابعاد م یهامورد استفاده در روش مواد .3

 کونیلیس هیپا یهاسیوایکرودیساخت م یروش ها انواع .4

 یمریپل هیپا یهاسیوایکرودیساخت م یروش ها انواع .5

 کرویم اسیانتقال در مق یها دهی: پداالتیکروسیم یفناور .6

 کسیو پروتئوم کسیشامل ژنوم پیچ یبر رو یملکول یولوژیب .7

 سلول و بافت  یمهندس یکاربردها یبرا کرویساخت در ابعاد م یهااز روش استفاده .8

 یپزشک صیو تشخ یستیز یسنسورها کرویم .9

 یجراح یکروابزارهایو م یدندان یهامپلنتیا کروالکترودها،یمانند م یکاشتن یهاسیوایکرودیم .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاز روشاستفاده 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 رهای مرتبط در حد امکانافزابصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Folch, A., Introduction to bioMEMS. 2016: CRC Press. 

                                                                                                                                                                               
 ها مشترك است.این درس بین همۀ گرایش * 

 *یستیز یکیالکترومکان یهازسامانهیر یمبان عنوان درس به فارسی:

 Fundamentals of biomedical عنوان درس به انگلیسی:

microelectromechanical systems 
 نوع درس و واحد

 ای بر مهندسی زیست پزشکیمقدمه نیاز:دروس پیش

 واحد درسی 90گذراندن حداقل 

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد عملی
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2. Zahn, J.D., Methods in bioengineering: biomicrofabrication and biomicrofluidics. 2009: Artech House. 

3. Meng, E., Biomedical microsystems. 2011: CRC Press.  
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 هدف کلی:

 شده در آب و کاربردهای آنها در پزشکی.بعدی پلیمری متورمساخت و ارزیابی ساختارهای سه یهادانشجویان باروششدن  آشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مرهایپل کیزیفیمیبر ش یمرور .1

 یوزن ملکول نییتع یهاو روش تیسنتز، حالل یهاروش ،یتیسپرسیدیپل ،یملکول وزن .2

  هادروژلیمربوط به ژل و ه فیتعار .3

 ییایمیو ش یکیزیف یهاژل .4

 هادروژلیسنتز ه یهاروش .5

 یکیزیو ف یکواالنت اتصاالت .6

  هادروژلیه یابیمشخصه یهاروش .7

 هانکیکراسل نیب یوزن ملکول نییو کاربرد آن در تع نریر یفلور معادله .8

 هانکیکراسل تهیدانس نییتع یبرا یکیمکان یهاروش .9

 یپزشک یدر مهندس هادروژلیه یکاربردها .10

 بافت و انتقال دارو یدر مهندس کاربرد .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال در طول نیم های کالسیفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Emami, S.H., Polythylene Oxide Hydrogels: Synthesis and Characterization. 2008: VDM (Verlag Dr. 

Müller). 

2. Akhtar, M.F., M. Hanif, and N.M. Ranjha, Methods of synthesis of hydrogels… A review. Saudi 

Pharmaceutical Journal, 2016. 24(5): p. 554-559. 

  

 یپزشکمهندسی و کاربرد آن در  دروژلیه یمبان عنوان درس به فارسی:

 Principles of Hydrogels and Their عنوان درس به انگلیسی:

Medical Applications 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  مرهایپل کیزیفیمیش نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 یدر پزشک هاالیومتریب یو کاربرد استانداردها تیبا روند و اهم ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 در حوزۀ تخصصی درسافزایش توانمندی و مهارت  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 در استانداردها فیو تعار میمفاه .1

 و توسعه استانداردها یریگشکل روند .2

 (BSI ،DIN ،ISO ،ASTMاستانداردها ) انواع .3

 (FDA, NIH, F4 committee) بیتا تصو ییاستانداردها و مراحل اجرا اعمال .4

 مربوطه یهاتیمطالب در استانداردها و سا یجست و جو نحوه .5

 آنها یبندمیو تقس یپزشک یهامپلنتیا یاستانداردها .6

 یمریو پل یکیسرام ،یفلز یهاالیومتریب یاستانداردها .7

 هاالیومتریو ساختن ب باتیترک یاستانداردها .8

 یکمکانی– یکیزیف اتیخصوص یاستانداردها .9

 ییایمیش اتیخصوص یاستانداردها .10

 یکیولوژیب یهاآزمون یاستانداردها .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. ISO (International Organization for Standardization), The last edition. 

2. ASTM (International Standard and Testing Organization), The last edition. 

3. DIN (German national Institute for standardization), The last edition. 

4. BSI (British Standards Institution), The last edition. 

  

 یستیمواد ز یاستانداردها وان درس به فارسی:عن

 نوع درس و واحد Standards of Biomaterial عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یپزشک ستیز یبر مهندس یامقدمه نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 ساخت آنها یهاو روش هایژگیبافت، مواد مورد استفاده، و یداربست در مهندس گاهیبا جا انیدانشجو ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 بخش اول: .1

 مقدمه .1-1

 بافت یداربست در مهندس گاهیجا .1-2

  کیولوژیب طیکنش داربست و محبرهم .1-3

 (یریپذ بیو تخر یکیولوژیب ،یو معمار یساختار ،یکیمکان ،ییایمیبافت )ش یدر مهندس یعملکرد های¬داربست های¬یژگیو .1-4

 دوم: بخش .2

 بافت  یمهندس های¬انتخاب مواد در داربست تیاهم .2-1

و دفع محصوالت  بیتخر سمیو مکان یریپذبیتخر ،یریندپذیفرا ک،یهر یکل ی)معرف یتیو کامپوز یمریپل ،یفلز ،یکیسرام ،یکیولوژیمواد ب .2-2

 (بیتخر

 بخش سوم: .3

 :ها¬ساخت داربست یندهایفرآ .3-1

Melt molding, Gas foaming Solvent casting, Particulate leaching, Phase separation, Freeze drying, Textile 

technology, Particle-aggregation, Gel formation, Polymerization, Rapid prototyping, Extrusion, Lithography 

 : وراکتورهایبخش چهارم: ب .4

 عملکردبافت، اساس و عوامل موثر بر  یدر مهندس گاهیجا ف،یتعر .4-1

 : وراکتوریانواع ب .4-2

Spinner Flask, Rotating Wall, Flow Perfusion, Compression, Strain, Hydrostatic Pressure, Hollow Fiber, 

Fluidized-bed, Bubble Column/Air-lift, Bag 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Atala, A., R. Lanza, and R.P. Lanza, Methods of tissue engineering. 2002: Gulf Professional Publishing. 

2. Deng, Y. and J. Kuiper, Functional 3D tissue engineering scaffolds: materials, technologies, and applications. 2017. 

3. Ma, P.X. and J. Elisseeff, Scaffolding in tissue engineering. 2005: CRC press. 

  

 بافت یمهندس یهاسنتز و ساخت داربست یهاروش عنوان درس به فارسی:

 Synthesis and Fabrication  Methods of به انگلیسی: عنوان درس

Tissue Engineering Scaffolds 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  و ساخت ی: شکل ده2 یمواد مهندس نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 هاو سلول ستموادیز ف،یبافت شامل تعار یمهندس یاساس میبا مفاه انیدانشجو ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بافت:  یای بر مهندسمقدمه .1

 سهیو مقا یبعدبافت، بافت سه یدر مهندس یاصول طراح ،ییاهدا یو کمبود در بافتها ازین ،یمیترم یبافت و پزشک یمرتبط با مهندس فیتعار

 مرتبط یهابافت و ارتباط آن با رشته یمهندس ،یآن با بافت دوبعد یا

 بافت: یدر مهندس هاسلول .2

 یادیبن یهاسلول ،یمنابع سلول ،یو اتصاالت سلول نگیگنالیس ،یسلول نیب کسیماتر ،یسلول فهیساختار و وظ

 بافت:  یدر مهندس هاالیومتریب .3

 بافت یبافت، مواد هوشمند در مهندس یها در مهندسآن یسازگار ستیو ز کیمتیومیبافت، ب یمهندس یهاالیومتریب فیتعر

 بافت:  یساخت در مهندس یهایتکنولوژ .4

 Solid یهیساخت بر پا یهاداربست، چاپ سلول و ارگان، روش هیساخت بر پا ،یصفحات سلول یمهندس ،ییخود آرا یتکنولوژ

Freeform Fabricationکیدییکروفلوینرم و م یتوگرافی، ل 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Birla, R., Introduction to tissue engineering: applications and challenges. 2014: John Wiley & Sons. 

2. Khorshidi, S., et al., A review of key challenges of electrospun scaffolds for tissue‐ engineering applications. 

Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 2016. 10(9): p. 715-738. 

  

 بافت یمهندس یمبان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fundamentals of Tisuue Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  زیستی یهاو آزمون یسازگارستیز یمبان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

حوزه می باشد. با گذراندن این درس  نیو نوآورانه در ا یمهندس یهاآن در حوزه سالمت و ارائه پاسخ یابیو ارز ازین افتنیدر  کیستماتیس یهاآموزش روش -

خالقانه به حال  ینهای پیدا کردن نیاز، پاسخ مهندسی و در عکه برای دانشجویان سال اخر رشته مهندسی پزشکی طراحی شده است؛ دانشجویان با الگوریتم

 .شوندشنا میآهای توسعه محصول موضوعات و در نهایت با روش

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 حوزه سالمت یازهاین کیستماتیس صیتشخ .1

 ازین یغربالگر یهاشرو .2

 در توسعه محصول یتدوین استراتژ یهاشرو .3

 دهیتوسعه ا یهاشرو .4

 حل مسئله قیتحق یروشها .5

 یو مهندس یطراح ندیفرآ .6

   QFDعملکرد  تیفیگسترش ک ندیفرآ .7

  Research Plan قیو برنامه تحق سکیر زیآنال .8

  یپزشک ستیمراحل توسعه محصوالت ز .9

 طرحها یابیارز یروشها .10

 محصول یو عملکرد یطراح یتستها نیتدو .11

 ینمونه ساز یندهایفرآ .12

 آزمون لیتست و تحل یاستانداردها .13

 ها ومجوز ها هیدیتائ ،یالزامات قانون .14

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Elahi, B., Safety Risk Management for Medical Devices. 2018: Academic Press. 

2. Yock, P.G., et al., Biodesign: the process of innovating medical technologies. 2015: Cambridge University Press. 
3. Cross, N., Engineering design methods: strategies for product design. 2021: John Wiley & Sons.  

                                                                                                                                                                               
 ها مشترك است.این درس بین همۀ گرایش * 

 *یستیز یهاستمیدر س یمهندس یطراح عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Engineering Bio-Design عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ای بر مهندسی زیست پزشکیهمقدم نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:

 هدف یهاها به سمت بافتآن زیکنترل شده تما یکشت و مهندس یهاروش ،یادیبن یهابا انواع سلول ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درسافزایش  .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 نیادیبن یهاو انواع سلول خچهیتار ،یمعرف .1

 ینیجن یادیبن یهاسلول .1-1

 یبافت یادیبن یهاسلول ایبزرگساالن  یادیبن یهاسلول .1-2

 یادیبن یهاسلول کنام .1-3

 یادیبن یهامواد به عنوان کنام سلول ستیز .1-4

 یادیبن یهادر سلول زیتما .2

 ییایمیعوامل ش ریتاث .2-1

 یکیزیعوامل ف ریتاث .2-2

 یکیعوامل مکان ریتاث .2-3

 یکیعوامل الکتر ریتاث .2-4

 یسیعوامل مغناط ریتاث .2-5

 بافت یو مهندس یادیبن یهاسلول .3

 عصب میترم .3-1

 عروقی – یقلب یهایماریب درمان .3-2

 پوست میترم .3-3

 ابتید .3-4

 یسرطان یادیبن یهاو سلول یادیبن یهاسلول سرطان، .4

 یادیبن یهاو درمان با استفاده از سلول نیادیبن یهاسلول یهاپروتکل .5

 یادیبن یهاسلول یو دولت یخصوص یهابانک .6

 نیادیبن یهاسلول قاتیدر تحق یاخالق مالحظات .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی 

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 یادیبن یهاسلول یمهندس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Stem Cell Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یزولوژیف ی،آناتوم نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 247/    مهندسی پزشکی کارشناسی

  

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Lanza, R., et al., Essentials of stem cell biology. 2005: Elsevier. 

2. Li, S., N. L'Heureux, and J.H. Elisseeff, Stem cell and tissue engineering. 2011: World Scientific. 

3. Roy, K., Biomaterials as Stem Cell Niche. 2010: Springer. 

4. Goldstein, L.S. and M. Schneider, Stem cells for dummies. 2010: John Wiley & Sons. 

 شناسی.، انتشارات خانه زیست1387. های بنیادیهای چهار جلدی سلولمجموعه کتاب ، ح.،بهاروند .1
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 هدف کلی:

 مواد یکیبا رفتار مکان ییآشنا -

 مختلف یها یاز بارگذار یبا تنش ناش ییآشنا -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 :  یتحت بار محور یها لهیتنش در م لیتحل .1

 .یو مهره ا چیدر اتصاالت، پرچ، پ یتنش تحمل برش نان،یاطم بیضر ،یتکرار یتنش مجاز در بارها ،یبرش یدر مقاطع کج، تنش ها تنش

 : یشکل در اعضاء تحت اثر بار محور رییو تغ کرنش .2

حل  یمکان ها برا رییتغ یاستفاده از معادله سازگار ،یمواد مختلف، کرنش حرارت یکرنش برا -تنش یمنحن یهوك، بررس یقانون تک محور

 .یو مدول بالک، تنش در استوانه و کره نازك تحت اثرفشار داخل یهمگن، کرنش حجم زوتروپیمواد ا یهوك برا یمسائل، معادالت عموم

 :  یرویدا کیاالست یهاهلیم چشیپ .3

 ن،یمع یرهایدر ت یو ممان خمش یبرش یروین ،یمحور یرویشکل، ن یدر مقاطع قوط چشیپ هیو زاو یتنش برش یبرا چشیپ یهالفرمو

 از روش مقطع. یداخل یروهاین

 خالص : خمش .4

در اثر بار  یبیبا مقطع نامتقارن، خمش ترک یرهایچند جنس، خمش در ت ایفرمول تنش در اثر خمش خالص، تمرکز تنش، مقطع مرکب از دو 

 خارج از مرکز. یمحور

 : یبرش یرویتحت اثر ن یبرش تنش .5

 در اثر برش. ینکات طراح یو بررس یبرش یهاشتن بیمرکز برش، ترک رها،یدر ت یبرش، تنش برش انیجر

 تنش و کرنش در مختصات مختلف : لیتبد .6

 : بعدی دو حالت – الف

 یهاهمور، مؤلف رهیدا میمختلف در ترس یهاشمور، رو رهیدا مم،یماکز یتنش برش ،یاصل یهاشتن ل،یصفحه ما کی یتنش در رو یمؤلفه ها

 مور تنش و کرنش. رهیدا نیها، رابطه بجمور کرنش، انواع کرنش سن رهیدا ،یاصل یهاشکرن ل،یصفحه ما کی یکرنش در رو

 :  یحالت سه بعد -ب

 .رهیو دا یاصل یهاشتن ل،یصفحه ما کی یتنش در رو یهاهمؤلف

 تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای 

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

                                                                                                                                                                               
 های بیومکانیک و بیومتریال مشترك است.این درس بین گرایش * 

 *1مقاومت مصالح  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mechanics Of Materials 1 انگلیسی:عنوان درس به 

 نظری  پایه  و مقاومت مصالح کیاستات نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  است؟: اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز
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 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بر اساس نظر استاد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Beer, F., E. Johnston, and J. DeWolf, Mechanics of materials, 6th SI Edition. Stress, 2012. 1(10): p. 1.12. 

2. Özkaya, N., et al., Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion, and deformation. 2016: Springer. 

3. Armenàkas, A.E., Advanced mechanics of materials and applied elasticity. 2016: CRC Press. 
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 هدف کلی:
 مواد یکیخواص مکان یریگاستاندارد اندازه یهاانجام تست -

 یکیمکان یهادهیمشاهده پدو  هاموادها و بافت ستیز بیضرا نییتع یعمل یهاروشآشنایی با  -

  اهداف ویژه:
 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 ASTM F2606گوسفند(، استاندارد  ایسخت )استخوان مرغ  یهابافت یبر رو یاآزمون خمش سه نقطه .1

 ASTM D6048تاندون، رگ و ...(، استاندارد  گامان،ینرم )پوست مرغ، ل یبافتها کیسکواالستیخواص و نییتع آزمون .2

 ASTM F543استاندارد  ،یارتوپد یهاچیپ pullout آزمون .3

 ASTM F1717ستون فقرات، استاندارد  تیتثب آزمون .4

 ASTM C1326استخوان، استاندارد  یبر رو Micro-Hardness آزمون .5

 ASTM F2516استاندارد  نول،یتینا یهایمکشش س آزمون .6

 و مفصل ران یمصنوع یزانو مپلنتیدر ا شیجهت آزمون سا ASTM F1714 & F1715با استاندارد  ییآشنا .7

  F2077 & F2267  ASTMو مهره ستون فقرات، ، استاندارد  سکید نیگزیتست جا آزمون .8

 ISO 14801استاندارد  ،یدندان یهامپلنتیدر ا یخستگ یاستحکام و بررس نییتع آزمون .9

 استحکام در مقابل ضربه نییشکست جهت تع یچقرمگ نییتع آزمون .10

 ریت زیبا استفاده از خ تهیسیمدول االست یریگهانداز آزمون .11

 اثر متقابل یتئور آزمون .12

 انویلیکاست یتئور یبررس آزمون .13

 مرکب( ریاز چند جنس مختلف )ت یرهایخمش ت آزمون .14

 ریت زیخ نییتع آزمون .15

 هاتمرکز تنش در آن یو بررس کیولوژیسخت ب یهاو بافت رهایتنش به کمک کرنش سنج در ت نییتع آزمون .16

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 بر اساس نظر استاد   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 نظر استاد بر اساس     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Beer, F., E. Johnston, and J. DeWolf, Mechanics of materials, 6th SI Edition. Stress, 2012. 1(10): p. 1.12. 

                                                                                                                                                                               
 های بیومکانیک و بیومتریال مشترك است.این درس بین گرایش  *

 *مواد ستیو ز یستیز یهابافت یکیآز خواص مکان عنوان درس به فارسی:

 Mechanical Properties of Biomaterials به انگلیسی: عنوان درس

Lab 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مقاومت مصالح  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع 
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2.  ASTM Standards  
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 هدف کلی:

  االتیروابط حاکم بر س یمشاهده تجرب -

 یاالتیثوابت س یریگمختلف اندازه یهابا روش ییآشنا  -

  اهداف ویژه:

 افزایش توانمندی و مهارت در حوزۀ تخصصی درس .1

 های ذیلتفهیم سرفصل .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 شکل یدود انیجر شیآزما .1

 اثر ضربه جت شیآزما .2

  نولدزیعدد ر شیآزما .3

 مرکز فشار شیآزما .4

 تهیسکوزیو شیآزما .5

 متر یونتور شیآزما .6

 اصطکاك و افت شیآزما .7

 Hele Shaw شیآزما .8

  هیتخل بیضر شیآزما .9

 کشش سطح شیآزما .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نوین و تعاملیاستفاده از روش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 بر اساس نظر استاد   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 استادبر اساس نظر      سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 افزارهای مرتبط در حد امکانبصری و نرم-های سمعیاستفاده از امکانات و روش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Munson, B.R., D.F. Young, and T.H. Okiishi, Fundamentals of fluid mechanics. Oceanographic Literature Review, 

1995. 10(42): p. 831. 

2. Pritchard, P.J. and J.W. Mitchell, Fox and McDonald's introduction to fluid mechanics. 2016: John Wiley & Sons. 

3. White, F.M., Fluid Mechanics 7th edn University of Rhode Island. Publication company: Mc Graw Hill, 2010. 

4. Gerhart, P.M., A.L. Gerhart, and J.I. Hochstein, Munson, Young and Okiishi's Fundamentals of Fluid Mechanics. 2016: 

John Wiley & Sons. 

                                                                                                                                                                               
 درس بین گرایش بیومکانیک و بیومتریال مشترك است. این * 

 *االتیس کیآز مکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fluid Mechanics Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  االتیس کیمکان نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ، جهاددانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر.1386. سیاالت مکانیک آزمایشگاه مکانیک سیاالت وهیدرولیک به همراه خالصه ای ازکریمی، م. و زراتی، ا.  .5


