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 گفتارپیش
ریزی مهندسی پزشكی گروه فنی و مهندسی شورای عاالی  برنامه حاضر با عنوان كارشناسی مهندسی پزشكی در كمیته برنامه

گذشاته و باا    هاای دهاه در  به دست آمدهتجارب  بندیجمعقبلی و  هایبرنامهاست. با بررسی  شدهتدوینریزی تهیه و برنامه

هاای تصصایالت تكمیلای در    در رویكردهاای مهندسای در پزشاكی و رشاد و توساعه دوره      شدهحاصلهای توجه به پیشرفت

تادوین و باازنگری برناماه جدیاد      دمدتبلنو  مدتمیانها و مراكز آموزشی كشور و همچنین اسناد باالدستی در افق دانشگاه

 رسید. ضروری به نظر می

  



 

 

 

 

 

 فصل اول

 مشخصات کلی دوره

 کارشناسی مهندسی پزشکی
 

 

 

 
  



 

 الرحمن الرحیم اهللبسم

 

 مشخصات کلی دوره کارشناسی مهندسی پزشکی

 
 ـ تعريف و هدف:1

شگرف بدون یاری جستن  هایپیشرفتاست و روشن است این  یافتهدستشایان توجهی  هایپیشرفتامروزه علوم پزشكی به 

 اسات.  متولدشاده هاای تخصصای مختلاف    رشته مهندسی پزشكی با زمینه ،در نتیجهشد. از علوم و ابزار مهندسی مقدور نمی

یعنای  از علاوم   دو زمیناه  بیننزدیکجدیدی از علم است كه همكاری  تخصصی، شاخه نسبتاً مهندسی پزشكی با چهار زمینه

و  پیاداكرده نسابی   آشنایی. هدف این دوره تربیت نیروی انسانی است كه به هردو زمینه آوردمی را فراهم و مهندسیپزشكی 

 بهداشت و سالمت عمومی ایفا كند.  تأمینبه  در كمکنقش خود را 

 

 :توانايیـ نقش و 2

 گیرند: بر عهده زیر را وظایف توانندمیاین دوره  التصصیالنفارغ

 پزشكی و تجهیز فنی بیمارستان،  و وسایل هادستگاه اندازیراهالف ا نصب و 

  تجهیزات بیمارستانی، و نگهداریب ا تعمیر 

 پزشكی، هایدستگاهو خرید  در سفارشج ا مشاوره فنی 

  پزشكی، هایدستگاهبهینه از  كارگیریبهد ا كمک به كادر پزشكی در 

  بیمارستان،ه ا مسئولیت فنی و مهندسی 

 تصقیقاتی پزشكی، هایپروژهو ا همكاری در 

  پزشكی، هایدستگاهز ا كمک به طراحی برخی از 

 مصنوعی، هایانداممواد مورد مصرف در قطعات پزشكی و وسایل كمک معلولین و  سازیبهینهس ا قابلیت در ابداع و 

 هاای انادام و وسایل كمک معلولین، كماک پزشاكی و    مكانیكی تجهیزات پزشكی هایبخشش ا قابلیت در طراحی و تصلیل  

 ی مصنوعی بدن انسانهاسیستممصنوعی و 

فنای   یهاسیستمو سرپرستی امور مربوط به سرویس و نگهداری و تعمیرات وسایل و  اندازیراهژ ا ارائه خط مشی در نصب و  

 و طبی و بیمارستانی 

 

 ـ ضرورت و اهمیت:3

تربیت و وجود نیاروی انساانی متخصا  و     مهندسی در حیطه بهداشتی و پزشكی، یهاسیستم روزافزونبه گسترش  با توجه

 .ضروری استمتبصر كه آشنا به وسایل و تجهیزات پزشكی باشد امری 

 



 

 ـ طول دوره و شکل نظام آموزشی:4

دوره  هاای هناما آیاین حداقل و حداكثر مجاز طول دوره كارشناسی مهندسای پزشاكی در چهاار زمیناه تخصصای مطاابق          

 است. ریزیبرنامه شورای عالیكارشناسی 

 

 ـ واحدهای درسی: 5

اصلی، تخصصی و اختیااری طباق   ،باشد كه شامل دروس عمومی، پایهواحد می 140دوره  در طولتعداد كل واحدهای درسی 

 باشد.می جداول پیوست

 

 ـ شرايط گزينش:6

آزماون   و فیزیاک داشتن دیپلم متوسطه و قبولی در گاروه آزمایشای ریاضای    در كارشناسی مهندسی پزشكی شرایط گزینش 

 . است ورودی كنكور سراسری

 

  



 

 

 واحدهای درسی دوره آموزشی کارشناسی مهندسی پزشکی:

 

 واحد به شرح زير است: 140تعداد کل واحدهای درسی اين مجموعه 

 

   

 واحد 22 دروس عمومی -1
 واحد 26 دروس پايه -2
 واحد 49 اصلی دروس -3
 واحد 25 دروس تخصصی -4
 واحد 18 دروس اختیاری -5

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 فصل دوم

 

 جداول دروس
 

 



 

 معارف اسالمیو  جدول دروس عمومی

 نظری تعداد واحد نام درس گرایش ردیف

 مبانی نظری اسالم 1

 32 2 و معاد( مبدأ)1اندیشه اسالمی

 32 2 امامت()نبوت و 2اندیشه اسالمی

 32 2 انسان در اسالم

 32 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

2 
 

 اخالق اسالمی

 32 2 فلسفه اخالق)با تكیه بر مباحث تربیتی(

 32 2 اخالق اسالمی)مبانی و مفاهیم(

 32 2 اخالق خانواده

 32 2 آیین زندگی)اخالق كاربردی(

 32 2 عرفان عملی اسالمی

 انقالب اسالمی 3

 32 2 انقالب اسالمی ایران

 32 2 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 32 2 سیاسی امام خمینی )ره( اندیشه

 تاریخ و تمدن اسالمی 4

 32 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 32 2 تاریخ تصلیلی صدر اسالم

 32 2 تاریخ امامت

 آشنایی با منابع اسالمی 5
 32 2 تفسیر موضوعی قرآن

 32 2 البالغهنهجتفسیر موضوعی 

 48 3 زبان فارسی - 6

 48 3 زبان انگلیسی - 7

 32 1 1 تربیت بدنی - 8

 32 1 1ورزش  - 9

 32 2 دانش خانواده و جمعیت - 10

 .واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسالم 4* دو درس به ارزش 

 .از مجموعه دروس اخالق اسالمیواحد  2* یک درس به ارزش 

 قرارگرفتهدر ردیف عناوین دروس گرایش اخالق اسالمی  هادانشگاهشورای اسالمی شدن  1/9/90مورخ  226* درس اخالق خانواده بر اساس مصوبه جلسه

 .است

 .واحد از مجموعه دروس انقالب اسالمی 2* یک درس به ارزش 

 .س تاریخ و تمدن اسالمیواحد از مجموعه درو 2* یک درس به ارزش 



 

 .واحد از مجموعه دروس آشنایی با منابع اسالمی 2* یک درس به ارزش 

 .به ارزش یک واحد هر كدام)اختیاری(  3و  2* ورزش 

 .(1و ورزش  تربیت بدنی)جایگزین  به ارزش یک واحد هر كدامویژه و ورزش ویژه خاص ناتوانان ذهنی و حركتی)اجباری(  تربیت بدنی* 

 

  



 

 جدول دروس پايه

ف
دی
 عنوان درس ر

 تعداد واحد
 نیازپیش تعداد ساعت

 عملی نظری

BME001 ( 1ریاضی عمومی) ا 48 ا 3 

BME002 ( 2ریاضی عمومی) (1ریاضی عمومی ) 48 ا 3 

BME003 زمانهم( یا 2ریاضی عمومی ) 48 ا 3 معادالت دیفرانسیل 

BME004 ( 1فیزیک عمومی) زمانهم( یا 1ریاضی عمومی ) 48 - 3 

BME005 ( 2فیزیک عمومی) (1، فیزیک عمومی )(1) ریاضی عمومی 48 - 3 

BME006 * (1ریاضی عمومی ) 32 - 2 اطالعات فناوری 

BME007 * معادالت دیفرانسیل 32 - 2 مصاسبات عددی 

BME008 (1ریاضی عمومی ) 48 ا 3 نویسی كامپیوتربرنامه 

BME009  ** (1) ریاضی عمومی 48 ا 3 و احتماالت مهندسیآمار 

BME010  **(1) ریاضی عمومی 48 - 3 آمار حیاتی و احتمال 

BME011  **(1) ریاضی عمومی 48 - 3 آمار و احتمال 

BME012 ا 48 - 3 (1) مبانی شیمی 

 26 جمع واحد

 

.عددی اخذ شوداطالعات یا مصاسبات  فناوری* یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه دروس   

.** ارائه یكی از سه درس به انتخاب دانشگاه مجری  

  



 

 جدول دروس اصلی

ف
دی
ر

 

 عنوان درس
 تعداد واحد

 نیازپیش تعداد ساعت
 عملی نظری

BME013 زبان انگلیسی 32 ا 2 زبان تخصصی و اصطالحات پزشكی 

BME014 (1(، فیزیک عمومی )1عمومی )ریاضی  48 ا 3 استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشكی 

BME015 فیزیولوژی، آناتومی 48 ا 3 ای بر مهندسی پزشكی زیستیمقدمه 

BME016  *(2فیزیولوژی، آناتومی، فیزیک عمومی ) 32 ا 2 بیوفیزیک 

BME017  *32 ا 2 (1اطالعات پزشكی ) فناوری 
نویسی ای بر مهندسی پزشكی زیستی، برنامهمقدمه

 كامپیوتر

BME018 نویسی كامپیوتربرنامه 32 ا 2 روش تصقیق در مهندسی پزشكی 

BME019 
حفاظت، ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی 

 و بیمارستانی
 ای بر مهندسی پزشكی زیستیمقدمه 48 ا 3

BME020 ای بر مهندسی پزشكی زیستیمقدمه 80 1 3 های پزشكیتجهیزات عمومی بیمارستانی و كلینیک 

BME021 فیزیولوژی، آناتومی 48 ا 3 بخشیاصول و افزارهای توان 

BME022 32 ا 2 مدیریت و كارآفرینی در مهندسی پزشكی - 

BME023 ا 3 های تصویرنگاری پزشكیاصول سیستم - 
 فیزیک پزشكی،

 ای بر مهندسی پزشكی زیستیمقدمه

BME024 ** 48 ا 3 فیزیولوژی - 

BME025 **  ا 32 1 ا فیزیولوژیآزمایشگاه 

BME026 ** 64 ا 4 فیزیولوژی - 

BME027 32 ا 2 آناتومی - 

BME028 (2فیزیولوژی، آناتومی، فیزیک عمومی ) 48 ا 3 فیزیک پزشكی 

BME029 مبانی شیمی 48 ا 3 بیوشیمی 

BME030 (2معادالت دیفرانسیل، ریاضی عمومی ) 48 ا 3 ریاضیات مهندسی 

BME031  (2معادالت دیفرانسیل، فیزیک عمومی ) 48 ا 3 (1الكتریكی )مدار 

BME032 1 - كارورزی - - 

BME033 تشخی  استاد راهنما - ا 3 پروژه 

 49 جمع واحد

 .و بیوفیزیک 1اطالعات پزشكی  فناوریواحد از مجموعه دروس  2* یک درس به ارزش  

واحد نظری یک واحد  3) فیزیولوژی»و یا   «آزمایشگاه فیزیولوژیو  واحد نظری( 3) فیزیولوژیآزمایشگاه دروس »یا  از مجموعه گروه فیزیولوژی**  

 .ارائه گردد مجری دانشگاهبه انتخاب  «عملی(



 

  



 

 زمینه تخصصی بالینی( –جدول دروس تخصصی )الف 

ف
دی
 ر

 عنوان درس 
تعداد  تعداد واحد

 ساعت
نیازپیش  

 عملی نظری

BME034 (1)پزشكی  اطالعات فناوری 48 ا 3 (2)پزشكی  اطالعات فناوری 

BME035 هاسیستمتجزیه و تصلیل  48 ا 3 ای بر هوش مصاسباتی و زیستیمقدمه 

BME036  (1)پزشكی  اطالعات فناوری 48 ا 3 اطالعات بیمارستانی یهاسیستمفرآیندهای 

BME037 (1)پزشكی  اطالعات فناوری 48 ا 3 مدیریت تعمیر و نگهداری یهاسیستم 

BME038 (1)پزشكی  اطالعات فناوری 48 ا 3 پزشكی از راه دور 

BME039 مبانی برق، الكترونیک و دیجیتال 32 1 ا (1)بالینی  مایشگاهآز 

BME040 (1)مدارهای الكتریكی  64 ا 4 مبانی برق، الكترونیک و دیجیتال 

BME041 مهندسیریاضیات  48 ا 3 هاتجزیه و تصلیل سیستم 

BME042 ا 48 ا 2 آموزش كاربر هایروش 

 25 جمع واحد

 



 

 زمینه تخصصی بالینی(  –جدول دروس اختیاری )الف 

ف
دی
 ر

 عنوان درس
تعداد  تعداد واحد

 ساعت
نیازپیش  

 عملی نظری

BME006 نگذراندن در دروس پایه 32 - 2 اطالعات  فناوری 

BME007 در دروس پایه نگذراندن 32 - 2 مصاسبات عددی 

BME016 نگذراندن در دروس اصلی 32 ا 2 بیوفیزیک 

BME017 نگذراندن در دروس اصلی 32 ا 2 (1اطالعات پزشكی ) فناوری 

BME043 ( 2آزمایشگاه بالینی) - (1آزمایشگاه بالینی ) 32 1 

BME044 
های تجهیزات مصرفی و دارویی بخش

 بیمارستانی
 48 ا 3

استانداردهای آزمایشگاهی و حفاظت، ایمنی و 

 بیمارستانی

BME045 های پزشكیتجهیزات عمومی بیمارستانی و كلینیک 48 ا 3 تجهیزات تخصصی با دیدگاه طراحی و تعمیرات 

BME046 ( 1الكترونیک) (1مدارهای الكتریكی ) 48 ا 3 

BME047 ( 2الكترونیک) یا مبانی برق، الكترونیک و دیجیتال (1)الكترونیک  48 ا 3 

BME048 ( 3الكترونیک) (2الكترونیک ) 48 - 3 

BME049 (1میكروپروسسور ) 48 ا 3 های كامپیوتریشبكه 

BME050 هاتجزیه و تصلیل سیستم 48 - 3 های كنترل خطیسیستم 

BME051 48 - 3 های بیوالكتریكیپدیده 
مدارهای ای بر مهندسی پزشكی زیستی، مقدمه

 (1) الكتریكی

BME052 بخشیاصول و افزارهای توان 32 - 2 اصول فیزیوتراپی 

BME053 ( 1میكروپروسسور) مبانی برق، الكترونیک و دیجیتال 48 ا 3 

BME054 48 ا 3 سازی كامپیوتریشبیه 
نویسی كامپیوتر، مقدمه بر مهندسی پزشكی برنامه

 زیستی

BME055 ( 2مدارهای الكتریكی) (1مدارهای الكتریكی ) 48 - 3 

BME056 (1مبانی شیمی، مدارهای الكتریكی ) 48 ا 3 های زیستیحسگرها و مبدل 

BME057 هاتجزیه و تصلیل سیستم 48 ا 3 نگرش سیستمی و مهندسی سیبرنتیک 

BME063  (1) فیزیک عمومی 32 1 - (1) فیزیک عمومیآزمایشگاه 

BME064  (2) فیزیک عمومی 32 1 - (2) فیزیک عمومیآزمایشگاه 

BME167 نویسی كامپیوتربرنامه 32 - 2 مبانی طراحی فضایی و خالقیت 

BME168 مبانی طراحی فضایی و خالقیت 32 1 - سازیكارگاه خالقیت و نمونه 

BME181 طبق برنامه 48 - 3 یک درس از زمینه دیگر در داخل دانشكده 



 

BME182 طبق برنامه 48 - 3 یک درس از خارج دانشكده 

BME183 ( 1مباحث ویژه) طبق برنامه 32 -  2 

BME184 ( 2مباحث ویژه) طبق برنامه 48 -  3 

 18 جمع واحد

 واحد درسی را انتخاب و الزاماً بگذرانند. 18كه از جدول دروس اختیاری،  اندموظفدانشجویان  -

 جدول دروس پایه.* انتخاب اختیاری یكی از دو درس در صورت عدم اخذ از 



 

 زمینه تخصصی بیوالکتريک( – بجدول دروس تخصصی )

ف
دی
 ر

 عنوان درس
تعداد  تعداد واحد

 ساعت
نیازپیش  

 عملی نظری

BME032 ریاضیات مهندسی 48 - 3 هاتجزیه و تصلیل سیستم 

BME048 ( 1میكروپرسسور ) مدارهای منطقی 48 ا 3 

BME050 هاتجزیه و تصلیل سیستم 48 - 3 های كنترل خطیسیستم 

BME051 48 ا 3 های بیوالكتریكیپدیده 
مدارهای ای بر مهندسی پزشكی زیستی، مقدمه

 (1) الكتریكی

BME055 ( 2مدارهای الكتریكی) (1مدارهای الكتریكی ) 48 ا 3 

BME046 ( 1الكترونیک) (1مدارهای الكتریكی ) 48 ا 3 

BME059 ها تجزیه و تصلیل سیستم 32 ا 2 گیری الكترونیكیاندازه 

BME060 (هم نیازیا ( )1الكترونیک ) 48 ا 3 مدارهای منطقی 

BME061 ( 1آزمایشگاه الكترونیک) (1الكترونیک ) 32 1 ا 

BME062 ( 1آزمایشگاه مدارهای الكتریكی) (1مدارهای الكتریكی ) 32 1 ا 

 25 جمع واحد



 

 زمینه تخصصی بیوالکتريک(  – بجدول دروس اختیاری )

ف
دی
ر

 

 عنوان درس
 تعداد تعداد واحد

 ساعت
 نیازپیش

 عملی نظری

BME006 نگذراندن در دروس پایه 32 - 2 اطالعات فناوری 

BME007 نگذراندن در دروس پایه 32 ا 2 مصاسبات عددی 

BME016 نگذراندن در دروس اصلی 32 ا 2 بیوفیزیک 

BME017 نگذراندن در دروس اصلی 32 ا 2 (1اطالعات پزشكی ) فناوری 

BME047 ( 2الكترونیک) 48 ا 3 
الكترونیک و  ( یا مبانی برق،1الكترونیک )

 دیجیتال

BME049 (1میكروپروسسور ) 48 ا 3 های كامپیوتریشبكه 

BME053 ( 3الكترونیک) (2الكترونیک ) 48 ا 3 

BME063  (1) فیزیک عمومی 32 1 - (1) فیزیک عمومیآزمایشگاه 

BME064  (2) فیزیک عمومی 32 1 - (2) فیزیک عمومیآزمایشگاه 

BME065 (هم نیاز( )2ریاضی عمومی ) 48 ا 3 جبر خطی 

BME066 ( 2میكروپروسسور) (1میكروپروسسور ) 48 ا 3 

BME067 48 ا 3 مبانی بیوالكتریک 
 

BME068  مدارهای منطقی 48 ا 3 معماری كامپیوتر 

BME069 های كنترل خطیسیستم 48 ا 3 های كنترل مدرنسیستم 

BME070 * ( 1مخابرات) هاتجزیه و تصلیل سیستم 48 - 3 

BME071 * هاتجزیه و تصلیل سیستم 48 - 3 های مخابراتیاصول سیستم 

BME071 ( 2آزمایشگاه مدارهای الكتریكی) (2مدارهای الكتریكی ) 32 1 ا 

BME072 های كنترل خطیسیستم 48 ا 3 كنترل دیجیتالهای سیستم 

BME073 ( 2آزمایشگاه الكترونیک) (1(، آزمایشگاه الكترونیک )2الكترونیک ) 32 1 ا 

BME074 های كنترل دیجیتالسیستم 48 ا 3 های كنترل دیجیتالآزمایشگاه سیستم 

BME075 32 1 ا آزمایشگاه مدارهای منطقی 
مدارهای مدارهای منطقی، آزمایشگاه 

 (1الكتریكی )

BME076 های كنترل خطیسیستم 48 ا 3 مهندسی پزشكی ابزار دقیق 

BME077 (1میكروپروسسور ) 32 1 - آزمایشگاه میكروپروسسور 

BME078 ابزار دقیق 32 1 - مهندسی پزشكی آزمایشگاه ابزار دقیق 



 

BME079 الكترونیكیگیری اندازه 32 1 - گیری الكترونیكیآزمایشگاه اندازه 

BME080 های كنترل خطیسیستم 48 ا 3 ای بر رباتیکمقدمه 

BME081 ( و مدارهای منطقی2الكترونیک ) 48 ا 3 تكنیک پالس 

BME082 (1های الكتریكی )ماشین 48 ا 3 (2های الكتریكی )ماشین 

BME083 32 1 - آزمایشگاه مدارهای دیجیتال و پالس 
 تكنیک پالس

 

BME085 ها، مدار منطقیتجزیه و تصلیل سیستم 48 ا 3 ای بر هوش مصاسباتی و زیستیمقدمه 

BME086 (3الكترونیک ) 48 ا 3 های الكترونیكیبررسی و طراحی سیستم 

BME087 32 ا 2 های بیمارستانیحفاظت الكتریكی در سیستم 
حفاظت و ایمنی و استانداردهای  

 بیمارستانی و آزمایشگاهی

BME088 (2الكتریكی)های فیزیولوژی، مدار 48 ا 3 الكترومغناطیس 

BME089 32 1 ا (1های الكتریكی )آزمایشگاه ماشین 
های ( یا ماشین1های الكتریكی )ماشین

 الكتریكی مستقیم و متناوب

BME090 48 ا 3 مهندسی مدیریت بیمارستان - 

BME091 های كنترل خطیسیستم 32 1 ا های كنترل خطیآزمایشگاه سیستم 

BME092 ا 32 ا 2 نویسی فنیگزارش 

BME093 48 ا 3 مخابرات آنالوگ و دیجیتال 
تجزیه و تصلیل، مدار منطقی، آمار و 

 احتماالت

BME094 طبق برنامه 48 ا 3 فیلترها و سنتز مدار 

BME095 (2الكترونیک ) 48 ا 3 الكترونیک صنعتی 

BME096 ** (1مدارهای الكتریكی ) 48 ا 3 مستقیم و متناوب های الكتریكیماشین 

BME058 ** (1مدارهای الكتریكی ) 48 - 3 (1های الكتریكی )ماشین 

BME167 نویسی كامپیوتربرنامه 32 - 2 مبانی طراحی فضایی و خالقیت 

BME168 مبانی طراحی فضایی و خالقیت 32 1 - سازیكارگاه خالقیت و نمونه 

BME181  طبق برنامه 48 - 3 از زمینه دیگر در داخل دانشكدهیک درس 

BME182 طبق برنامه 48 - 3 یک درس از خارج دانشكده 

BME183 ( 1مباحث ویژه) طبق برنامه 32 -  2 

BME184 ( 2مباحث ویژه) طبق برنامه 48 -  3 

 18 جمع واحد 

 

 را انتخاب و الزاماً بگذرانند.واحد درسی  18اند كه از جدول دروس اختیاری، دانشجویان موظف -



 

 * ارائه یكی از دو درس منوط به انتخاب دانشگاه مجری.

 ** ارائه یكی از دو درس منوط به انتخاب دانشگاه مجری.



 

 زمینه تخصصی بیومتريال( –جدول دروس تخصصی )ج 

  

ف
دی
 ر

 عنوان درس
تعداد  تعداد واحد

 ساعت
نیازپیش  

 عملی نظری

BME100 (1)، ریاضی (1)فیزیک  48 ا 3 ترمودینامیک 

BME101 (1) مبانی شیمی ،(1)فیزیک  48 ا 3 خواص مواد 

BME102 (1) مبانی شیمی 48 - 3 (1) بیومتریال 

BME103 خواص مواد 48 ا 3 هااصول و فرآیند ساخت بیومتریال 

BME104 (1) مبانی شیمی 48 ا 3 شیمی آلی در بیومتریال 

BME105 ( 2بیومتریال) (1) بیومتریال 48 ا 3 

BME106 
ی هاآزمونسازگاری و مبانی زیست

 بیولوژیكی
 بیوشیمی 32 ا 3

BME107 خواص مواد 32 1 - آزمایشگاه خواص فیزیكی و مكانیكی مواد 

BME108 32 - 2 )سلولی مولكولی( شناسیزیست - 

BME109  ی بیولوژیکهاآزمونسازگاری و مبانی زیست 32 1 ا ی بیولوژیکهاآزمونكارگاه 

 25 جمع واحد

 

  



 

 زمینه تخصصی بیومتريال( –جدول دروس اختیاری )ج 

ف
دی
 ر

 عنوان درس
تعداد  تعداد واحد

 ساعت
نیازپیش  

 عملی نظری

BME006 نگذراندن در دروس پایه 32 - 2 اطالعات  فناوری 

BME007 دروس پایه نگذراندن در 32 - 2 مصاسبات عددی 

BME016 نگذراندن در دروس اصلی 32 ا 2 بیوفیزیک 

BME017 نگذراندن در دروس اصلی 32 ا 2 (1اطالعات پزشكی ) فناوری 

BME052 بخشیاصول و افزارهای توان 32 ا 2 اصول فیزیوتراپی 

BME063  (1) فیزیک عمومی 32 1 - (1) فیزیک عمومیآزمایشگاه 

BME064  (2) فیزیک عمومی 32 1 - (2) عمومی فیزیکآزمایشگاه 

BME110 آناتومی و فیزیولوژی 48 ا 3 صدمات استخوانی 

BME111 خواص مواد  48 ا 3 فیزیک مواد زیستی 

BME112 مبانی علوم و تكنولوژی پلیمر 48 - 3 مواد زیستی پلیمری 

BME113 خواص مواد  48 - 3 مواد زیستی سرامیكی 

BME114 خواص مواد  48 ا 3 مواد زیستی فلزی 

BME115 زمانمواد زیستی پلیمری یا هم 32 1 ا كارگاه مواد زیستی پلیمری 

BME116 زمانمواد زیستی سرامیكی یا هم 32 1 ا كارگاه مواد زیستی سرامیكی 

BME117 زمانمواد زیستی فلزی یا هم 32 1 ا كارگاه مواد زیستی فلزی 

BME118 ای بر مهندسی پزشكی زیستی مقدمه 48 ا 3 استانداردهای مواد زیستی 

BME120 (، معادالت دیفرانسیل2فیزیک عمومی ) 48 ا 3 مبانی مهندسی برق 

BME121 فیزیک پزشكی 32 ا 2 مبانی پرتودهی 

BME122 فیزیک پزشكی و مواد زیستی 48 ا 3 شناسایی و انتخاب مواد زیستی هایروش 

BME123  زماناستاتیک و مقاومت مصالح یا هم 32 1 ا مقاومت مصالحآزمایشگاه 

BME124 
شناسایی و انتخاب  هایروشآزمایشگاه 

 هابیومتریال
 32 1 ا

شناسایی و انتخاب مواد زیستی یا  هایروش

 زمانهم

BME125 مواد زیستی)پلیمری،سرامیكی،فلزی( 32 ا 2 مواد هوشمند 

BME126  زیستی)پلیمری،سرامیكی،فلزی(مواد  32 ا 2 مصرف پزشكی بارکیلوازم 

BME127 فیزیولوژی، بیوشیمی 32 ا 2 هیستولوژی ا پاتولوژی 

BME128 ریاضیات مهندسی 32 ا 2 مكانیک سیاالت 



 

BME129 ( 2مبانی شیمی) (1مبانی شیمی ) 48 ا 3 

BME130 48 ا 3 كاربردهای مواد در پزشكی 
دهی، سنتز و ساخت مواد فرآیندهای شكل

 مواد زیستی)پلیمری،سرامیكی،فلزی(زیستی و 

BME131 32 ا 2 مبانی مهندسی بافت 
های بیولوژیک، سازگاری و آزمونمبانی زیست

 هابیومتریال ساخت اصول و فرایند

BME132 
مواد  های كنترل رهایشمهندسی سیستم

 بیولوژیكی
 32 ا 2

های انتقال مبانی علوم و تكنولوژی پلیمر، پدیده

و مواد  جرم و حرارت،

 زیستی)پلیمری،سرامیكی،فلزی(

BME133 شیمی آلی در بیومتریال 48 ا 3 مبانی علوم و تكنولوژی پلیمرها 

BME134 
های جرم در سیستمو  های انتقال حرارتپدیده

 حیاتی
 معادالت دیفرانسیلو  ترمودینامیک 48 ا 3

BME167 كامپیوترنویسی برنامه 32 - 2 مبانی طراحی فضایی و خالقیت 

BME168 مبانی طراحی فضایی و خالقیت 32 1 - سازیكارگاه خالقیت و نمونه 

BME181 طبق برنامه 48 - 3 یک درس از زمینه دیگر در داخل دانشكده 

BME182 طبق برنامه 48 - 3 یک درس از خارج دانشكده 

BME183 ( 1مباحث ویژه) طبق برنامه 32 -  2 

BME184 ( 2مباحث ویژه) طبق برنامه 48 -  3 

 18 جمع واحد

 

 واحد درسی را انتخاب و الزاماً بگذرانند. 18اند كه از جدول دروس اختیاری، دانشجویان موظف -

  



 

 زمینه تخصصی بیومکانیک(  – دجدول دروس تخصصی )

ف
دی
 ر

 عنوان درس
تعداد  تعداد واحد

 ساعت
 نیازپیش

 عملی نظری

BME134 
های جرم در سیستمو  حرارتهای انتقال پدیده

 حیاتی
 معادالت دیفرانسیلو  ترمودینامیک 48 ا 3

BME137 آناتومی 48 ا 3 كینزیولوژی 

BME138 دینامیک در مهندسی پزشكی،ریاضیات مهندسی 32 ا 2 ارتعاشات 

BME139 48 ا 3 دینامیک در مهندسی پزشكی 
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشكی، 

 مهندسیریاضیات 

BME140  48 ا 3 مكانیک سیاالت 
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشكی، 

 ریاضیات مهندسی

BME141 (1(، فیزیک عمومی)1ریاضی عمومی ) 48 ا 3 ترمودینامیک در مهندسی پزشكی 

BME143 ( 1مبانی بیومكانیک) دینامیک در مهندسی پزشكی، كینزیولوژی 48 ا 3 

BME144  استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشكی 48 ا 3 در بیومكانیک اجزاطراحی 

BME145 32 2 ا (1) صنعتی كشینقشه - 

 25 جمع واحد

 



 

 زمینه تخصصی بیومکانیک(  – دجدول دروس اختیاری )

ف
دی
 ر

 عنوان درس
تعداد  تعداد واحد

 ساعت
 نیاز8’پیش

 عملی نظری

BME006 نگذراندن در دروس پایه 32 - 2 اطالعات  فناوری 

BME007  نگذراندن در دروس پایه 32 - 2 مصاسبات عددی 

BME016 نگذراندن در دروس اصلی 32 ا 2 بیوفیزیک 

BME017 نگذراندن در دروس اصلی 32 ا 2 (1اطالعات پزشكی ) فناوری 

BME063  (1) فیزیک عمومی 32 1 - (1) فیزیک عمومیآزمایشگاه 

BME064  (2) فیزیک عمومی 32 1 - (2) فیزیک عمومیآزمایشگاه 

BME080 دینامیک در مهندسی پزشكی 32 ا 2 ای بر رباتیکمقدمه 

BME146 ( 2مبانی بیومكانیک) (1مبانی بیومكانیک ) 48 - 3 

BME147 
اجزاء مصدود در  هایروشآشنایی با 

 بیومكانیک
 طراحی اجزاء در بیومكانیک  32 ا 2

BME148  (1مبانی بیومكانیک ) 48 ا 3 استخوان و صدمات استخوانیبیومكانیک 

BME149 مكانیک سیاالت 48 - 3 مكانیک سیاالت زیستی 

BME123 مقاومت مصالح در مهندسی پزشكی 16 1 ا آزمایشگاه مقاومت مصالح 

BME151 (2مبانی بیومكانیک ) 16 1 ا آزمایشگاه بیومكانیک عمومی 

BME152  16 1 ا و تراشكاریكارگاه ماشین ابزار - 

BME153 32 ا 2 كنترل اتوماتیک - 

BME154 32 1 - آزمایشگاه كنترل - 

BME155 32 ا 2 طراحی و تولید به كمک كامپیوتر 
طراحی اجزاء در بیومكانیک، حسابگری 

 الگوریتمی

BME156 بخشیاصول و افزارهای توان 48 ا 3 اصول فیزیوتراپی و كاردرمانی 

BME157 (1مبانی بیومكانیک ) 48 ا 3 مهندسی ورزش مبانی 

BME158 (1مبانی بیومكانیک ) 48 ا 3 بخشیمبانی مهندسی توان 

BME160 (1مبانی بیومكانیک ) 32 ا 2 بیومكانیک بافت 

BME161 (1مبانی بیومكانیک ) 48 ا 3 ارتز و پروتز 

BME162 (1)مبانی بیومكانیک  32 ا 2 بیومكانیک دندان و ارتودنسی 

BME163 بخشیاصول و افزارهای توان 48 ا 3 ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی 



 

BME164 (1مبانی بیومكانیک ) 32 ا 2 بیومكانیک راه رفتن 

BME165 مكانیک سیاالت  16 1 ا آزمایشگاه مكانیک سیاالت زیستی 

BME166 (1مبانی بیومكانیک) 32 1 - آزمایشگاه بیومكانیک حركت 

BME167 نویسی كامپیوتربرنامه 32 - 2 مبانی طراحی فضایی و خالقیت 

BME168 مبانی طراحی فضایی و خالقیت 32 1 - سازیكارگاه خالقیت و نمونه 

BME181 طبق برنامه 48 - 3 یک درس از زمینه دیگر در داخل دانشكده 

BME182 طبق برنامه 48 - 3 یک درس از خارج دانشكده 

BME183 طبق برنامه 32 -  2 (1) مباحث ویژه 

BME184 ( 2مباحث ویژه) طبق برنامه 48 -  3 

 18 جمع واحد

 واحد درسی را انتخاب و الزاماً بگذرانند. 18اند كه از جدول دروس اختیاری، دانشجویان موظف -

 



 

 هدروس پايسرفصل 



 

 (1)رياضی عمومی

 ((1) و انتگرال) حساب ديفرانسیل  

  

 BME001 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 ندارد نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:
 

 هدف:

 آشنایی با مبانی حساب دیفرانسیل و انتگرال از اهداف این درس بشمار می رود.

 

 رئوس مطالب:

مختصات دكارتی، مختصات قطبی، اعداد مختلط، جمع و ضرب و ریشه و نمایش هندسی اعداد مختلط، نمایش قطبی اعاداد  

، حاد چاو و راسات، پیوساتگی، مشاتق،      هایات باین و حاد در   نهایتبی، حد و قضایای مربوطه، حد جبر توابعمختلط، تابع، 

قضیه رل، قضیه میانگین، بسط  هاآنبع مثلثاتی و توابع معكوس ، تابع معكوس و مشتق آن، مشتق تواگیریمشتقهای دستور

های معادالت، و شتاب در مختصات قطبی، كاربرد مشتق در تقریب ریشهها تیلر، كاربردهای هندسی و فیزیكی مشتق، منصنی

تقریبای   هایروشتعریف انتگرال توابع پیوسته و قطعه قطعه پیوسته، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تابع اولیه، 

در مختصات دكارتی و ثقل و كار و مركز برآورد انتگرال، كاربرد انتگرال در مصاسبه مساحت و حجم و طول منصنی و گشتاور 

 قطبی.

 

 منابع و مراجع: 

 
 توماس ج، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تصلیلی، آخرین ویرایش. [1]

 لیتهلد ل، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تصلیلی، آخرین ویرایش. [2]

  



 

 (2)رياضی عمومی 

 ((2))حساب ديفرانسیل و انتگرال 

 

 BME002 كد درس:

 3 واحد:تعداد 

 نظری نوع واحد:

 (1ریاضی عمومی ) نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:
  

 هدف:

 .از اهداف این درس بشمار می رود آشنایی با مبانی حساب دیفرانسیل و انتگرال در بعدهای باالتر و آنالیز سری و ماتریس

 

 رئوس مطالب:

مانند تعویض متغیار و جازء باه جازء و تجزیاه       گیریانتگرال هایروش ،هذلولی هایتابع، هاآنو مشتق  نماییلگاریتم و تابع 

كسرها، برخی تعویض متغیرهای خاص دنباله و سری عددی و قضایای مربوطه، سری توان و قضیه تیلور با باقیمانده. معادالت 

مجهاولی، عملیاات روی   ، دستگاه معادالت خطی ساه  3×  3، بردار فضا، ضرب عددی، ماتریسهای فضاییپارامتری، مختصات 

 ،3×3، تبدیل خطای و مااتریس آن دترمیناان    R, Rپایه در  سطرها، معكوس ماتریس، حل دستگاه معادالت، استقالل خطی،

معادالت خط و صفصه رویه درجه دو تابع برداری و مشتق آن، سرعت و شتاب، خمیدگی و  ،ارزش و بردار ویژه، ضرب برداری

قاعاده زنجیاری بارای     ،ع چند متغیره، مشتق سوئی و جزئی، صفصه مماس و خط قاائم گرادیاان  بردارهای قائم بر منصنی، تاب

 .در مسائل هندسی و فیزیكی هاآنگانه و كاربرد های دوگانه و سهمشتق جزئی، دیفرانسیل كامل، انتگرال

 

 منابع و مراجع:
 
 توماس ج، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تصلیلی، آخرین ویرایش. [1]

 لیتهلد ل، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تصلیلی، آخرین ویرایش. [2]

 

  



 

 معادالت ديفرانسیل
 

 BME003 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 زمانیا هم  (2ریاضی عمومی ) نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:
 

 هدف:

 آورد. به دستدانشجو پس از گذراندن این درس باید توانایی حل معادالت دیفرانسیل را 

 

 رئوس مطالب:

ها و مسیرهای قائم، الگوهای فیزیكی، معادله جداشدنی، معادله ، خانواده منصنیهاآندر طبیعت معادالت دیفرانسیل و حل 

نامعین، روش  ضرایبثابت، روش  ضرایبه دوم، معادله همگن با دیفرانسیل خطی مرتبه اول، معادله همگن، معادله خطی مرتب

ها، توابع بسل و گاما تغییر پارامترها، كاربرد معادالت مرتبه دوم در فیزیک و مكانیک، حل معادله دیفرانسیل با سری

 ای بر دستگاه دیفرانسیل، تبدیل الپالس و كاربرد آن در حل معادالت دیفرانسیل. لژاندر، مقدمه ایچندجمله

 

 منابع و مراجع:

 
 سیمونز، معادالت دیفرانسیل معمولی و كاربردهای آن، آخرین ویرایش. [1]

 بویس ر، معادالت دیفرانسیل معمولی، آخرین ویرایش. [2]

 ، آخرین ویرایش.معمولینگرشی بر معادالت دیفرانسیل ، اشتاین ر [3]

 

  



 

 (1فیزيک عمومی )
 

 BME004 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 زمان( یا هم1ریاضی عمومی ) نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:

 

 هدف: 

 آشنایی با انواع حركت و تصلیل سینماتیک و دینامیک در این درس مورد توجه است.

 

 رئوس مطالب:

بردارها، حركت در یک بعد، حركت در یک صفصه، دینامیک ذره، كار، بقاء انرژی، دینامیاک ذرات، ساینماتیک و    ،گیریاندازه

 قانون صفر، اول و دوم ترمودینامیک، نظریه جنبشی گازها. دینامیک دورانی، ضربه، تعاریف دما و گرما،

 

 :و مراجعمنابع 

 
 هالیدی د، رزینک ر، مبانی فیزیک، آخرین ویرایش. [1]

 

  



 

 (2) عمومی فیزيک
 

 BME005 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 (1فیزيک عمومی ) نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:

 

 هدف:

آشنایی با اصول و مفاهیم الكتریسیته ساكن و مغناطیس، میدان و پتانسیل الكتریكی و مغناطیسی از اهداف این درس بشامار  

  می رود.

 

 رئوس مطالب:

، جریاان و مقاومات، نیاروی مصركاه     هاا الكتریاک و دی  هاخازنبار و ماده، میدان الكتریكی، قانون گوس، پتانسیل الكتریكی، 

الكتریكی و مدارها، میدان مغناطیسی، قانون آمپر، قانون القاء فاراده، القاء، خواص مغناطیسی ماده، نوسانات الكترومغناطیسی، 

 كسول، امواج الكترومغناطیسی. متناوب، معادالت ما هایجریان

 

 منابع و مراجع:

 
 هالیدی د، رزینک ر، مبانی فیزیک، آخرین ویرایش. [1]

 

  



 

 اطالعات فناوری

 

 BME006 كد درس:

 2 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 (1) ریاضی عمومی نیاز:پیش

 ساعت 32 سرفصل دروس:
 

 هدف:

افزارهای مورد نیاز در تصقیقات پزشكی و نصوه اساتفاده كااربردی آن در   و سخت افزارنرمافزار و مبانی رایانه، آشنایی با سخت

 های اطالعاتی، دسترسی به اطالعات تصت وب و استخراج و پاالیش اطالعاتزمینه پژوهش و آموزش و آشنایی با بانک

 

 رئوس مطالب:

اجازای   ،افازار سختالكترونیكی، مغناطیسی و نوری، اجزای  هایمروری بر مبانی رایانه، سیستم اعداد، ساختمان داده، حافظه

CPUانادازهای  شخصی، صفصه نمایش، جعباه كلیاد، راه  های ساختمان رایانه افزارهای عامل، كاربردی و علمی، الگوریتم،، نرم

ارتباطات الكترونیكای، اتصاال ساری، اتصاال      ،BIOSو  SETUP افزارنرمسری و موازی،  هایدرگاههای سخت و نرم، دیسكت

جهاانی،   ایرایاناه هاای  مصلای، شابكه   ایرایاناه هاای  ابزار دقیق، شبكه هایدستگاه -رایانه، اتصال رایانه-موازی، اتصال رایانه

ل آزمایشاگاهی ثبات اطالعاات و داده، مباانی دیجیتاال كاردن سایگنا       های واسطه های ارتباطی )مودم، كارت شبكه(،واسطه

 هاا آنهای ثبات صوت و تصویر و كاربرد ی دیجیتال به آنالوگ، واسطههامبدل(، A/Dی آنالوگ به دیجیتال )هامبدلآنالوگ، 

 ،Windowsعامال  ، سیساتم DOSعامال  ، سیستمدهندهسرویس افزارهاینرمعامل و های سیستم های پژوهشی،در مجموعه

 ،(FTPو  WWW، Gopherهاای جهاانی )  اطالعااتی و ارتبااطی شابكه    یهاا سیساتم  (،Email) پیاام نگاار   افزارهاای نارم 

ثبت، نمایش و  افزارهایو نرمها الگوریتم.(، .وInternet Expolrer، Netscapeهای جهانی )افزارهای كاوشگر در شبكهنرم

افزارهاای  مجموعاه نارم   ،گار، نما نگاار ، واژه نپردازواژهافزارهای مجموعه نرم، پردازشگرهای واژه، داده و سیگنالها، انتقال داده

افزارهاای  نارم ، هاا آناطالعاات پزشاكی و موتورهاای كااوش در      هاای پایگااه ، (SPSSو  Excel( و آماری )Matlabریاضی )

   ،ای و كمک تشخیصیمشاوره

 

 منابع و مراجع:

 
 ویرایش، انتشارات پارس بوک، آخرین مفاهیم پایه تكنولوژی اطالعاتر،  كاظمی كلجاهی [1]

[2] Kathy Schwalbe, Information Technology Project Management, The last edition. 
[3] Andrew S. Tanenbaum, computer networks, The last edition. 
[4] David Kim, Michael G. Solomon, Fundamentals of Information Systems Security, The last edition. 
[5] David T. Bourgeois, Information Systems for Business and Beyond, The last edition. 

https://www.goodreads.com/author/show/68547.Kathy_Schwalbe
https://www.goodreads.com/author/show/96575.Andrew_S_Tanenbaum
https://www.goodreads.com/author/show/756528.David_Kim
https://www.goodreads.com/author/show/21757.Michael_G_Solomon


 

[6] Trina Chiasson, Dyanna Gregory, and etc. Data and Design, The last edition. 
[7] Christos Kalloniatis, modern information system, The last edition. 
[8]  Amos Lapidoth, A Foundation in Digital Communication, The last edition.  

 

 



 

 محاسبات عددی
 

 BME007 كد درس:

 2 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 معادالت دیفرانسیل نیاز:پیش

 ساعت 32 سرفصل دروس:

 

 هدف:

 حل عددی در این درس مورد توجه است. هایروشآشنایی با 
 

 رئوس مطالب:

عاددی،   گیریانتگرالو  گیریمشتقمختلف،  هایروشمعادالت با های ، یافتن ریشهیابیبرونو  یابیدرونخطاها و اشتباهات، 

و تعیاین   هاا مااتریس ، عملیاات روی  2و  1عددی برای حل معادالت دیفرانسیل معمولی مرتبه  هایروشمصدود،  هایتفاوت

 ، روش حداقل مربعات.غیرخطیمعادالت خطی و  هایدستگاه، حل هاآنمقادیر ویژه 

 

 مراجع: منابع و 

 
[1] Kahan, Moler, Nash, Numerical Methods and Software, Prentice–Hall, The last edition. 
[2] Pennington RH, Mecmilan, Computer Methods and Numerical Analysis, The last edition. 

 دار ماراالنی پ، نیكخواه بهرامی م، انتشارات دانشگاه تهران، آخرین ویرایش.كامپیوتری، مترجمان: جبه هایروشآنالیز عددی و پنینگتون ره، مک میالن،  [3]

 



 

 نويسی کامپیوتربرنامه
 

 BME008 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

  (1ریاضی عمومی ) نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:

 

 هدف:

 . Scheme نویسیبرنامهآشنایی و تسلط دانشجویان بر زبان 

 

 رئوس مطالب:

، ساختار هادستورالعمل، قراردادهای لغوی، مفاهیم اولیه و پایه، عبارات و Scheme نویسیبرنامهآشنایی كلی با زبان  معرفی و

نیاز   Matlabای توانند بر اساس نگارش برنامهمربوط می هایمثالو ساختمان برنامه، فرآیندهای استاندارد، دستورات اصلی، 

 تكمیل گردد. 

 

 منابع و مراجع: 
 

[1] Van Roy P, Seif Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming,  The last edition. 
[2] Clifton M, Imperative to functional programming succinctly, The last edition. 
[3] Okasaki C, Purely functional data structures, The last edition. 
[4] Mertz D, Functional programming in python, The last edition. 

 

  



 

 مار و احتماالت مهندسیآ

 
 BME009 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 (1) ریاضی عمومی نیاز:پیش

 ساعت 48  سرفصل دروس:

 

:هدف  

 مهندسی پزشكی. كارشناسآشنایی با مبانی آمار و احتماالت برای استفاده توسط 

 

 رئوس مطالب:

همراه با میانگین، نما، میانه و واریانس تبدیل و تركیب احتماالت  هاآنو نمایش جدولی ها ها، نمونهمجموعه هینظرای به اشاره

ای، پواسن، فرق هندسی گسسته: دو جمله هایتوزیعو قضایای مربوطه، انواع متغیرهای تصادفی، میانگین و واریانس توزیعات، 

گیری از جامعه كوچاک.  تصادفی، نمونه تصادفی و اعداد گیرینمونهتوزیع چند متغیر تصادفی، ، پیوسته: توزیع نرمالها توزیع

، رگرسایون، همبساتگی آزماون    واریاانس گیاری، تجزیاه   ها و تصمیمبرآورد پارامترهای آماری، فواصل اطمینان، آزمون فرض

 ها. ندن خط مستقیم بردادهاناپارامتری، براز هایروش

 

 منابع و مراجع:
 

[1] Papoulis A, Probability and Statistics, Prentice Hall, The last edition. 

  



 

 حیاتی و احتمالآمار 

 

 BME010 كد درس: 

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 (1) ریاضی عمومی نیاز:پیش

 ساعت 48  سرفصل دروس:

 :هدف

 مهندسی پزشكی. كارشناسآشنایی با مبانی آمار و احتماالت برای استفاده توسط 

 

 رئوس مطالب:

همراه با میانگین، نما، میانه و واریانس تبدیل و تركیب احتماالت  هاآنو نمایش جدولی ها ، نمونههامجموعه هینظرای به اشاره

ای، پواسن، فرق هندسی گسسته: دو جمله هایتوزیعو قضایای مربوطه، انواع متغیرهای تصادفی، میانگین و واریانس توزیعات، 

گیری از جامعه كوچاک.  تصادفی و اعداد تصادفی، نمونه گیرینمونهتوزیع چند متغیر تصادفی، ، پیوسته: توزیع نرمالها توزیع

 گیاری، تجزیاه واریاانس، رگرسایون، همبساتگی آزماون      ها و تصمیمبرآورد پارامترهای آماری، فواصل اطمینان، آزمون فرض

 ها. ندن خط مستقیم بردادهاناپارامتری، براز هایروش

 

 منابع و مراجع:

 
[1] Papoulis A, Probability and Statistics, Prentice Hall, The last edition. 

 



 

 و احتمالآمار 
  

 BME011 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 (1) ریاضی عمومی نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:

 

 :هدف

 مهندسی پزشكی. كارشناسآشنایی با مبانی آمار و احتماالت برای استفاده توسط 

 

 رئوس مطالب:

همراه با میانگین، نما، میانه و واریانس تبدیل و تركیب احتماالت  هاآنو نمایش جدولی ها ، نمونههامجموعه هینظرای به اشاره

ای، پواسن، فرق هندسی گسسته: دو جمله هایتوزیعو قضایای مربوطه، انواع متغیرهای تصادفی، میانگین و واریانس توزیعات، 

گیاری از جامعاه   د تصاادفی، نموناه  تصاادفی و اعادا   گیاری نمونهتوزیع چند متغیر تصادفی،  …پیوسته: توزیع نرمال ها توزیع

اریاانس، رگرسایون، همبساتگی    وگیاری، تجزیاه   ها و تصمیمكوچک. برآورد پارامترهای آماری، فواصل اطمینان، آزمون فرض

 ها. ندن خط مستقیم بردادهاناپارامتری، براز هایروشآزمون 

 

 منابع و مراجع:

 
[1] Papoulis A, Probability and Statistics, Prentice Hall, The last edition. 



 

 (1) مبانی شیمی
 

 BME012 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 - نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:

 

  هدف:

جزء جدا نشدنی از علم مواد است همواره راهگشای مصققان این رشته بوده است، هدف از ارائه این  به عنواناز آنجا كه شیمی 

 .باشدمیتر از گرایش مواد  مواد معدنی به منظور درک كامل هایواكنشدرس آشنایی دانشجویان با ساختار شیمیایی و 

 

 رئوس مطالب:

، تعریف آووگادرو، وزن اتمی و اتم گرم، عدد شیمیاییعلم شیمی، نظریه اتمی دالتون قوانین تركیب مفاهیم پایه در مقدمه: 

مقدمه، ماهیت الكتریكی ماده )تجریه تامسون، تجربه میلیكان(، ساختمان اتم، تجربه  ساختمان اتم: .شیمیاییمول، مصاسبات 

ه كالسیک تابش، اثر فتو الكتریک، اتم بوهر، طیف اشعه و عدد واترفورد تابش الكترومغناطیس، مبداء نظریه كوانتوم )نظری

اتمی(، مكانیک كوانتومی )دوگانگی ذره و موج، طیف خطی، اصل عدم قطعیت، معادله شرودینگر، ذره در جعبه(، اتم 

رونی، جدول تناوبی، آزمایش الكتانرژی، های با بیش از یک الكترون، ترازهای (، اتمs, m, l, n)اعداد كوانتومی هیدروژن، 

ترمو شیمی: اصول ترموشیمی،  شعاع اتم، انرژی یونی، الكترون خواهی، بررسی هسته اتم و مطالعه ایزوتوپها، رادیو اكتیویته.

گازهای حقیقی، نظریه حالت گازی: قوانین گازها،  خود بخودی، انرژی آزاد و انتروپی، معادله گیبس، هلمهولتز. هایواكنش

:پیوندهای یونی و كواالن، اربیتال اتمی و شیمیاییهای پیوند ا، توزیع سرعتهای مولكولی، گرمای ویژه گازها.جنبشی گاز ه

های رزونانس، پیوند هیدروژنی، چند گانه، قطبیت پیوندها، پدیدههای مولكولی، طول پیوند، زاویه پیوند، قاعده هشتائی، پیوند

تبخیر، فشار بخار، نقطه  :هامصلولات و جامدات و مایع با مثالهائی از علوم روزمره(.پیوند فلزی، نیمه رساناها، نارساناها، )

تعادل در  و قوانین مربوط به آن. هامصلولجوش، نقطه انجماد، فشار بخار جامدات، تصفیه، مكانیزم حل شدن، فشار بخار 

سرعت  متعادل )گاز، جامد، مایع( اصول لوشاتلیه.های ، ثابتشیمیاییپذیر و تعادل برگشت هایواكنش :شیمیایی یهاسیستم

نظریه آرنیوس،  اسید ها، بازها و تعادالت یونی:، سرعت سرعت واكنش، اثر غلظت در سرعت، معادالت :شیمیایی هایواكنش

حالت  كاهش:اكسایش و  ی تامپون.هامصلولهای ضعیف، آمفو ترسیم هیدرولیز، نظریه برسند لوری، نظریه لوئیس، الكترولیت

 شیمیاییهای اكسایش و كاهش پیل گالوانی و معادله نرنست، سایر پیل هایواكنشاكسایش، نظریه نیم واكنش، موازنه 

تاریخچه مختصر شیمی آلی، اوربیتال اتمی كربن، اوربیتال مولكولی، تقارن اوربیتالی، های سوختی، باتریها، خورندگی(. )پیل

ولهای قطبی، اسیدها و بازهای لویس، نقطه جوش و نقطه ذوب، ایزومری ئیدروكربورهای آلیفاتیک: به پیوندها و مولكای اشاره

ها، واكنش هالوژناسیون، الكن شیمیایینمونه، خواص فیزیكی و  به عنوان، ساختمان ملكولی متان گذارینامساختمان كلی و 



 

، خواص فیزیكی و گذاریناماول، دوم و سوم، تركیبات حلقوی آلیفاتیک، های در موقعیت C-Hانرژیهای مختلف پیوند 

ها و كنفورماسیون شكل قایق و صندلی سیكلوهگزان و نصوه تبدیل آن، فشار داخلی حلقه فضایی، بررسی حالت شیمیایی

ص، فیزیكی و شیمیایی، خوا گذارینامها: پیوند، ایزومری ساختمان و هندسی، آلكن ، ایزومری سیس ترانس.شیمیاییخواص 

دیمریزاسیون و السگومریزاسیون در  ها، خواص پیوند، حالت گذرا در واكنشE, Eها بر اساس عمل حذفی طرق تهیه آلكن

ها، پرمنگنات، تترواكسیداسمیوم، افزایش رادیكالهای آزاد خواه، اثر اسیدها، آب و اسید، هیپوهالیتافزایشی هسته هایواكنش

، سیكلو هاآن، آلن ها، دی Alder -Diels، رزنانس. واكنش 4-1افزایشی  هایواكنشو مكانیسمهای مربوط، هیروژناسیون، 

، خواص هاآناولفین و الك C-Hمقایسه اسیدیته آن با  H-C = C-Hطی بودن ، خC = Cآلكن ها. الكین ها: ساختمان پیوند 

 هایواكنشواكنش افزایشی، خاصیت افزایشی حلقوی،  C=Cپیوند  شیمیایی، طرق تهیه خواص گذارینامفیزیكی و ایزومری 

ای، ای و چند حلقهیب، یک حلقه، رزنانس، ساختمان و نام چند تركRuckleتركیبات معطره: مقدمه، قانون  آلد. –مشابه دیلز 

: تیتراسیون، هالوژناسیون، الكیالسیون، هاآنمختلف و مكانیزم  هایواكنش مشتقات بنزن، خواص فیزیكی. گذارینامروش 

 ،مختصر به صورتایزومری نوری :  ها، آزولن، آنولن.افزایشی، اكسیداسیون حلقه ،استخالقی هایواكنشآسیالسیون، 

تهیه از  گذارینامهسته خواه،  هایواكنشتركیبات هالوژن دار آلی: آلكیل هالیدها و ، راسمیک ،انانتیومر ،اصطالحات مزو

الكیل  شیمیاییای از خواص فیزیكی و الكلها، هالوژناسیون مستقیم، تهیه وینیل و آلیل هالیدها، هالوژناسیون رادیكالی، خالصه

، اثرات حالل و ساختمان در سرعت SN2و  SN1اع عوامل هسته خواه، مكانیزم هسته خواه و انو هایواكنشهالیدها، تشریح 

و ساختمانی، تركیبات فلوئوردار مهم و نقش آن در  فضاییو مصدودیتهای  E2و  E1حذفی  هایواكنشواكنش هسته خواه، 

ستقیم طرز تهیه به روش هالوژناسیون م ،شیمیاییخواص فیزیكی و  ،با الكیل هالیدها هاآنصنایع آریل هالیدها و مقایسه بین 

 ، خواص، مثال برای روش تهیه.گذارینام، اشاره مختصر به تركیبات آلی فلزی: تعریف، و روش ساندمایر، گرینیارد

 

 منابع و مراجع: 

 
 ع، انتشارات مركز نشر دانشگاهی، آخرین ویرایش. یپورجوادمورتیمر چ، شیمی عمومی، جلد اول و دوم، ترجمه :  [1]



 

 دروس اصلیسرفصل 
  



 

 و اصطالحات پزشکی زبان تخصصی
 

 BME013 كد درس:

 2 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 زبان انگلیسی نیاز:پیش

 ساعت 32 سرفصل دروس:

 

 هدف:

های كارخانجاات ساازنده و وساایل و    دانشجویان با ترمینولوژی پزشكی و با كاتولگ آشناییهدف از این درس عبارت است از 

جهت خواندن و درک ساریع مطالاب مربوطاه بارای آساان كاردن نصاب و طراحای          هابیمارستاندر تجهیزات مورد استفاده 

  پزشكی، آشنایی با اصطالحات رایج پزشكی هایدستگاه

 

 رئوس مطالب:

تأكیاد   ای بر مهندسی پزشكی،ح درس مقدمهآموزش زبان تخصصی مهندسی پزشكی از روی برگزیده متون این رشته در سط

، هاا آنهای مشترک بین لغات تخصصای و كاربردهاای   شناخت ریشهدرک مطلب و ترجمه روان متون فوق،  بر قرائت صصیح،

شرح مختصر لمی و پر كاربرد در مهندسی پزشكی، شناخت انواع پسوندها و پیشوندهای عهای پزشكی و مهندسی، اعم از واژه

 مهندسی پزشكی طرح شده در متون برگزیده برای درک بهتر مطلب.مفاهیم 

 

 مراجع: منابع و 

 
 نجاریان س، كارگر سهی م، دارائی ر، انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشكی، انتشارات سمت. آخرین ویرایش [1]

پزشكی، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیركبیر. آخرین نجاریان س، كارگر سهی م، امیری ک، انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی  [2]

 ویرایش

 ، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیركبیر. آخرین ویرایشانگلیسی كاربردی برای مهندسین، امیری ک، سنجاریان  [3]

 



 

 استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
 

 BME014 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 (1، فیزیک عمومی )(2) ریاضی عمومی نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:

 

 هدف:

مصاسابه و تصلیال نیروهاا و    ، تعادل نیروها و تواناایی در  هدف از ارائه این درس درک كاملی از مفاهیمی چون تنش، كرنش 

 .باشدمیوارد بر مواد  هایتنش

 

 رئوس مطالب:

تانسور، نمادهای نشان  و كمیت برداری: اسكالر :جبر برداری، و یكاهاتعاریف، كاربردها، ابعاد  ،استاتیک: تعاریف و مفاهیم اصلی

گرافیكی، تفریق بردارها، جمع چند بردار، تجزیه یک بردار، بردارهای واحد، مختصات  هایروشدادن یک بردار، جمع بردارها، 

مختصات دكاارتی ابتادا و انتهاا،     بر حسبهای سه بعدی بردارها، تعیین یک بردار مستطیلی یا كارتزین، روش مثلثاتی، مؤلفه

نیروهاا،   بنادی تقسایم قوانین نیاوتن،  : بردار نیرو .جمع بردارها در فضای سه بعدی، ضرب بردارها كاربرد در مهندسی پزشكی

رآیند، تعادل دورانی، كوپل و ممان كوپال،  گشتاور، گشتاور خال  یا ب: بردار گشتاور .سیستم نیرو، كاربرد در مهندسی پزشكی

انتقال نیروها، ممان به عنوان یک ضرب برداری، ممان در سیستم دو بعدی، ممان در سیستم سه بعدی، روش نماایش كوپال   

 .به صورت بردار، تجزیه یک نیرو به نیرویی مؤثر بر یک نقطه معین و یک زوج، قضیه واریناون، كااربرد در مهندسای پزشاكی    

 نظار ناوع  ی تعادلی دو بعادی از  هاسیستم بندیدستهی در حال تعادل، شروط تعادل استاتیكی یا ایستایی، هاسیستم: لتعاد

آزاد یک جسم، روش آنالیز یک  هایدیاگرامنیروها، تبدیل یک سیستم مركب از چند نیرو به یک نیرو و یک زوج، نمودارها یا 

گانه مختلط سه بردار، گشتاور یک نیرو حاول مصاوری مفاروض،    سه ضربحاصلنیروها،  بندیتقسیمسیستم در حال تعادل، 

كاربردهای معادالت تعادل ایستایی، گشتاور اول سطح، مركز هندسی سطح، مركز گرانی یک جسم دو بعدی، مركاز هندسای   

رها، مركاز گرانای یاک    گلدینوس، مراكز اثر برآیند بارهای گسترده روی تی -پایوس های خط، مركز گرانی یک سیستم، قضیه

مهندسی، نیروهای وارد بر های جسم سه بعدی، گشتاور لختی، شعاع چرخش یک سطح، قضیه مصورهای موازی، تصلیل سازه

اجساام صالب و تغییار     :پاذیر شاكل اجساام تغییار    مقاومت مصالح: .در یک مایع، كاربرد در مهندسی پزشكی ورغوطهسطوح 

، نیروها و گشتاورهای داخلی، روش كلای حال مساائل    هاشكلنیروهای اعمالی و تغییر ، نقش مهندسی در طراحی، پذیرشكل

الگوهای بنیادین بارگذاری، تنش تصت اثر بارگذاری مصوری، تنش برشی،  :تنش و كرنش .مقاومت مصالح در مهندسی پزشكی

تغییر طاول، تفااوت در سافتی دو    ، ابعاد و واحدهای تنش، كرنش ساده، تست كشش تک مصوری، نمودار بار گاهیتكیهتنش 

، معادله تعیین تغییر شكل، مواد االساتیک  یا كشساناالستیک  هایشكلماده، نمودارهای تنش ا كرنش، روش آفست، تغییر  



 

پالستیكی، باریک شدن یا باریک شدگی، كاار و انارژی    هایشكلغیرخطی، مدول برشی یا مدول صلبیت، قانون هوک، تغییر 

تنش و كارنش، تعریاف برجهنادگی و مادول      هایدیاگرام بر اساستی، حلقه هیسترزیس، خواص مواد سخ -كرنشی، كرنش 

تغییار   .ی از نظر استاتیكی ناامعین، كااربرد در مهندسای پزشاكی    هاسیستمل رفتار مواد، ی ایدههامدلبرجهندگی یک ماده، 

، رابطاه باین مادول    هاا كارنش نسبت پواسن، تعیین ابعاد تغییار شاكل باا داشاتن      :چند مصوری، پیچش و خمش هایشكل

كرنش و تنش، تانسورهای مرتباه صافر، مرتباه اول و    های دو مصوری و سه مصوری، تانسور هایتنشمدول برشی،  االستیک،

بارهاای خاارجی، تانش     ها در مقابال مرتبه دوم، پیچش، تست پیچش، خمش، روش مقاطع برای تعیین مقاومت داخلی سازه

ی از هام  هاا تئاوری تانش و   .برشی در خماش، بارگاذاری تركیبای، كااربرد در مهندسای پزشاكی       هایتنشقائم در خمش، 

اصلی، دایره مور، روش برپاساازی دایاره ماور و     هایتنشاصلی، روش ترسیمی پیدا كردن  هایتنشتبدیل تنش، : گسیختگی

گذارند، می تأثیری گسیختگی، تنش مجاز و ضریب ایمنی، عواملی استصكام هاتئوریحداقل و حداكثر،  هایتنشپیدا نمودن 

 .خستگی و دوام، تمركز تنش، فرسایش و خوردگی، كاربرد در مهندسی پزشكی

 

 منابع و مراجع:

 
 امیركبیر، آخرین ویرایش.نجاریان س، قاسمی كیانی ن، استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشكی، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی  [1]

 .نشر علوم دانشگاهی، آخرین ویرایش ،ا واحدیان :مترجم مكانیک برداری برای مهندسان، جلد اول استاتیک،بیر ج، جانسون ج،  [2]



 

 بر مهندسی پزشکی زيستیای مقدمه
 

 BME015 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 فیزیک پزشكی نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:
 

 هدف:

 آشنایی با تعاریف، اصول و مبانی مهندسی پزشكی.

 

 رئوس مطالب:

، حیااتی  هایپتانسیلمنابع ، معرفی كاربردهای متنوع مهندسی پزشكی در علوم پزشكی، مهندسی پزشكی هایگرایشمعرفی 

، الكترودها و ترانسدیوسرها، سلول عصبی سازیمدل، نصوه وقوع پتانسیل عمل و انتشار آن، تصلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول

گیاری متغیرهاای   انواع ترانسدیوسارها بارای انادازه   ، هاآنو الكترودهای ثبت  EEG, EMG, ECGحیاتی هایپتانسیلمعرفی 

معرفای باالینی در   ، در مهندسی پزشكی سازیمدلمعرفی  ،ی حیاتیهاسیگنال تقویت و پردازش ،فیزیكی و شیمیایی حیاتی

معرفای بیومكانیاک در   ، معرفی بیومتریاال در مهندسای پزشاكی   ، معرفی بیوالكتریک در مهندسی پزشكی، پزشكیمهندسی 

 ،مهندسی پزشكی

 

 : منابع و مراجع

 
[1] Bronzino  A, Introduction to Biomedical Engineering, McGraw-Hill, The last edition. 

 



 

 بیوفیزيک

 

 BME016 كد درس:

 2 تعداد واحد:

 نظری واحد:نوع 

  (2)فیزیولوژی، آناتومی، فیزیک عمومی  نیاز:پیش

 ساعت 32 سرفصل دروس:

 

 هدف:

 آشنایی با مفاهیم و اصول بیوفیزیكی مورد استفاده در مهندسی پزشكی.

 

 رئوس مطالب:

فیزیكی و كاربرد اصول فیزیكی در  هایروشها توسط علم بیوفیزیک، تعیین ساختمان بیومولكول هایروشاهداف و 

متقابل بین مولكولی و داخل  تأثیراتها و اسیدهای نوكلئیک، ، آنزیمهاپروتئینها، های زنده، فیزیک ماكروملكولمارگانیس

در ترای  Xهای انتقال انرژی، بیوفیزیک تشعشع، كاربرد اشعه ترمودینامیک غیرتعادلی در بیولوژی، مكانیسم مولكولی،

های عصبی، بیوفیزیک، فیزیک غشاء، فیزیک ایمپالس های مختلف، كاربرد روش ایزوتوپ در بیولوژی، فتوماگیلنسی

  نروبیوفیزیک، مدل كردن روندهای بیولوژیكی، مسایل رشد و تكامل بیولوژیكی

 

 منابع و مراجع:
 
 تكاور ع، فیزیک پزشكی، نشر آئینه، آخرین ویرایش. [1]



 

 (1)اطالعات پزشکی  فناوری
 

 BME017 كد درس:

 2 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

بر مهندسی پزشكی زیستی،  ایمقدمه نیاز:پیش

 كامپیوتر نویسیبرنامه

 ساعت 32 سرفصل دروس:

 

 هدف:

بارداری و  بهاره آگهی در جهت ایجاد ، اربردهای نوین كامپیوتر در پزشكیآشنایی دانشجویان كارشناسی مهندسی پزشكی با ك

های آشنایی با برخی از فناوری، های نوین اطالعات در پزشكی و آشنایی با رشته انفورماتیک پزشكیاستفاده صصیح از فناوری

 سازی سیستم اطالعات كامپیوتری مراكز بهداشتی درمانی. وجوه مختلف طراحی و پیاده ،اطالعات در پزشكی

 

 رئوس مطالب:

های معیارهای تعیین و وضعیت سالمت بیمار و داده، ولوژی داده، اطالعات، دانش در انفورماتیک پزشكیها و ترمینتعریف واژه

مفاهیم تشخیصی، درمانی قابل ثبت از دیدگاه پزشكان )اطالعاات  ، ركوردهای پزشكی و كامپیوتری بیمار، قابل استخراج از آن

پاردازش اطالعاات و كااهش بعاد و     ، مارساتان و كلینیاک  تعریاف فرآینادهای درماانی و تشخیصای در بی    ، تشخی  درمانی(

تعیاین  ، كلی به صورت شیءگراهای كاربردی معرفی برنامه، پردازش اطالعات و بازیابی آن یهاسیستممعرفی ، رمزگذاری آن

 یهاا سیساتم های تساهیم اطالعاات در   انتقال داده و پروتكل هایكانال، ای آنی شبكههامدلساختار پایگاه داده و معرفت و 

معرفای  ، اطالعاات پزشاكی   یهاا سیساتم های تشخیصای و درماانی در   های پیاممعرفی پروتكل، مراقبتی، بهداشتی و درمانی

كننده كامپیوتری پشتیبانی یهاسیستم، مختلف بیمارستانی هایبخشمعرفی اطالعات در ، اطالعاتی، بیمار مصور یهاسیستم

آن در  هاای مثاال ساازی و  تصامیم  هاای روشنگرش نظاری باه   ، اطالعاتی پرستاری یهاسیستممعرفی ، تشخیصی ا درمانی 

 .اطالعات بیمارستانی یهاسیستمای بر مقدمه، ساز تشخیصی ا درمانیتصمیم هاسیستم

 

 :و مراجعمنابع 

 
[1] Metin A, Andy March K, Information Technologies in medicine (Vol 1,2), John Wiley and Sons, Inc. The last edition. 
[2] Van Bemmel IH, Musen MA, Helder IC, Houten H, Hand Book of Medical informatics, The last edition. 

 



 

 پزشکی در مهندسیروش تحقیق و 

 
 BME018 كد درس:

 2 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 كامپیوتر نویسیبرنامه نیاز:پیش

 ساعت 32 سرفصل دروس:

 

 هدف:

و  هاای كتابخاناه اساتفاده از الگوهاای    توانایی، كاربردیهای ات، كار با برنامهنصب و رفع ایراد ،با سیستم عامل ویندوز آشنایی

باا   آشانایی ، ایكتابخاناه هاای  سرویس مهندسی پزشكی، آشنایی بااطالعاتی مهم در  هایبانکمختلف جستجو در  هایروش

 .مهندسی پزشكیهای سایتمرورگرهای اینترنت، 

 

 رئوس مطالب:

 ،علمی كاربردی رشته تصصیلی افزارهاینرماطالعات مهم و  هایبانکبا  آشنایی ،كاربردی مهم ویندوزهای با برنامه آشنایی

كتب مرجع رشته تصصیلی روی لوح فشرده و نصوه استفاده  افزارهاینرمبا  آشنایی ،معرفی مفاهیم و ترمینولوژی اطالع رسانی

 ،هاآنو نصوه جستجو در  Biological Abstract,Embase, Medineاطالعاتی نظیر  هایبانکبا  آشنایی، هاآناز 

 آشنایی با اینترنت: آشنایی ،هاآنجستجو در  هایروشموجود بر روی لوح فشرده و  Full-Textبا مجالت الكترونیكی  آشنایی

فراگیری نصوه  ،هاآنمهم اینترنت و فراگیری ابعاد مختلف  مرورگرهایبا  آشنایی، (و اینترنت BBSاطالع رسانی )های با شبكه

معروف های سایتبا  آشنایی ،نصوه كار و جستجو با موتورهای جستجوی مهم ،تنظیمات مرورگر اینترنت برای اتصال به شبكه

مروری بر كارهای ف متغیرهای و مستقل و وابسته، ریتعبیان مسأله و ، تعریف عنوان یک كار تصقیقاتی ،و مهم رشته تصصیلی

 .اجرا و گزارش نویسی، طراحی تصقیق، انجام شده مرتبط با موضوع

 

 منابع و مراجع:
 

 آخرین ویرایش. ،علوم پزشكیدر  طرح تصقیقاتی راهنمای تهیه پیشنهاد، كاربردی روش تصقیقالمعی ا، ابوالفتوح [1]

 



 

 بیمارستانی حفاظت، ايمنی و استانداردهای عمومی آزمايشگاهی و

 
 BME019 كد درس:

 2 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 زیستی پزشكی مهندسی بر ایدمهقم نیاز:پیش

 ساعت 32 سرفصل دروس:

  

 هدف:
 یبیمارستانی هاسیستمآشنایی با ایمنی الكتریكی در 

 

 رئوس مطالب:

، آستانه احساس، سلب اراده، تشنج عضالت، قطع تنفس، فیبریالسیون بطنای،  DCو  AC هایجریاناثرات فیزیولوژیكی عبور 

مسیر جریان، فركانس، مدت زمان، مصل تمااس، مقاومات الكتریكای     تأثیرجریان از بدن،  بر عبورسوختگی، پارامترهای موثر 

، چاه ارت و ساختار آن، هااطاقو  هابخشآن، توزیع قدرت در بیمارستان،  زیسامدلبدن، تقارن، میكرو شوک، ماكرو شوک و 

چندگاناه، اصاول توزیاع قادرت در      هاای زماین اتصال به لوله آب، هم پتانسیل كردن و استانداردهای آن، خطرات اتصال باه  

یجااد حفاظات در سیساتم قادرت،     ا هاای روشهای الزم برای آن، عمل و حفاظت اتاقبیمار،  هایتختبیمارستان و  هایاتاق

، نوع هاآنو انواع  LIMهای نظارتی ایزوله، سیستم هایترانس(، هاآنو فیوزها )بررسی مشخصات ها ، رلهGFCIسیستم زمین 

ایجاد حفاظت در تجهیزات، اساتفاده از   هایروشاستاتیک، نوع دینامیک و نوع نسل سوم، اصول كلی مصافظت در تجهیزات، 

گیری(، ایزوالسیون سیگنال به روش تارانس، ناوری و خاازنی، معرفای و بررسای      درایور پای راست )خطرات ناشی از سیگنال

ICترهاا و الكترودهاای ثبات    یتعریف جریان نشتی و خطرات آن، مسیرهای هدایت به سمت غرب، كات ،های ایزوالتورECG  از

ی هاا آزماون ، IEC، معرفی یک اساتاندارد نموناه   (ISO,EN,NFPA,IEC) آشنایی با استانداردهای ایمنی الكتریكیروی قلب، 

و پریزهاای بیمارساتانی، تعریاف    هاا  و نكات مراقبتی برای افازایش ایمنای، دوشااخه    هایروشایمنی الكتریكی در تجهیزات، 

بندی مناطق بیمارستانی بار اسااس ناوع حفاظات ماورد نیااز،       یمهای مورد نیاز برای آن، تقسكاربردی و حفاظت هایقسمت

ایجااد   هاای روشهای حفاظتی، تعریف نویز و تداخالت در تجهیازات پزشاكی،   ، عالئم و سمبلهادستگاهحفاظتی  هایكالس

كاردن،  های زمین كردن )سری و ماوازی( شایلد كاردن، متعاادل     كاهش تداخالت، تكنیک هایروشآن،  سازیمدلتداخل، 

 ایزوالسیون، استانداردهای تجهیزات ارتوپدی، استانداردهای تأسیسات بیمارستانی.

 

 منابع و مراجع:
 
 وبستر و، اصول طراحی تجهیزات پزشكی، مترجم: نجاریان س، آخرین ویرایش. [1]

 بر مهندسی پزشكی، مترجم: زرتشتی ر، هاشمی گلپایگانی م ر، انتشارات جهاد دانشگاهی، آخرین ویرایش. ایمقدمهبهیل ت،  [2]



 

 

 



 

 پزشکیهای کلینیک تجهیزات عمومی بیمارستانی و

 
 BME020 كد درس:

 واحد عملی( 1واحد نظری،  3واحد ) 4 تعداد واحد:

 عملیو  نظری نوع واحد:

 پزشكی زیستی ای بر مهندسیمقدمه نیاز:پیش

 ساعت عملی( 34ساعت نظری،  51) ساعت 84 سرفصل دروس:

 

  :هدف

شاود و  می گرفته بكار درمانی كشور در مراكزو تجهیزاتی است كه  هادستگاههدف اصلی در این درس آشنایی كلی دانشجو با 

بسیار پار كااربرد در    هایدستگاهپزشكی در مورد برخی از  هایدستگاهدانشجو بتواند عالوه بر داشتن یک دید كلی نسبت به 

 تری داشته باشد.مراكز اطالعات جامع

 

 مطالب: رئوس 

، یصای یاا درماانی، عملكاردی، سااختاری     تهااجمی باودن، تشخ   و غیار : تهااجمی  از لصاا  پزشكی  هایدستگاهبندی تقسیم

بنادی  تقسایم ، ، اطفاال، مغاز و اعصااب، جراحای    و بینای كلینیكی: گاوش و حلاق    از لصا پزشكی  هایدستگاهبندی تقسیم

اتااق   هاای دساتگاه آشنایی با نصوه عملكرد و استانداردهای ، تصویربرداری ،: عمومی، آزمایشگاهیاز لصا پزشكی  هایدستگاه

 قلبای و  هاای دساتگاه آشنایی با ، تزریق، ساكشن( هایپمو)چراغ اتاق عمل، الكتروكوتر، ابزار جراحی، تخت اتاق عمل،  عمل

آشانایی باا   ، خونی مرتبط هایبیماریآشنایی با دستگاه دیالیز و برخی ، ی بیهوشی(هاماشین)الكتروشوک، ونتیالتور،  تنفسی

، (هاآن، پروسسورها و تجهیزات ایمنی كار با Xاشعه  هایدستگاه، MRI،CT Scan،Sonography تصویربرداری هایدستگاه

، پاالس اكسایمتر،   ECG) مانیتوریناگ  هاای دساتگاه آشانایی باا اناواع    ، لیزرهاا و اناواع لیزرهاای موجاود    آشنایی با سااختار  

EEG،EMG) ، آشنایی با ابزار احیااء ماریض    ،دندانپزشكی و وسایلآشنایی با ابزارها(CPR) ،    درماانی آشانایی باا تجهیازات ،

 .پزشكی هایدستگاهدر  و حفاظتمباحث مهم كالیبراسیون 

 

 :مراجعمنابع و 

 
[1] Carr JJ, Brown JM, Introduction to Biomedical Equipment Technology, The last edition. 

 

 

  



 

 اصول و افزار توانبخشی

 
 BME021 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 ای بر مهندسی پزشكی زیستیمقدمه نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:

 

 هدف:

 مورد استفاده برای این منظور است. هایدستگاههدف از این درس آشنایی دانشجو با اصول توانبخشی و 

 

 رئوس مطالب:

مكانیک ، حركتی مصنوعی )دست و پا( هایاندام، بدن: استخوان، ماهیچه، تاندون ای بر خواص مكانیكی و رفتار اجزاءمقدمه

كمكی راه رفتن، الگوهای راه رفتن طبیعی و  وسایل، ارتزهای داخلی و خارجیانواع ، درمان ضایعات ستون فقرات و گردن

 ای برمقدمه ،مفاصل مصنوعی، بخشیتوانتصریک الكتریكی عضالت و كاربرد آن در ، چرخ دارصندلی  ،غیرطبیعی

 ،كینزیولوژی

 

 منابع و مراجع:

 
[1] Cooper G, Strauss NE, Essential Physical Medicine and Rehabilitation, Humana Press, The last edition. 

  



 

 در مهندسی پزشکی کارآفرينیمديريت و 

 
 BME022 كد درس:

 2 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 - نیاز:پیش

 ساعت 32 سرفصل دروس:

 

  هدف:

و تشكیالت بهداشتی درمانی كشور  هاسازمانبا  هاآنمدیریت و انطباق  هایبا مكاتب و نظریههدف از این آشنایی دانشجویان 

 با اصول و كلیات بهداشتی مورد نظر در نظام عرضه كننده خدمات. آشناییدر سطوح مختلف، همچنین 

 

 رئوس مطالب:

های نظریهكالسیک و مكاتب مختلف در مدیریت، های بررسی تاریخچه مدیریت، تعاریف و آشنایی با اصول مدیریت و نظریه

فنی،  هایمهارتبا  آشنایی ،بندی، ارزشیابیبودجه نوین در مدیریت، عناصر مدیریت، رهبری و هدایت و كنترل ارتباطات،

درمانی همچنین نصوه تعیین نیازهای  ،در بهداشت و درمان ریزیبرنامهبا مراحل مختلف  آشنایی ،انسانی، ادراكی در مدیریت

المللی كه بینی هاسازمانشناسایی  ،ها(با اهداف و نظام عرضه كننده خدمات بهداشتی و درمانی )شبكه آشنایی ،و بهداشتی

ی هاسازمانشناسایی مدیریت  ،P H Cبا اعالمیه آلما آتی و  آشنایی هداشتی و درمانی جوامع نقش دارند،به نصوی در مسائل ب

خصوصی و دولتی در نظام ارائه خدمات بهداشتی  مؤسساتآشنایی با  ،و غیره( هادرمانگاه، هابیمارستانبهداشتی و درمانی )

هزینه ثابت، هزینه متغیر، قیمت تمام شده، نقطه سر به سر، سفارش مقرون  ،مدیریت مالی ،هاآنها و بررسی نقش مانند بیمه

( چارت سازمانی غیرانتفاعی ،)دولتی، خصوصی هارستانبیماسیستم مدیریتی  ،به صرفه، نقطه درخواست و سفارش

از دیدگاه  هابیمارستانمدیریت ساختمانی و طراحی  ،هانانواع بیمارستا ،، تفاوت بین بیمارستان و كلینیکهابیمارستان

  .با توجه به مشخصات آن MRIرادیولوژی، جایابی سیستم  اتاقمهندسی پزشكی )مشخصات 

 

 :منابع و مراجع 
 طوسی م ع، مدیریت چیست، آخرین ویرایش. [1]

 صدقیانی، كلیات مدیریت بیمارستانی، آخرین ویرایش. [2]

 داوودپور ح، مدیریت تولید، آخرین ویرایش. [3]

 اورعی ک، مدیریت بهره وری، آخرین ویرایش. [4]

 سیدحسینی م، اقتصاد مهندسی، آخرین ویرایش. [5]
 

  



 

 تصويرنگاری پزشکی یهاسیستماصول 

 
 BME023 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

ای بر فیزیک پزشكی،مقدمه نیاز:پیش

 پزشكی زیستیمهندسی 

 ساعت 48 سرفصل دروس:

 

 هدف:

 ی رادیولوژی و رادیوتراپی مورد توجه است.هاسیستمدر این درس آشنایی با تجهیزات 

 

 مطالب: سرئو

 ،عبور و جذب و پراكندگی اشعه در بدن، مولد اشعه هایدستگاه، رادیوگرافیفیزیک ، اصول رادیولوژی: رادیولوژی یهاسیستم

 :رادیاوتراپی  .ایتشادید مغناطیسای هساته   ، كلیااتی از ساونوگرافی  ، فلوروسكوپی، نویز در رادیوگرافی، ثبت اشعه هایدستگاه

هاا در  موارد كاربرد رادیو ایزوتاوپ ، دارنشانهای ها و مولكولرادیواكتیویته و رادیوایزوتوپ، اصول رادیوتراپی، ایپزشكی هسته

  حفاظت در مقابل اشعه .هااثر اشعه گاما بر روی بافت، منبع اشعه گاما در رادیوتراپی، تشخی  و درمان

 

 منابع و مراجع:
[1] Cooper G, Strauss NE, Essential Physical Medicine and Rehabilitation, Humana Press, The last edition. 
[2] Dowsett DJ, Kenny PA, Johnston E, The Physics of Diagnostic Imaging, Oxford University Press, The last edition.   



 

 فیزيولوژی
 

 BME024 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 - نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:

 

 

 هدف:

 استفاده توسط دانشجوی مهندسی پزشكی مورد توجه این درس است.با فیزیولوژی بدن برای نظری آشنایی 

 

 رئوس مطالب:

 كلیه و مجاری ادرار ،دستگاه گوارش ،دستگاه تنفسی ،فیزیولوژی سیستم عصبی مركزی ،بررسی فیزیولوژی قلب و عروق

 باشد.كلی دانشجو مهندسی پزشكی با فیزیولوژی در سطح وسیع و عمومی می آشنایی به منظوراین درس 

 كلیه و گوارش. ،مغز و اعصاب ،تنفس ،قلب. گردش خون ،آزمایشات هماتولوژی

 

 منابع و مراجع:

[1] Guyton GC, Hall JE, Textbook Of Medical Physiology, Elsevier, The last edition. 

 



 

 آزمايشگاه فیزيولوژی 
 

 BME025 كد درس:

 1 تعداد واحد:

 عملی نوع واحد:

 - نیاز:پیش

 ساعت 32 سرفصل دروس:

 

 

 هدف:

 با فیزیولوژی بدن برای استفاده توسط دانشجوی مهندسی پزشكی مورد توجه این درس است. عملی آشنایی

 

 رئوس مطالب:

كلیه و مجاری  ،دستگاه گوارش ،دستگاه تنفسی ،فیزیولوژی سیستم عصبی مركزی ،فیزیولوژی قلب و عروق بر رویآزمایش 

 باشد.دانشجو مهندسی پزشكی با فیزیولوژی در سطح وسیع و عمومی می عملیمنظور آشنایی ه این درس ب، ادرار

و عضالت مختلف با هدف درک عملی  كلیه و گوارش ،مغز و اعصاب ،تنفس ،قلب. گردش خون ،آزمایشات هماتولوژی

 ان است.های بدن انسمكانیزم

 

 منابع و مراجع:

[1] Guyton GC, Hall JE, Textbook Of Medical Physiology, Elsevier, The last edition. 



 

 فیزيولوژی 
 

 BME025 كد درس:

 4 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 - نیاز:پیش

 ساعت 64 سرفصل دروس:

 

 

 هدف:

 مهندسی پزشكی مورد توجه این درس است.آشنایی با فیزیولوژی بدن برای استفاده توسط دانشجوی 

 

 رئوس مطالب:

 كلیه و مجاری ادرار ،دستگاه گوارش ،دستگاه تنفسی ،فیزیولوژی سیستم عصبی مركزی ،بررسی فیزیولوژی قلب و عروق

بررسی  هایروش باشد.آشنایی كلی دانشجو مهندسی پزشكی با فیزیولوژی در سطح وسیع و عمومی می به منظوراین درس 

و عضالت  كلیه و گوارش. ،مغز و اعصاب ،تنفس ،قلب. گردش خون ،هماتولوژی های بدن انسان به ویژهآزمایشگاهی مكانیزم

 برای دانشجویان به صورت نظری تشریح شود. 

 

 منابع و مراجع:

[1] Guyton GC, Hall JE, Textbook Of Medical Physiology, Elsevier, The last edition. 



 

 آناتومی
 

 BME027 كد درس:

 2 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 - نیاز:پیش

 ساعت 32 سرفصل دروس:
 

 هدف:

 آشنایی با آناتومی بدن برای استفاده توسط دانشجوی مهندسی پزشكی مورد توجه این درس است.

 

 رئوس مطالب:

پرده جنب دیافراگم( آناتومی شكم )معده، اثنی  ،)قلب، ریه آناتومی قفسه صدری ،آناتومی دست و پا ،سرو گردنشامل آناتومی 

نزیولاوژی  یمقادمات ك  ،پانكراس، طصال و كلیه( آناتومی عروق مغاز و اعصااب   ،عشر، روده باریک، كولون، كبد و مجاری صفرا

 )مفاصل، عضالت، تاندون و لیگامان(.

 

 منابع و مراجع:

[1] Drake R, Vogl W, Mitchell A, Gray's Anatomy for Students, Churchill Livingstone, The last edition. 
[2] Ellis H, Clinical Anatomy, Blackwell Publishing, The last edition. 

 



 

 فیزيک پزشکی

 

 BME028 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 (2) عمومی فیزیولوژی، آناتومی، فیزیک نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:

 

 هدف:

 زیستی از اهداف این درس بشمار می رود. هاسیستمآشنایی با اصول فیزیكی با دیدگاه حاكم بر 

 
 رئوس مطالب:

ها، فیزیک ریه ،كاربرد فیزیک سیاالت در بدن، بندی و نیروهای وارد بر بدن(كاربرد فیزیک جامدات در بدن )فیزیک استخوان

فیزیک گوش و  ،صوت در پزشكی ،سرما و گرما در بدن ،برسی فیزیک فشار در بدن ،فیزیک دستگاه قلب و عروق، و تنفس

 .ایپزشكی هسته ،فیزیک بینایی ،الكتریسیته در داخل بدن و كاربرد الكتریسیته ،كاربرد صوت در تشخی  پزشكی ،شنوایی

  

 منابع و مراجع:

[1] Cameron JR, Skofronick JG, Medical Physics, John Wiley and Sons, The last edition. 

 



 

 بیوشیمی
 

 BME029 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 (1) مبانی شیمی نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:

 

 هدف:

درس آشنایی دانشجویان با مباحث بیوشیمی جهت فهم بهتر مطالب ارائه شاده در دروس زیسات    ارائهدر این بخش هدف از 

 .باشدمیمولكولی  -و سلولی شناسیبافتو  سازگاری

 

 رئوس مطالب:

تاامپونی، گلوسایدها و    یهاسیستمو  pHیادآوری نظریه ساختمانی كربن و نور پالریزه، ایزومری فضایی، : بیوشیمی مقدماتی

، هاا پاروتئین اسایدهای آمیناه، پیتادها و     هایواكنش، لیپیدها، ساختمان و هاپروتئین، ساختمان و واكنش هاآن هایواكنش

هاای  ها، انرژتیاک و اكسیداسایون  با ویتامین هاآنو ارتباط ها اسیدهای نوكلئیک و نوكلوتیدها، آنزیم هایواكنشساختمان و 

  .بیولوژیک و تولید انرژی

هاا، متابولیسام اسایدهای آمیناه و     ای، متابولیسم، گلوسیدها، متابولیسم چربای كلیات متابولیسم واسطه: بیوشیمی متابولیسم

ها ، ویتامینهاپروتئینبیولوژی مولكولی و مكانیسمهای كنترل، بیوسنتز های ، متابولیسم اسیدهای نوكلئیک، نظریههاپروتئین

در سوخت و ساز مهندسی ژنتیاک )قابلیات دوبااره ساازی      DNAو  RNAت مادرزادی و نقش ، اختالالهاآنو مكانیسم عمل 

DNA).  

 

 منابع و مراجع:
 استرایر ب، جرمی م، بیوشیمی، تابش اندیشه، آخرین ویرایش. [1]

 هارپر، بیوشیمی، آخرین ویرایش. [2]

 



 

 رياضیات مهندسی
 

 BME030 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 (، معادالت دیفرانسیل2) ریاضی عمومی نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:
 

 هدف:

از اهاداف ایان    هاا آن، سری فوریه، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه، مشتقات جزئی و حال  هاآنآشنایی با توابع مختلط و تصلیل 

 درس بشمار می رود.

 

 رئوس مطالب:

سری فوریه و انتگرال آن و تبدیل فوریه : تعریف سری فوریه فرمول اولر، بسط در نیم دامنه، نوسانات واداشته، انتگرال فوریه، 

معادالت با مشتقات جزئی، نخ مرتعش، معادله موج یک متغیره روش تفكیک متغیرها، جواب داالمبر برای معادله موج، معادله 

معادالت بیضاوی، پارابولیاک و    و قطبیدو متغیره، معادله الپالس در مختصات دكارتی و كروی انتشار گرما، موج معادله موج 

هیپربولیک، موارد استعمال تبدیل الپالس در حل معادالت با مشتقات جزئی، حل معادالت مشتق جزئی با استفاده از انتگرال 

، مثلثاانی،  نماایی پیوستگی، مشتق توابع مختلاف، تواباع    های مختلف: حد وفوریه، توابع تصلیلی و نگاشت كانفرمال و انتگرال

با نمای مختلف، نگاشت كانفرمال، نگاشات، انتگارال خاط در صافصه مخاتلط،       نماییهذلولی و لگاریتمی، مثلثاتی معكوس و 

لاورن،  وماک  هاای تیلاور  هاای ناامعین، فرماول كوشای، بساط     انتگارال  به وسایله قضیه انتگرال كوشی، مصاسبه انتگرال خط 

 ها، مصاسبه برخی از انتگرالهای حقیقی. ها، قضیه ماندهبه روش مانده گیریانتگرال

 

 منابع و مراجع:
[1] Ward Brown J, Churchill RV, Complex Variables and Applications, McGraw-Hill Science, The last edition.  
[2] Tyn Myint U, Partial differential equations for scientists and engineers, Holland, The last edition.  

 



 

 (1مدارهای الکتريکی )
 

 BME031 كد درس:

 3 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 (2معادالت دیفرانسیل، فیزیک عمومی) نیاز:پیش

 ساعت 48 سرفصل دروس:

 

 هدف:

 .هاآنتصلیل  هایروشآشنایی با مدارهای الكتریكی مرتبه اول و دوم و 

 

 رئوس مطالب:

 تغییرپذیر، غیرخطیخطی،  هایمقاومتاجزای مدار: ، ، طول موج و ابعاد مدارKVLو  KCLمدارهای فشرده و قوانین كیرشهف:

 پس ماند منبع نابسته، توان و انرژی، ،هاسلفو  هاخازنو ناپذیر با زمان، منابع نابسته، مدارهای معادل تونن و نورتن، انواع 

، تجزیه تصلیل سیگنال غیرخطی، جمع آثار، نقاط كار و منابع هاآنتصلیل  هایروشمدارهای ساده: مدارهای مقاومتی و 

آل، مدارهای آپ امو، تصلیل گره و مدارهای آپ امو ایده عملیاتی: هایكنندهتقویت، هاسلفو یا  هاخازنكوچک، مدارهای با 

، پاسخ ورودی صفر و پاسخ RLو RCهره مدار باز مصدود، مدارهای مرتبه اول: مدارهای عملیاتی، ب هایكنندهتقویتآپ امو، 

، پاسخ پله و ضربه، RLCحالت صفر، پاسخ كامل، مدارهای با دو ثابت زمانی، پاسخ پله و ضربه، مدارهای مرتبه دوم: مدارهای 

: تجزیه تصلیل گره و LTIگان، مبانی مدارهای معادالت حالت و مسیر حالت، نوسان، مقاومت منفی و پایداری، مدارهای دو

مش، نمایش خروجی، انتگرال كانولوشن، تجزیه تصلیل حالت دایمی سینوسی: فازورها و معادالت دیفرانسیل، پاسخ كامل و 

ای و مختلط، متوسط مقادیر موثر، پاسخ حالت دایمی سینوسی، مفاهیم امپدانس و ادمیتانس، مدارهای تشدید، توان لصظه

مدار تشدید، مدارهای سه فاز: سه فاز متعادل،، مصاسبه توان در مدارهای سه فاز متعادل،  Qقضیه انتقال توان ماكزیمم، 

 تزویج شده، مدارهای تطبیق شده مضاعف، ترانسفورمرها، منابع كنترل شده، مدارهای معادل.  هایسلفتزویج: 

 

 منابع و مراجع:

[1] Desoer CA, Kuh ES, Basic Circuit Theory, McGraw-Hill, The last edition. 

[2] Bose G, Stevense N, Introductory Network Theory, The last edition. 
[3] Boylestad RL, Introductory Circuit Analysis, Prentice-Hall, The last edition. 

 تر پرویز جبه دار ماالرانی، انتشارات دانشگاه تهران، آخرین ویرایش.ها، ترجمه دككوه ا، دسور چ، نظریه اساسی مدارها و شبكه [4]

 تهران(، آخرین ویرایش. تكنیکپلیعابدی م، عابدی ر، مدارهای الكتریكی، مركز نشر دانشگاه صنعتی امیركبیر ) [5]

 
 



 

 ارورزیک

 

BME032 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

واحدهای درسی گذراندن حداقل نیمی از كل 

  واحد( 70)

 نیاز:پیش

 سرفصل دروس: ساعت 192

 

 هدف : 

تشاخی  پزشاكی    هاا آزمایشاگاه آشنایی عملی با وسایل و تجهیزات پزشكی اعم از الكترونیكی و مكانیكی ماورد اساتفاده در   

 .عمل و جراحی اتاق، مختلف بیمارستانی(های تشخی  و درمان ) شامل بخشش

 

 :مطالب رئوس

، مركز درمانی یا واحد تخصصای تولیادی یاا خادماتی باه منظاور آشانایی باا         بیمارستانساعت در یک  192حضور به مدت 

 ها و فراگیری فرآیندها و تدوین گزارش كتبی.فعالیت

 

 

 

 

  



 

 پروژه
 

BME033 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد:   نظری

 نیاز:پیش  به تشخی  استاد

 دروس:سرفصل  ساعت 48

 
 

 هدف:

 آشنایی عملی و مقدماتی با تصقیق و پژوهش در زمینه مهندسی پزشكی.

 

 رئوس مطالب:

واحد و درس روش تصقیق در مهندسی پزشكی، پروژه كارشناسی خود را با راهنمایی یكی از  90 دانشجویان پس از گذراندن 

 رسانند. اساتید دانشكده در زمینه تخصصی مربوطه، اخذ و به انجام می

 

 

 

  



 

 زمینه تخصصی بالینی( –سرفصل دروس تخصصی )الف 
  



 

 (2)اطالعات پزشکی  فناوری
 

BME034 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد:   نظری

 نیاز:پیش (1اطالعات پزشكی ) فناوری 

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

  هدف:

با نصوه مبادله اطالعاتی در مصایط بیمارساتان اعام از اطالعاات تشخیصای و اطالعاات        تریكاملهدف از این درس آشنایی 

 باشد.می (1فناوری اطالعات پزشكی )باشد. این درس به دنباله درس درمانی می

 

 رئوس مطالب:

بررسای  ، CPR ساازی مادل ، الگاو تشاخی   ، مقدماتی بر پاردازش تصاویر  ، هاسیگنالمتدهای پردازش  ،متدهای بیواستاتیک

امنیت و ، اطالعاتی یهاسیستمهای و هزینه هاسودمندی، درمانی هایبخشكامپیوتر در  ،ارتباط انسان، اطالعاتی یهاسیستم

 یهاا سیساتم آماوزش و خبرگای در   ، تشخیصی درماانی  هایبخشاستانداردهای ، اطالعاتی یهاسیستمحفاظت اطالعات در 

 .اطالعات تشخی  درمانی یهاسیستمدر  هاپیشرفت، اطالعات تشخیصی درمانی

 

 منابع و مراجع:
[1] Smith J, Handbook of medical informatics, The last edition. 
[2] Smith J, Information technologies in medicine, The last edition. 



 

 محاسباتی و زيستی بر هوشای مقدمه
 

BME035 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد:   نظری

 نیاز:پیش هاسیستم و تصلیلتجزیه 

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 .زیستی یهاسیستمسازی هوش مصنوعی بر مینای پیاده هایروشآشنایی با 

 

 :مطالب رئوس

 :مصانوعی  عصابی هاای  شابكه  آن اناواع  و مصاسباتی هوش زیستی، یهاسیستم در هوشمندی هوشمند، یهاسیستم تعریف

 چند و الیه تک جلوسویهای شبكه موجود، و قوانین عصبی هایشبكه در یادگیری مصنوعی، عصبیهای شبكه زیستی مبانی

 (بینیپیش الگوها، بندی طبقه ،هاسیستم شناسایی و كنترل) عصبی هایشبكه كاربردهای عصبی،های شبكه سایر الیه،

 كاربردهاا  ژنتیاک،  و تكامال  بار پایاه   مصاساباتی  هایالگوریتم زیستی، یهاسیستم و طبیعت در تكامل تكاملی، هایالگوریتم

 فاازی،  كنتارل ) كاربردهاا  فاازی،  استنتاج و استدالل فازی،های مجموعه فازی، منطق مبانی: فازی یهاسیستم ،(سازیبهینه)

 (هایبرید یهاسیستم) هاسیستم در فوق هایروش تركیب ،(فازی سازیمدل فازی، بندیطبقه و یابیخوشه

 

 :مراجع و منابع
[1] Hudson DL, Cohen ME, Neural Networks and Artificial Intelligence for Biomedical Engineering, Wiley-IEEE Press, 
The last edition. 
[2] Haykin S,Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Prentice Hall, The last edition. 
[3] Jang ISR, Sun CT, Mizutani E, Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Prentice-Hall, The last edition. 

 



 

 یبیمارستان اطالعات یهاسیستم فرآيند

 

 
BME036 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع   نظری

 :نیازپیش (1) پزشكی اطالعات فناوری 

 :دروس سرفصل ساعت 48

 
 

 :هدف

 سیساتم  باا  آشانایی  بیمارساتان،  شابكه  در درماانی  و تشخیصای  اطالعات از اعم اطالعات گردش روند با دانشجویان آشنایی

 بهیناه  بارای  تاالش  جهات  پزشكی در اطالعات امنیت ،HIS بیمارستانی، اطالعاتی سیستم هرم بیمارستان، مدیریت اطالعات

 بیمارستان در اطالعاتی مبادله روند كردن

 

 :مطالب رئوس

 و( TPS) معاامالت  پاردازش  سیستم ،مدیریت اطالعاتی یهاسیستم ،اطالعات فناوری و اطالعات و اطالعات فناوری تاریخچه

 یهاا سیستم ،EPR سیستم ،اطالعاتی یهاسیستم هرم و اطالعاتی یهاسیستم تصول سیر ،(MIS) مدیریت اطالعات سیستم

 از گیاری بهاره  ،الكترونیاک  پزشاكی  پرونده ،درمانی بهداشتی اطالعات سیستم پزشكی، در گیریتصمیم و اطالعات یتخصص

 مشاكالت  و هاا بیمارساتان  در اطالعاات  فناوری سازیپیاده ،بیمارستانی اطالعات فرآیند برای ریزیبرنامه در اطالعات فناوری

 و فروماایگی  ،انفورماتیاک  كااربردی  اساتانداردهای  باه  دسترسای  قابلیت ،پزشكی در اطالعات فناوری روندهای كالن ،موجود

 ،HIS در اطالعاات  مصرماانگی  و Pravacy ،لغاات  فرهناگ  و گاذاری  كد ،گذارینام ،پزشكی هایپرونده و بیمارستان در اطالعات امنیت

HL7، 

 

 :مراجع و منابع
[1] Kerry R, intelligence and expert systems prentice, The last edition. 

 

  



 

 نگهداری و تعمیر مديريت یهاسیستم
 

BME037 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش (1) پزشكی اطالعات فناوری

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 

 :هدف

 پیشاگیرانه  نگهاداری  ،نگاهداشات  تعمیار،  یهاا سیستم انواع به نگهداری و تعمیر اساسی هایواژه تعریف ضمن درس این در

(PM )شودمی پرداخته درمانی مراكز در ،هاسیستم این سازیپیاده چگونگی و مرتبط استانداردهای و كالیبراسیون و. 

 

 :مطالب رئوس

 و نگهاداری  و تعمیارات  هایهزینه بررسی، نگاهداشت یهاسیستم انواع، درمانی مراكز در پزشكی تجهیزات نگهداری و تعمیر

، IEC:60601 اساتاندارد  و پیشاگیرانه  نگهاداری ، مختلاف  ساطوح  در PM یهاا فارم  و هاا دساتورالعمل  اناواع ، هاا آن موازنه

 مراكاز  در كالیبراسایون  ساازی پیاده چگونگی، كالیبراسیون هایواژه و تعاریف، تجهیزات نگهداری در آن نقش و كالیبراسیون

 عمومی شرایط، 17025 ایزو استاندارد و كالیبراسیون آزمایشگاه، پزشكی تجهیزات كالیبراسیون در اصلی پارامترهای، درمانی

  17025ایزو استاندارد الزامات و كالیبراسیون آزمایشگاه، پزشكی تجهیزات كالیبراسیون هایآزمایشگاه

 

 :مراجع و منابع
 ، آخرین ویرایشتعمیرات و نگهداری ریزیبرنامهسارمی،   [1]

 ، آخرین ویرایش(صنایع در فنی مدیریت)  تعمیرات و نگهداری ریزیبرنامهحاج شیری مصمدی ع  [2]

[3] Corder, Maintenance management technique, The last edition.  

[4] Jardine A.K.S, Maintenance, reliability and replacement, The last edition. 



 

 دور راه از پزشکی

 

BME038 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش (1) پزشكی اطالعات فناوری

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 :هدف

 اجازا  انتخااب ، دور راه از پزشكی یهاسیستم طراحی، دور راه از پزشكی یهاسیستم آنالیز :هایزمینه در الزم اطالعات كسب

، آن اجازا  باا  دور راه از پزشكی یهاسیستم تطبیق، دور راه از ارتباط هایشبكه طراحی، دور راه از ارتباط برقراری برای بهینه

 .دور راه از پزشكی یهاسیستم پشتیبانی و تولید

 

 :مطالب رئوس

 هاای روش ارزشایابی ، آن هاای زیرساخت و دور راه از ارتباط هایشبكه، دور راه از پزشكی مزایای، دور راه از پزشكی تاریخچه

، هاا داده ساازی ذخیاره  چگاونگی  دورو راه از پزشاكی  در اساتفاده  ماورد  داده هاای پایگااه ، پزشكیهای داده انتقال برای فوق

 قاوانین ، انتقاال  درها داده امنیت، JPEG وMPEG جمله از سازیفشرده هایروش معرفی و تصاویر و هاسیگنال سازیفشرده

 معرفای ، جامعاه  ساالمت  ارتقاا  در اطالعات تأثیر، درمانی مراكز با دور راه از پزشكی ارتباط، هاداده انتقال روی موجود قضایی

، دور راه از پزشكی و سایبرنتیک، افزوده واقعیت، پزشكی در آن كاربرد و مجازی واقعیت، یکربات و دور راه از جراحی، یکربات

 .سیستم هزینه سیستم، نگهداری انتقال، چگونگی ,هم با مراكز ارتباط ,شبكه طراحی: دور راه از پزشكی سیستم طراحی

 

 :مراجع و منابع
[1] Akay M, Information Technology in Medicine, CRC Press, The last edition. 

[2] Shortliffe E.H, Leslie E, Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, 

Perreault, Springer, The last edition. 

[3] Van Bemmel, Musen M.A, Springer-Verlag, Handbook of Medical Informatics, J.H. The last edition. 

[4] Degoulet P, Fieschi M, Springer, Introduction to Clinical Informatics, The last edition.  
[5] Berner E.S, Springer, Clinical Decision Support Systems, The last edition. 

[6] Warner H.R, Sorenson D.K, Bouhaddou O, Springer, Knowledge Engineering in Health Informatics, The last 

edition. 

[7] Kolodner R.M, Springer, Computerizing Large Integrated Health Networks, The last edition. 

[8] Bashshur R.L, Sanders J.H, Shannon G.W, Field M.J, Institute of Medicine, Charles C Thomas Publishers LTD 

Telemedicine: Theory and Practice, The last edition. 

[9] Sherman, Craig, Understanding virtual reality: Virtual reality technology for future, telecommunication systems, 

The last edition. 



 

[10] McLaughlin and et al, Touch in Virtual Environment, imsc press, The last edition. 

  



 

 (1) بالینی آزمايشگاه
 

BME039 درس كد: 

 :واحد تعداد 1

 :واحد نوع عملی

 :نیازپیش دیجیتال و الكترونیک برق، مبانی

 :دروس سرفصل ساعت 32

 

 :هدف

 باه  الكترونیكای  مدارهای و ساخت طراحی جهت كه است لوازمی و ابزارها با ،و مقدماتی اولیه آشنایی آزمایشگاه این در هدف

 جهات  طاور  و هماین  كناد  استفاده الكترونیكی تجهیزات از چگونه كه بیندمی آموزش دانشجو آزمایشگاه این در. رودمی كار

 .پرداخت خواهد الكترونیكی ساده مدارهای از یكسری و بررسی تست به آزمایشگاه شدن تر عملی

 

 :مطالب رئوس

و  ژنراتاور  فانكشان  و DCتغذیاه  منباع  متار، فركاانس  متر،اهم با آشنایی، مختلف مدهای در آن با كار و اسیلسكوپ با آشنایی

 خوانادن  قواعاد  اناواع  و هاا آن تست و گیریاندازه نصوه و.( .و ترانس خازن، سلف، مقاومت،)مداری پركاربرد قطعات با آشنایی

 یهاسیستم گذرای پاسخ بررسی، هاآن فركانسی پاسخ رسم و  RLC ،2و1 مرتبههای فیلتر انواع با آشنایی، هاالمان این مقادیر

 روی مدار مختلف هایقسمت بارگذاری اثر روی بصث و مدار روی بر آن تأثیر و منبع داخلی امپدانس گیریاندازه، 2و1 مرتبه

 چند برابار ، دیود سوییچینگ مشخصه ،دیود خروجی و ورودی مشخصه ،موج تمام ،موج نیم ساز یكسو) با دیودها آشنایی، هم

 باا  آشانایی ، مادار  در مناساب  تغذیه ایجاد برایا -هرگوالتور با آشنایی، (آن كاربردهای و زنرهای دیود با آشنایی ،ولتاژ كننده

 ساوییچینگ  مشخصاه ( Curve Trance) باا  نزیساتور اتر باا  اصالی  پارامترهاای  گیاری انادازه  ،مشخصاه  رسم)ها ترانزیستور

 .(مشترک كلكتور و بیس ،امیتر هایكنندهبا تقویت آشنایی ،ترانزیستور

 

 :مراجع و منابع

 
[1] Bronzino  A, Introduction to Biomedical Engineering, McGraw-Hill, The last edition. 



 

 ديجیتال و الکترونیک ،برق مبانی

 

BME040 درس كد: 

 :واحد تعداد 4

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش (1) الكتریكی مدارهای

 :دروس سرفصل ساعت 64

 

 : اهداف

اصلی  هایالماندر قسمت اول به بررسی  گرددمیمجزا ولی وابسته به هم تقسیم  تقریباًاین درس به دو قسمت هدف اصلی 

گردد و در قسمت دوم به بررسی مدارهای آشنا می هاآنمدارهای انالوگ پرداخته خواهد شد و دانشجوبان مفاهیم اصلی 

و پركاربرد مداری و نصوه تصلیل  هایالمانشود. آشنایی با در طراحی مدارهای الكتریكی پرداخته می هاآندیجیتال و كاربرد 

. باشدمی درس این اولیه هایهدف جزء معادل مدار و فیزیكی مدار مفهوم مداری، پایه هایالمان با آشنایی. هاآناستفاده از 

 آشنایی از پس. شد خواهد معرفی حلقه تصلیل و گره تصلیل روش جمله از الكتریكی مدارهای تصلیل هایروش درس این در

 مدارهای با آشنایی از بعد. شد خواهد ارائه درس سرفصل مطابق الكتریكی مدارهای با مرتبط نكات مدار، اولیه مفاهیم با

 توانایی درس این طی از بعد دانشجو .شد خواهد مطرح هایشانتفاوت و هایویژگی و مختلف الكتریكی موتورهای الكتریكی،

  .آورد خواهد دست به را الكتریكی موتورهای كارگیریبه و الكتریكی مدارهای تصلیل
 

 

 :مطالب رئوس

 مدارهای، عملیاتی كنندهتقویت، ترانسفورماتور، سلف، خازن، مقاومت، مداری هایالمان: الكتریكی مدارهای( اول بخش

 روش، مدار تصلیل هایروش ویژگی، مقاومتی مدارهای، مقاومتی مدارهای و مدار تصلیل هایروش، معادل مدارهای و فیزیكی

 مرتبه مدارهای، نورتن و تونن مدارهای، معادل مدارهای، مدار حل بهینه روش، اساسی حلقه تصلیل روش، اساسی گره تصلیل

 اولیه شرایط آوردن دست به، باال مرتبه دیفرانسیل معادالت حل هایروش، رایج هایورودی سایر و ضربه پله، هایورودی، باال

 تصلیل، كاربردی مدارهای و 2 مرتبه مدارهای، كاربردی مدارهای و 1 مرتبه مدار خاص حالت، باال مرتبه الكتریكی مدار حل و

 مرور، الپالس حوزه در الكتریكی مدارهای تصلیل، الكتریكی مدارهای فازور حوزه تصلیل، فازور مفهوم، سینوسی دائمی حالت

 مفهوم، دوقطبی مدارهای ،آن مفهوم و تبدیل تابع، الكتریكی مدارهای تصلیل جهت الپالس تبدیل كارگیریبه، الپالس تبدیل

 مدارهای تصلیل و طراحی در مهم هایایده و هاتكنیک مرور ،دوقطبی مدارهای تصلیل هایروش مرور، قطبی دو مدار

  .الكتریكی

 هایویژگی، dc موتور، تبدیل تابع و تصلیل، ac سروموتورهای، dc سروموتورهای، سروموتور: الكتریكی موتورهای( دوم بخش

 اندازیراه، هایپل موتور تصلیل، هایپل موتور هایویژگی، هایپل موتور، dc موتور اندازیراه، dc موتور تصلیل، dc موتور



 

( دوقطبی و BJTآشنایی با ترانزیستورها )، آشنایی با دیودها و كاربرد آن، مدارهای آنالوگ و بررسیتصلیل  .هایپل موتور

 و C.C و C.E هایكنندهتقویت و معرفی مدل سیگنال كوچک، با ترانزیستورهای اثر میدان و بایاس آنآشنایی  بایاس آن.

C.B  های تفاضلی كنندهتقویت، چند طبقه هایكنندهو اصول تقویت ،OPAMP و تصلیل ، رگوالتور ولتاژ، و كاربردهای آن

-XOR-NOT-NAND-NOR-AND-OR)های منطقیگیت جبر بول و، و كدهاهای عددی سیستم، مدارهای دیجیتال بررسی

XNOR)، انكودر ،مدارهای منطقی تركیبی)دیكودر، روش كوئین مک گلسكی( ،توابع بول )جدول كارنو سازیساده هایروش، 

ها و مدارهای چند ورودی و چند خروجی و مقایسه كننده ،هاتفریق كننده ،هاجمع كننده ،دی مالتی پلكسر ،مالتی پلكسر

ریزی و ذخیره قابل برنامه هایالمانآشنایی با ، شمارنده( ،مدارهای منطقی ترتیبی )شیفت رجیستر، (هاآنهای ICآشنایی با 

 (FPGA-PAL-PLA-ROMساز )

 
 

 :مراجع و منابع
 

 

 تهران دانشگاه انتشارات. ماراالنی دارجبه پرویز دكتر تكمیل و ترجمه .هاشبكه و مدارها اساسی نظریهدسور،  چارلز ،ا كوه [1]

 (تهران تكنیکپلی) امیركبیر صنعتی دانشگاه نشر مركز. الكتریكی مدارهای، ر عابدیم،  عابدی [2]

 انتشارات .نبوی مصمدتقی مهندس و عابدی مهرداد دكتر ترجمه. كنترل برداری،بهره تصلیل، :الكتریكی یهاماشین، س پسن  [3]

 بصیر كارآفرینان

 .بن.جی.استریتمن، فیزیک الكترونیک [4]

 .لویس نشلسكس، روبرت بویل اشتاد، قطعات ومدارات الكترونیک [5]

[6] H.Wayne Beaty, James L. Kirtley,Electric Motor Handbook.McGraw-Hill, The last edition. 
[7] R.Gray and M.Meyer, Analysis and designed of analog integrated circuit, The last edition. 
[8] Digital design by Morris mano, The last edition. 

  



 

 هاسیستم و تحلیلتجزيه 

 

BME041 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری  

 نیاز:پیش ریاضیات مهندسی 

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 تصلیل آن هدف این درس است. هایروشآشنایی با مفاهیم سیگنال و سیستم و 

 

 رئوس مطالب:

هاای  سیساتم  و تصلیال های فیزیكی، تجزیه سیستم سازیمدل ای برها، مقدمهتعاریف اولیه: سیستم و سیگنال، انواع سیستم

)پیوسته، گسسته(، پاسخ ضاربه، كانولوشان، تصلیال فوریاه، طیاف چگاالی انارژی و تاوان، نماایش           از زمان و مستقلخطی 

، تبادیل فوریاه ساریع    (DFT)برداری، تبادیل فوریاه گسساته    قضیه نمونههای آن، ی پیوسته درزمان توسط نمونههاسیگنال

(FFT)پیوسته و گسسته درزمان(، تبدیل  الال و غیر ایدهای، فیلترهای فركانس گزین ایده، كانولوشن دایره(Z  كاارگیری بهو 

 ها در فضای حالت )پیوسته و گسسته(.های گسسته، بررسی سیستمآن در تصلیل سیستم

 

 منابع و مراجع:
 ها، مترجم: نواب، آخرین ویرایش.سیستم و هاسیگنالاپنهایم، ویلسكی،  [1]

 
[2] Oppenheim, Schafer, Discrete- time signal processing, The last edition. 

 



 

 آموزش کاربر هایروش
 

BME042 :كد درس 

 تعداد واحد: 2

 نوع واحد: نظری  

 نیاز:پیش ندارد 

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف:

آموزش یک دستگاه مهندسای پزشاكی مای    ویژهبه آموزش یک مطلب علمی  ارائههدف این درس، آماده كردن دانشجو برای 

 باشد.

 

 رئوس مطالب:

آموزشی مبتنی بر متن، منظرانی مستقیم و  هایروشآشنایی با اصول مقدماتی روش تدریس و ارائه مطالب آموزشی، بررسی 

علمای، آماوزش    ،های آموزشی، آموزش نصوه ارائه یک مطلاب آموزشای  و تهیه دفترچه Wordافزار ای، آشنایی با نرممشاوره

های مرتبط با جهت تهیه گزارشات آماری و جداول و چارت excelهای آموزشی، آموزش جهت ارائه Power pointافزار نرم

آماری دانشجو مكلف است در انتهاای تارم حاداقل آماوزش كااربری یاک دساتگاه پزشاكی و یاا خادمت ناوین             هایگزارش

 داد جلسات مناسب برای این موضوع از طرف استاد مهیا خواهد شد.الكترونیكی را به دیگران آموزش دهد كه تع

 

 منابع و مراجع:
[1] Morrison C, Word: Beyond the Manual, Apress, The last edition. 
[2] Dixon H, Excel: Beyond the Manual, Apress, The last edition. 
[3] Moore A, Reilly O, PowerPoint: Beyond the Manual, Apress, The last edition. 

 

  



 

 زمینه تخصصی بالینی( –سرفصل دروس اختیاری )الف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 (2) بالینی آزمايشگاه

 

BME043 درس كد: 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش مبانی برق، الكترونیک و دیجیتال

 سرفصل دروس: ساعت 16

 

 : اهداف

 كاربرد پر هایالمان به عنوان هاآن داخلی ساختار با و آشنایی منطقی مدارات با دانشجو آشنایی آزمایشگاه این در اصلی هدف

 .باشدمی الكترونیكی مدارات طراحی در

 

 :مطالب رئوس

 ،اشاباع  ناحیاه  در ترانزیساتور  باا  كاار  و ویبراتور مولتی مدارات به عنوان ترانزیستور، خطی ناحیه در هاآن با كار ترانزیستور و

 كادهای  اناواع  ،میادان  اثار هاای  ترانزیساتور  ،كااربرد آن  و چند OP-AMP ،توان مدارتقویت به عنوان از ترانزیستور استفاده

 ناویز  مقابال  در ایمنای  و مصارفی  تاوان  و سارعت  ،هاا آن هاای تفااوت  و (..,TTL,CMOS) دیجیتاال های خانواده مخصوص

(ALS,HTL,..) ،7_SEGMENT انكادر  ،كادر  دی)  كااربرد  پار  گیات  ، انواعهاآن اندازراه مدارات وها،   FLIP FLOP ، باافر، 

 ماولتی  طراحای ، كاانتر  اناواع .،گیر Debounce مادارات  و Debounce مفهاوم ، (LATCH ر،پلكسا  ماالتی  ،تریگر اشمیت

 كاردن  پروگارام  نصوه و گیری بكار نصوه مورد در بصث و میكروپروسسور و كنترولر میكرو خانواده چند، دیجیتالهای ویبراتور

 بازرگ  خانواده چند ،هاICاین در منطقی مدارهای سازیفشرده نصوه و هاآن نویسیبرنامه افزارهایو نرم هاFPGA، ها IC این

 باه  خااص  كنترلار  میكارو  یاک  با كار، هاآن از اطالعات خواندن و سازیذخیره نصوه و( EEPROM,ROM,RAM)ها حافظه

 .PC با میكروكنترولرهای ارتباط و جانبی افزارسخت چند همراه

 

 :مراجع و منابع

 
[1] Bronzino  A, Introduction to Biomedical Engineering, McGraw-Hill, The last edition. 

 
 

  



 

 بیمارستانی هایبخش دارويی و مصرفی تجهیزات
 

BME044 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش ایمنی و استانداردهای آزمایشگاهی و بیمارستانی ، حفاظت،پزشكی زیستیای بر مهندسی مقدمه

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 :هدف

 ضروری داروهای به اضافه بخش هر اختصاصی تجهیزات نیز و بیمارستانی هایبخش غیراختصاصی مصرفی تجهیزات و وسایل

 باا  بیشاتری  آشنایی بالینی گرایش دانشجویان كه شودمی درس این در شودمی معرفی دانشجویان به درس این در بخش هر

 .كنند پیدا داروها و بخش هر مصرفی وسایل

 

 :مطالب رئوس

، ICU اختصاصای  مصارفی  وساایل ، اورژاناس  اختصاصای  مصرفی وسایل، بیمارستانی هایبخش غیراختصاصی مصرفی وسایل

 وساایل ، جراحای  بخش اختصاصی مصرفی وسایل، ارتوپدی بخش اختصاصی مصرفی وسایل، CCU اختصاصی مصرفی وسایل

 اختصاصای  مصارفی  وسایل ،دیالیز و اورولوژی بخش اختصاصی مصرفی وسایل، بیمارستانی هایآزمایشگاه اختصاصی مصرفی

 سیساتم  ،فارماكوكینتیاک  و فارمااكولوژی  كلیات، ENT و چشم بخش اختصاصی مصرفی وسایل ،داخلی به مربوط هایبخش

، 1 بیمارساتانی  هاای بخاش  در مصارفی  اصالی  داروهای، CCU، ICU اورژانس، هایكرالی داروهای ،بیمارستان در دارو توزیع

 .رادیوداروها، بیمارستانی هایبخش در مصرفی اصلی داروهای

 

 :مراجع و منابع
 

 پایه و  بالینی، انتشارات ارجمند فارماكولوژی، ب كاتزونگ، ترور [1]

  پزشكی طراحی و كاربرد، انتشارات جهاد دانشگاهی امیركبیر تجهیزات، ج وبستر  [2]

  



 

 تعمیرات و طراحی ديدگاه با بیمارستان تخصصی تجهیزات
 

BME045 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش های پزشكیو كلینیک تجهیزات عمومی بیمارستانی

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 : هدف

 ایان  در كاه  باشاد می تعمیراتی و طراحی دید با بیمارستان تخصصی تجهیزات با دانشجویان بیشتر آشنایی درس این از هدف

 .باشدمی بیمارستان مختلف هایبخش تجهیزات تعمیراتی و فنی دانش با آشنایی به صورت آشنایی. گیردمی صورت درس

 

 :مطالب رئوس

 بخاش  تخصصای  تجهیزات، عمل اتاق تخصصی تجهیزات، جراحی بخش تخصصی تجهیزات، داخلی بخش تخصصی تجهیزات

ICU ،بخش تخصصی تجهیزات CCU ،تجهیازات ، دیاالیز  و اورولاوژی  بخاش  تخصصی تجهیزات، اورژانس تخصصی تجهیزات 

 تخصصای  تجهیازات  ،(ct scan، MRI سونوگرافی، ،Xray) رادیولوژی بخش تخصصی تجهیزات، آندوسكوپی بخش تخصصی

 لیزر از استفاده، ENT بخش تخصصی تجهیزات، چشم بخش تخصصی تجهیزات، .(.،EMG، NCV) الكترودیاگنوستیک بخش

 .فیزیوتراپی بخش تخصصی تجهیزات، بیمارستانی هایبخش در

 

 :مراجع و منابع

 ، آخرین ویرایش تجهیزات پزشكی طراحی و كاربرد، انتشارات جهاد دانشگاهی امیركبیر، ج وبستر [1]

  ، انتشارات جهاد دانشگاهی امیركبیر، آخرین ویرایشپزشكی در آن كاربردهای و لیزر، خسروشاهی [2]

  



 

 (1الکترونیک )
 

BME046 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1مدارهای الكتریكی )

 سرفصل دروس: ساعت 48

 
 هدف:

 اصول طراحی و آنالیز این مدارهاآشنایی با عناصر پایه در مدارهای الكترونیكی و 

 

 رئوس مطالب:

و  BJTهای ورودی و خروجی ترانزیستور مشخصه ،آن و كاربردهایآشنایی با دیود زنر  ،دیود كاربردهای، آشنایی با دیودها

 كنندهتقویتطراحی  ،بیس مشترک كنندهتقویتطراحی  ،امیتر مشترک كنندهتقویتطراحی  ،تعیین پارامترهای اصلی آن

 كنندهتقویتطراحی ، و تعیین پارامترهای اصلی آن FETهای ورودی و خروجی ترانزیستور تعیین مشخصه، كلكتورمشترک

 .چند طبقه كنندهتقویتطراحی  ،سورس مشترک

 

 منابع و مراجع:
[1] Boylestad R, Nashlesky L, Electronic devices and circit theory, Prentice-Hall The last edition. 

  



 

 (2) الکترونیک
BME047 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش (1)یا الكترونیک  الكترونیک و دیجیتال یا برق مبانی

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 :هدف

 این عمده اهداف پزشكی مهندسی در هاكنندهتقویت كاربردهای و توان و تفاضلی دار،فیدبک هایكنندهتقویت انواع با آشنایی

 .هستند درس

 

 :مطالب رئوس

 هایخازن اثر، میانی فركانس در ترانزیستوری هایكنندهتقویت فركانسی پاسخ بررسی، طبقه چند هایكنندهتقویت بر مروری

 - ولتااژ  ولتااژ،  - ولتااژ  دار،فیادبک هاای  كناده  تقویت، آن خواص و اثرات و منفی و مثبت فیدبک، فیدبک، پس بای و كوپالژ

 و AB و B كاالس  كنناده تقویات  ،بزرگ سیگنال در A كالس، توان هایكنندهتقویت، ولتاژ - جریان جریان، - جریان جریان،

 غیرخطای  و خطای  كاربردهای، OPAMP داخلی مدارات و جریان منابع، تفاضلی هایكنندهتقویت تقویت، پول - پوش طرح

OPAMP ،موازی هایطرح، سری هایطرح، ولتاژ رگوالتور. 

 

 :مراجع و منابع
 ، آخرین ویرایشبهایی شیخ نشر ، ،(2 جلد) الكترونیک مبانیمیرعشقی، [ 1]

[2] Gray P.R, Hurst P.J, Lewis S.H, Meyer R.G, Analysis and designed of analog integrated circuit, Wiley, The last 

edition. 

[3] Boylestad R.L, Nashelsky L, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice Hall, The last edition. 

[4] Microelectronic Circuits (The last edition.), A. S. Sedra, K. C. Smith, Oxford University Press 

  



 

 (3) الکترونیک
 

BME048 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش (2)الكترونیک 

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 :هدف

 عملیاتی و ترانزیستورها هایكنندهتقویتهای الكترونیكی الزم و آشنایی با مكانیزم اطالعات كسب

 

 :مطالب رئوس

 در JFET ترانزیساتور  معاادل  مادار  بررسای ، هاا آن غیرخطای  و خطی كاربردهای و عملیاتی هایكنندهتقویت طراحی بررسی

، ساازها نوساان ، (كنناده  جباران  مادارهای )هاا  كنناده تقویات  هاا، پایاداری  كنناده تقویت فركانسی پاسخ باال، مطالعه فركانس

 .Wide band Amplifiers عریض باند هایكنندهتقویت، Tunned Amplifiers باریک باند هایكنندهتقویت

 

 :مراجع و منابع

 (، انتشارات ن ، آخرین ویرایش3نشاطی م.ح، الكترونیک ) [1]

  



 

 کامپیوتری هایشبکه

 

BME049 
 

 :درس كد

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش (1)میكروپروسسور 

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 هدف:

و همچناین شاناخت و درک از اساتانداردها و     هاا آن كاراییهای مصلی و جهانی و شبكه هایزیرساختآشنایی دانشجویان با 

 های معروف مصلی و جهانی است.افزاری در شبكهافزاری و نرمهای سختهای الیهپروتكل

 

 رئوس مطالب:

های مصلی اترنت، توكن رینگ های باز، انواع شبكه، استاندارد سیستمISOهای انتقال داده، داده استانداردها مدل مرجع شبكه

های ، سوئیچهایو پلهای مصلی سریع شبكه هاپروتكل سیم،های مصلی بیهای مصلی شبكهشبكه كاراییوتوكن باس، بررسی 

های گسترده، با مسیریابی مدار شبكه هاپلشفاف،  هایپل، هاآن و عملكرد هاپل ،IEEE 802.12اترنت سریع،شبكه 

مدار  سوئیچهای دینای های دینای سوئیچ مدار،شبكهشبكه بسته، سوئیچهای دیتای های عمومی دینا شبكهمشخصات شبكه

ای، ساختار الیه شبكه كهباختار الیه شبكه در ارتباط بین ش، سو معیارهاهای، معماری خصوصی، ارتباط بین شبكه گسترده

 ISOاینترنت  ISOاینترنت پروتكل IPپروتكل TCP/LPای، استاندارهای پروتكل اینترنت، پروتكل در ارتباط بین شبكه

 . Applicationو Transport هایف باند وسیع، الیه چندكارههای نواع شبكها ،مسیریابی
 

 :مراجع و منابع
[1] Kurose J.F, Ross K.W, Computer Networking: Atop-Down Approach, Addison –Wesley, The last edition. 

[2] Garcia A.L, Widjaja I, Communication Network, McGraw-Hill Inc, The last edition. 

 

 

 

 

  



 

 خطی کنترل یهاسیستم
 

BME050 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش هاسیستمتجزیه و تصلیل 

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 :هدف

 پایداری و فیدبک ,مدرن و كالسیک كنترل یهاسیستم آنالیز

 

 :مطالب رئوس

 و بسته حلقه كنترل فیدبک، اثرات و فیدبک مفاهیم كنترل، یهاسیستم اصلی اجزا ساده، هایمثال با كنترل مفاهیم: مقدمه

 از استفاده ،حالت فضای مدل ،هاقطب و صفرها تبدیل، تابع دیفرانسیل، معادالت: خطی یهاسیستم سازیمدل، باز حلقه

 فضای مختلف یهامدل ،تبدیل تابع آوردن به دست در هاآن كاربرد و میسون بهره و سیگنال گذر نمودار: بلوكی نمودارهای

 یهاسیستم مانای و گذرا هایحالت كاركرد ارزیابی، هورویتز راث پایداری روش ،دیفرانسیل معادالت با هاآن ارتباط و حالت

 زمان حوزه در كنترلای هسیستم طراحی، هاریشه هندسی مكان روش، (خطا زمانی، ثابت) پایداریهای معیار و كنترل

 بود، دیاگرام) فركانس حوزه در كنترل یهاسیستم، (مدرن كنترلر و LEAD-LAG, LAG,LEAD, PID كنترلرهای)

 .(نیكولز نایكویست،

 

 

 : مراجع و منابع
[1] Dorf R.C, Bishop R.H, Modern Control System, Addison – Wesley, The last edition. 



 

 بیوالکتريکی هایپديده

 

BME051 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش (1)ای بر مهندسی پزشكی زیستی، مدارهای الكتریكی مقدمه

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 : اهداف

 بدن هایبافت بر الكتریكی هایجریان تأثیر و پذیرتصریک هایرشته و سلول در پتانسیل تولید چگونگی با آشنایی

 

 :مطالب رئوس

 ،پذیرتصریک هایرشته و هاسلول در بیوالكتریكی پتانسیل انتشار، غشایی هایواكنش یهامدل، سلولی هایپتانسیل منشأ

 ،پذیرتصریک هایبافت خارجی الكتریكی تصریک، حجمی هادی در سلولی خارج میدانی هایپتانسیل توزیع و الكتریكی منابع

، قلبی هایپتانسیل، سلولی هایپتانسیل ثبت الكتروفیزیولوژی هایروش، تصریک و ثبت الكترودهای و سنجی زیست

 .كاركردی الكتریكی تصریک، برانگیخته و زیغم هایپتانسیل، برانگیخته و عضالنی هایپتانسیل

 

 :مراجع و منابع
[1] Plonsey R, Roger C, Bioelectricity: A Quantitative Approach, Springer Science Business Media, The last 

edition. 

[2] Malmivou J, and Plonsey R, Bioelectromagnetism :Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic 

Fields, OXFORD UNIVERSITY PRESS, The last edition. 



 

 فیزيوتراپی اصول

 
BME052 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش بخشیتوان و افزارهای اصول

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 :هدف

 های متعدد كاربردهای فیزیک )حركت، نیرو، لیزر، صوت، گرما، سرما، نور، هیدروتراپی(الزم در زمینه اطالعات كسب

 

 :مطالب رئوس

 ،معلولیات  اقساام  ،معلاول  تعریاف  ،نااتوانی  و معلولیت مابین تفاوت، معلولیت تعریف: بخشیتوانمفاهیم پایه در فیزیوتراپی و 

 ،فیزیاوتراپی  تعریاف  ،فیزیاوتراپی  و بخشای تاوان  تاریخچاه  ،بخشای تاوان  تایم  اعضاای  ،بخشیتوان تیم كار نصوه ،بخشیتوان

 مختلاف های شیوه، دارد مشاركت هاآن بخشیتوان در فیزیوتراپیست یک كه مواردی ،فیزیوتراپی بخش در موجود هایقسمت

 شارح  و تفسایر  ،فیزیكای  هاای تسات  ،بیماری تاریخچه، بیمار ارزیابی مراحل :بیماران ارزیابی روشكمكی.  وسایلو  رفتن راه

 پایاه،  اطالعاات ) عصابی  سیساتم  معایناه ( فیزیكی هایتست ،لمس ،مشاهده ،پایه اطالعات) ،حركتی سیستم معاینه ،هایافته

، عضاالت گروهای   كاار  ،درماانی  تمارین  اهاداف  ،درماانی  تمارین  تعریاف  :درمانی تمرین فیزیكی(. هایتست لمس، مشاهده،

 توجاه  ماورد  نكات، Muscle Testing ،حركتی دامنه، انقباض، Passive تمرینات، Active تمرینات ،حركات بندیتقسیم

، ماسااژ  از اساتفاده  عادم  موارد، مساژ درمانی استفاده موارد ،ماساژ فیزیولوژیكی اثرات ،ماساژ تعریف :ماساژ .درمانی تمرین در

 تعلیاق  ،مكانوتراپی تعریف :مكانوتراپی .ماساژ هایروش بندی طبقه ،داشت انتظار ماساژ از نباید كه نتایجی، ماساژ اولیه اصول

. تعلیاق  انواع ،درمانی تعلیق از استفاده اثرات ،درمانی تعلیق از استفاده مزایای ،درمانی تعلیق در استفاده مورد وسایل ،درمانی

 از اساتفاده  هاای روش ،درمانی سرما استفاده عدم موارد ،سرما از درمانی استفاده موارد، سرما فیزیولوژیک اثرات :درمانی سرما

 درماانی  اثارات  ،هیادروتراپی  فیزیولوژیک اثرات ،آب مكانیكی فیزیكی اثرات ،آب خواص ،آب حرارت درجه :هیدروتراپی .سرما

 .هیدروتراپی از استفاده عدم موارد ،هیدروتراپی

 

 :مراجع و منابع

 
 آخرین ویرایشعلوم بهزیستی و توانبخشی،  فیزیوتراپی، انتشارات دانشگاه درآمدی بر رشتهن، برهانی ا م، كریمی  [1]

 .آخرین ویرایش، انتشارات نرسی، تربیت بدنیدر  حركت درمانیفیزیوتراپی و  اصول كاربردیس ص، الدین شجاع [2]

[3] Pacllarulo M.A. Introduction to physical therapy, Baltimor: Mosby. The last edition. 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 (1) میکروپروسسور
 

BME053 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش یا مدارهای منطقی مبانی برق، الكترونیک و دیجیتال

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 :هدف

 میكروكامپیوترها، ساختار و میكروپروسسورها انواعآن،  كنندهتكمیل جانبی اجزای به همراه جدید میكروپروسسور یک معرفی

 اناواع  ،هاا دساتورالعمل  فرمات  پروسساورها،  دساتورالعمل  اعاداد، مجموعاه   فرمت ،هاآن درون اطالعات بازنمایی پروسسورها،

 و جماع  هاای بخاش  طراحای  ،ALU طراحای  اصلی نكات ،هادستورالعمل شبه اسمبلی، زبان به نویسیبرنامه - هادستورالعمل

 وهاا  حافظاه  باه  دساتیابی  جهات  اضافی افزارسخت، هادستورالعمل معرفی، مصاسباتیهای بخش دیاگرام بلوک كننده، تفریق

  اینتراپت، مدهای ،هاپورت

 

 :مطالب رئوس

 و میكروكنترلر و میكروكامپیوتر میكروپروسسور، میكروپروسسور، داخلی اعداد، اجزای فرمت و دیجیتال اطالعات بازنمایی

 فرمت: بصث مورد میكروپروسسور در آن انواع و هادستورالعمل جدید، مجموعه میكروپروسسور یک ، معرفیهاآن هایتفاوت

 و موازی یهاپورتها، حافظه به دستیابی جهت اضافی افزارسخت و حافظه اسمبلی، انواع زبان به نویسیبرنامه ،هادستورالعمل

رسیدگی به وقفه، اصول  مدارهای و وقفه نمونه، انواع سیآی یک معرفی و سریال یهاپورتنمونه،  سیآی یک معرفی

 ای سی جانبی شمارنده/تایمر. شمارنده/تایمر و معرفی یک

 

 :مراجع و منابع

[1] Hayes J.P, Computer Architecture and Organization, Mc Graw Hill, The last edition.. 

[2] Mano M, Computer System Architecture, Prentice Hall, The last edition. 

[3] Z80 Family Data Book, MOSTEK Technical Manual The last edition. 

[4] Short K.L,Microprocessor and Programmed Logic, Prentice Hall, The last edition. 

  



 

 کامپیوتری سازیشبیه
 

BME054 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش نویسی كامپیوترزیستی، برنامه مقدمه بر مهندسی پزشكی

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 : هدف

 و شاد  خواهاد  معرفای  ایواقعه هایسیستم و گسسته پیوسته، هایسیستم سازیشبیه و تصلیل رایج هایروش درس این در

 از پاس  دانشاجو . آورد خواهاد  دست به را SIMULINK و MATLAB جمله از سازیشبیه افزارنرم یک با كار توانایی دانشجو

 و تصلیال  باه  قاادر  متناظرشاان  هاای ویژگای  به همراه شده ارائه سازیشبیه هایروش با آشنایی و درسی واحد این گذراندن

 .شد خواهد. .و الكترونیكی الكتریكی، حیاتی، از اعم مختلف هایسیستم سازیشبیه

 

 :مطالب رئوس

گامی،  چند گیریانتگرال هایروشگامی،  تک گیریانتگرال هایروشعددی،  انتگرال برای پایه تعاریف، اصول و هدف مقدمه،

 هاای سیساتم  ساازی جباری، شابیه   دیفرانسایل  معاادالت  كنناده حلجبری،  دیفرانسیل جزئی، معادالت دیفرانسیل معادالت

 .كارلومونت روش به سازیگسسته، شبیه وقایع سازیحقیقی، شبیه زمان سازیگسسته، شبیه

 

 :مراجع و منابع

[1] Kofman, Springer, Continuous System Simulation. F.E. Cellier, The last edition. 
[2] Liu G.R, Quek S.S. Butterworth-Heinemann, The Finite Element Method: A Practical Course. The last edition. 
[3] Fishman G.S. Springer, Monte Carlo: Concepts,Algorithms and Applications, The last edition. 

 



 

 (2مدارهای الکتريکی )
 

BME055 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1مدارهای الكتریكی )

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 مدارهای الكتریكیتجزیه و تصلیل سیستماتیک 

 

 رئوس مطالب:

تجزیه و تصلیل گره و مش: با فارم ماتریسای باا     ،ماتریسی، قضیه تلگان به صورتهای شبكه: مفاهیم حلقه و كات ست گراف

هاای  و كاات سات  هاا  تجزیه و تصلیل حلقه و كات ست: مفهوم درخت و شاخه، حلقه ،و مدارهای دوگان هاگرافروش منظم، 

حالات، تعیاین تقریبای     معادالت، نمایش ماتریسی هاآنحالت و ارتباط  متغیرهایمعادالت حالت: روش فضای حالت، ، نابسته

توابع ، در حوزه زمان و فركانس هاآنطبیعی یک شبكه و متغیر شبكه و تعیین  هایفركانسطبیعی:  هایفركانس، مسیر حالت

ترسیمی، قضایای شابكه شاامل قضایه جانشاینی، جماع آثاار، قضایه         ، صفرها، تعیین پاسخ فركانسی به روشهاقطبشبكه: 

، T,H,Y,Z: نصوه مشخ  سازی مدارهای دو قطبی با پارامترهای هاقطبیدو  ،مدارهای معادل تونن و نورتن، قضیه هم پاسخی

 .به صورت سری و موازیها پیوستن دو قطبی به هم

 

 منابع و مراجع:
[1]  Desoer C.A, Kuh E.S, Basic Circuit Theory, McGraw-Hill، The last edition. 

[2]  Bose G, Stevense, Introductory Network Theory، McGraw-Hill, The last edition. 

[3]  Chua L.A, Desoer C.A, Kuh E.S, Linear and Nonlinear Circuit، McGraw-Hill, The last edition. 

[4] Boylestad R.L, Introductory Circuit Analysis, Prentice-Hall, The last edition. 

  



 

 زيستی یهامبدل وحسگرها 
 

BME056 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش (1مبانی شیمی، مدارهای الكتریكی )

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 

 : اهداف

 مختلاف  پارامترهاای  تبدیل و گیریاندازه برای استفاده مورد یهاتئوری ها،مبدل و سنسورها با مرتبط پایه تعاریف با آشنایی

 از پزشاكی  مهندسای  كاربردهاای  زمینه در استفاده مورد و متنوع فیزیكی پارامترهای گیریاندازه هایروش معرفی و فیزیكی

 مبدل یا سنسور انتخاب زمینه در بتواند درس این گذراندن از پس دانشجو كه ایبه گونه باشدمی درس این ارائه عمده اهداف

 و علمای  پارامترهاای  گارفتن  نظار  در باا  و مهندسای  دیادی  باا  و آورد دست به را الزم توانایی خاص كاربرد یک با نیاز مورد

 .بپردازد مبدل یا سنسور تهیه به اقتصادی

 

 :مطالب رئوس

 تبادیل،  تاابع  جملاه  سنساور، از هاای  مشخصهگیری، اندازه سنسور، واحدهای پایه ها، تكنولوژیمبدل سنسورها و بندیطبقه

 فیزیكای  سنساورها، اصاول   و هاا مبادل  اصاول  با اطمینان، آشنایی قابلیت خروجی، امپدانس رزولوشن، كالیبراسیون، صصت،

 های حسگرهای مقااومتی، مقاومات  حسگرها، حسگرهای مقاومتی، حسگرهای خازنی، حسگرهای مغناطیسی و القائی. ویژگی

دما و ، امواج صوتی، اثر شیمیایی، اثر هال، اثر پیزوالكتریک، حساسیت به رطوبت، كشش به حساسیت، دما به ویژه، حساسیت

ی هاا سایگنال هاا، تبادیل باین    كنندهتقویت، مدارهای واسط الكترونیكی. ظرفیت گرمایی، واحدهای دما، خواص گرمایی مواد

، سنساورهای جابجاایی مقااومتی، سنساورهای جابجاایی القاایی      : ی(اگیری جابجایی )خطی و زاویهاندازه. آنالوگ و دیجیتال

گیاری  انادازه . گیری زماان و فركاانس  اندازه. شوک، لرزش و شتاب، سرعت، زاویه، حجم، مساحت، سطح، گیری ضخامتاندازه

گیری متغیرهاای  اندازه. گیری گشتاوراندازه ،گیری كشش و نیرواندازه ،گیری وزن و جرماندازه: (اتمتغیرهای مكانیكی )جامد

بررسای  ، دماا و  گیری متغیرهای مكانیكی )گرمایی(اندازه. آكوستیکو  التراسوندو  گیری صوت و فشاراندازه، مكانیكی )سیال(

. گیاری متغیرهاای الكترومغناطیسای   انادازه . گیری گرماسنجیاندازه، تصویرگری گرمایی، ترمیستوریو  ترمومترهای مقاومتی

: گیاری متغیرهاای شایمیایی   انادازه ، سنساورهای تصاویر و بیناایی   ، نورسانجی و پرتوسانجی  ، غیرهای اپتیكیگیری متاندازه

، PHگیاری  انادازه ، گیاری تركیباات كرومااتوگرافی   انادازه ، گیری تركیبات گرماییاندازه، گیری تركیبات الكتروشیمیاییاندازه

 ،حیااتی  هاای پتانسایل گیاری الكتروفیزیولاوژی و   انادازه ، شاكی های متغیرهاای مهندسای پز  گیریاندازه. گیری رطوبتاندازه



 

و شایمیایی  فاكتورهاای  گیاری  انادازه . گیاری فاكتورهاای تنفسای   انادازه  ،گیاری شاارش خاون   اندازه ،گیری فشار خوناندازه

 .ها و سنسورهامبدل زمینههای جدید در تكنولوژی. خونبیوشیمیایی 

 
 
 
 

 :مراجع و منابع

 
[1] Webster J.G, The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook, CRC Press and IEEE Press, The last 

edition. 

[2] Fraden J, Springer, Handbook of Modern Sensors Physics, Designs and Applications, The last edition. 
[3] Wilson J.S, Sensor Technology Handbook, Newnes, The last edition. 

[4] Oberg P.A, TogawaT, Spelman F.A,  Sensors Applications: Sensors in Medicine and Health Care (Volume 

3),Wiley, The last edition. 

 

 



 

 سیبرنتیک مهندسی و سیستمی نگرش

 

BME057 درس كد: 

 :واحد تعداد 3

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش هاتجزیه و تصلیل سیستم

 :دروس سرفصل ساعت 48

 

 :هدف

 از مهندسای  در سیساتمی  نگارش  كاارگیری باه  و هاسیستم انواع با آشنایی آن، اجزاء بین تعامل و سیستم مفاهیم با آشنایی

 .رودمی بشمار درس این اهداف

 

 :مطالب رئوس

 ها. نوعسیستم عمومی نظریه هایهدف ها،سیستم نظریه هایگرایش و مسئله ها،سیستم نظریه تاریخ درباره: سیستممفهوم 

 هایسیستم. سازمانمفهوم  ها،سیستم مهم هایرده سیستمی، نگرش مصیط بسته، و باز هایها: سیستمسیستم شناسی

 زنده هایسیستم طبیعی، هایسیستم مصنوعی، و فیزیكی هایسیستم آنتروپی، و بشر: اطالعات ساخت هایسیستم و طبیعی

 انسان. مهندسی عصبی سیستم و سلول باز، سیستم به عنوان ارگانیسیم غایت، و كلیت رقابت، رشد، آن، هایمصدودیت و

 سیستم، تصلیل در انسانی عوامل ها،سیستم مهندسی طراحی و آنالیز ها،سیستم مهندسی دورنمای و ها: اهدافسیستم

 و فراگیری ماشین،-انسان هایسیستم كارایی سیستم: مهندسی و انسانی سیستم. عوامل تفضیلی طراحی و پروژه مدیریت

 عوامل اهمیت هوشمند، هایسیستم و كالسیک هایسیستم میان تفاوت سازمند، هایسیستم و خودسازماندهی سازگاری،

 Expert و اپراتوری هایسیستم مهارت، یادگیری و ارگونومی تكنولوژی، و صنایع ایمنی و دركارآئی انسانی

 

 : مراجع و منابع 

[1] Meredi D.D th, Design and p’lanning of Engineering Systems, Prentice – Hall, The last edition. 

[2] Klir G.J, Facets of Systems Science, Plenum Pres, The last edition. 

[3] Lanffy B, General Systems Theary, Fondations Development Applications George Braciller, New York. The last 

edition. 

 آخرین ویرایش. م. منیی :ترجمه ،هاسیستم نظریهدوران د،  [4]

 

  



 

 (1)آزمايشگاه فیزيک 

 
BME063 درس كد: 

 :واحد تعداد 1

 :واحد نوع عملی

 :نیازپیش (1) عمومی فیزیک

 :دروس سرفصل ساعت 32

 

 :هدف

آزمون قوانین فیزیاک مكانیاک و فیزیاک     جهت كه است لوازمی و ابزارها با ،و مقدماتی اولیه آشنایی آزمایشگاه این در هدف

 است. حرارت

 

 :مطالب رئوس

 (1مربوط به  درس فیزیک عمومی ) هایآزمایشانجام 

 

 :مراجع و منابع
[1] Halliday D, Resnick R, Walker J, Fundamental of Physics, The last edition. 

 

  

https://www.google.com/search?q=David+Halliday&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMs1Lqi0VIKw48uTKgq0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAaFfAjjgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjB06CuvfHUAhUPfFAKHcHbB2QQmxMImAEoATAS
https://www.google.com/search?q=Robert+Resnick&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMs1Lqi0VAKzTcviky2StWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAE4xwXo4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjB06CuvfHUAhUPfFAKHcHbB2QQmxMImQEoAjAS
https://www.google.com/search?q=Jearl+Walker&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMs1Lqi0VAKzTcvi0wvztGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAMX154Q4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjB06CuvfHUAhUPfFAKHcHbB2QQmxMImgEoAzAS


 

 (2)آزمايشگاه فیزيک 

 

BME064 درس كد: 

 :واحد تعداد 1

 :واحد نوع عملی

 :نیازپیش (2) عمومی فیزیک

 :دروس سرفصل ساعت 32

 

 :هدف

آزماون قاوانین فیزیاک الكتریسایته و      جهات  كاه  اسات  لاوازمی  و ابزارها با و مقدماتی، اولیه آشنایی آزمایشگاه این در هدف

 است. مغناطیس

 

 :مطالب رئوس

 (2های مربوط به درس فیزیک عمومی )انجام آزمایش

 

 :مراجع و منابع
   [1] Halliday D, Resnick R, Walker J, Fundamental of Physics, The last edition. 

  

https://www.google.com/search?q=David+Halliday&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMs1Lqi0VIKw48uTKgq0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAaFfAjjgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjB06CuvfHUAhUPfFAKHcHbB2QQmxMImAEoATAS
https://www.google.com/search?q=Robert+Resnick&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMs1Lqi0VAKzTcviky2StWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAE4xwXo4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjB06CuvfHUAhUPfFAKHcHbB2QQmxMImQEoAjAS
https://www.google.com/search?q=Jearl+Walker&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMs1Lqi0VAKzTcvi0wvztGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAMX154Q4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjB06CuvfHUAhUPfFAKHcHbB2QQmxMImgEoAzAS


 

 مبانی طراحی فضايی و خالقیت

 

BME167 درس كد: 

 :واحد تعداد 2

 :واحد نوع نظری

 :نیازپیش نویسی كامپیوتربرنامه

 :دروس سرفصل ساعت 32

 

 :هدف

ها به منظور دستیابی به یاک  آشنایی با تصویر سازی سه بعدی كامپوتری برمبنای اصول نمونه ساز ی سریع، طراحی مكانیزم

مكانیكی مشخ ، بخش بندی و تقسیم مجموعه به اجزا،  طراحی فضایی اجزا و اجسام ای از چند عملكرد عملكرد یا مجموعه

 افزارهای كامپیوتری.با استفاده از نرم

 

 :مطالب رئوس

 طراحاای آشاانایی بااا مبااانی طراحاای سااه بعاادی )المااان هااا و ابزارهااا(، اصااول عملكاارد و نصااوه كااار بااا ناارم افاازار هااای  

(mimics,cathia,solidwork)، بعدی سه های المان به پزشكی تصویربرداری فایلهای تبدیل (dicom  به stl )، طراحی 

ها یک یا چند جزئی، طراحای فضاایی اجازا و    های نمونه ساز ی سریع، طراحی مكانیزمافزار، روش نرم توسط پروتزها و ارتزها

 افزارهای كامپیوتریاجسام با استفاده از نرم
 

 :مراجع و منابع
[1]  Zhang L G, Fisher J P, 3D Bioprinting and Nanotechnology in Tissue Engineering and Regenerative Medicine, The 
last edition. 
[2] Pendak S, Design Basics (2d &3d), The Last edition. 
[3] Hallgrimsson B, Prototyping and modelmaking for product design,The last Edition. 
 

  



 

 سازیکارگاه خالقیت و نمونه

 

BME168 درس كد: 

 :واحد تعداد 1

 :واحد نوع عملی

 :نیازپیش مبانی طراحی فضایی و خالقیت

 :دروس سرفصل ساعت 32

 

 :هدف

های صنعتی، آزمایشگاهی و كارگاهی برای پیاده ساازی وسایله   آشنایی و انجام تجربیات عملی در زمینه نمونه سازی به روش

ای از چند عملكرد مكانیكی مشخ . اجارای پاروژه عملای و كساب     دستگاهی با هدف دستیابی به یک عملكرد یا مجموعه یا

 مهارت با پرینترهای سه بعدی
 

 :مطالب رئوس

، اشنایی با پرینتر های سه بعدی، نموناه  FDM سازی نمونه روش ،( SLS,SLA,DLP,FDM) آشنایی با روشهای نمونه سازی

 پرینترهای سه بعدی سازی به روش

 

 

 :مراجع و منابع
[1]  Zhang L G, Fisher J P, 3D Bioprinting and Nanotechnology in Tissue Engineering and Regenerative Medicine, The 
last edition. 
[2] Pendak S, Design Basics (2d &3d), The Last edition. 
[3] Hallgrimsson B, Prototyping and modelmaking for product design,The last Edition. 

 
 مدلسازی بافت بیلوژیک با میمیكس در مهندسی پزشكی، انتشارات پارسیا، آخرین ویرایش.ناصری ا، كیانی ک، عبدی ح،  [4]

  



 

 يک درس از گروه ديگر در داخل دانشکده

 

BME181 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش طبق برنامه

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 

 

 

ارائاه   دانشكدهمجموعه دروس كارشناسی كه داخل از ها سایر زمینهیک درس از مجموعه دروس  توانمی، گروه تصویببه پیشنهاد استاد راهنما و 

 اخذ شود. شود،می

 

 



 

 خارج از دانشکدهمجموعه دروس يک درس از 

 

BME182 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش طبق برنامه

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 
 

 تواند یک درس از مجموعه دروس كارشناسی خارج از دانشكده اخذ شود.به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه، می

 



 

 (1)مباحث ويژه 

 

BME183 :كد درس 

 تعداد واحد: 2

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش طبق برنامه

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 

 

 

واحاد   2 باه ارزش   دهد تصت عنوان مباحاث ویاژه  نهاد گروه و تصویب دانشكده درسی یا مطالبی كه قالب مصتوای یک درس را تشكیل میبه پیش

 ارائه گردد.



 

 2مباحث ويژه 

 

BME184 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش طبق برنامه

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 

 

واحاد   3دهد تصت عنوان مباحاث ویاژه باه ارزش     پیشنهاد گروه و تصویب دانشكده درسی یا مطالبی كه قالب مصتوای یک درس را تشكیل میبه 

 ارائه گردد.

  

 

 

 

 

  



 

 سرفصل دروس تخصصی

 زمینه تخصصی بیوالکتريک( –)ب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 گیری الکترونیکیاندازه

 

BME059 :كد درس 

 واحد:تعداد  2

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش هاسیستمتجزیه و تصلیل 

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف:

 الكترونیكی گیریاندازهآشنایی با مدارهای 

 

 رئوس مطالب:

متر لتیوتوان، م گیریاندازهقاب گردان،  به كمک گالوانومترمتر و اهم مترولتای: آمپرمتر، عقربه گیریاندازه هایدستگاه

انصرافی، استانداردها، مشخصات  و روش: اجزاء تشكیل دهنده روش تعادلی گیریاندازه یهاسیستمساختار ، دیجیتالی

، پاسخ زمانی، پاسخ هامبدل، قدرت تفكیک، تكرارپذیری پس مانده، تركیب خطاها، مشخصات دینامیک هامبدلاستاتیک 

ی سنكرون، هامبدلمترها، ی جابجایی، پتانسیوهامبدل، هامبدلكاهش خطای دینامیک، جبران سازی،  هایروشفركانسی، 

لیزر جهت  كارگیریبهموقعیت:  گیریاندازه، خازنی LVDTوVDTموقعیت با  گیریاندازهنوری، استفاده از لیزر های هكدكنند

 و و نیروشتاب  گیریاندازهگیری كرنش از پدیده هال، استفاده از امواج ماورا صوت اندازه با استفادهموقعیت  گیریاندازه

، انصرافی هایپلتعادلی،  هایپلگیری: اندازه هایپل دما: ترمیستور، ترموكوپل، عناصر حساس به نور، گیریاندازه، سرعت

: هامبدل، نوریایزوله با كوپالژ  هایكنندهتقویتچاپر،  هایكنندهتقویتابزاری،  هایكنندهتقویتعملیاتی،  هایكنندهتقویت

قابلیت ، اسیلوسكوپ، اسپكتروم آناالیزر، الجیک آناالیزر، ی دیجیتال به آنالوگهامبدل، و بالعكسی ولتاژ به جریان هامبدل

 .هااطمینان در سیستم

 

 منابع و مراجع:

  ، آخرین ویرایشمركز پروفسور حسابی الكترونیكی، گیریاندازه ، م.ر ذهابی ،ا.ح رضایی [1]



 

 منطقی مدارهای
 

BME060 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1)الكترونیک 

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 آشنایی با عناصر پایه در مدارهای منطقی و اصول طراحی و آنالیز این مدارها

 

 رئوس مطالب:

 هایروش، (OR-AND-NOR-NAND-NOT-XOR-XNORی منطقی )هاگیتجبر بول و ، ی عددی و كدهاهاسیستم

التی پلكسر، دی مدارهای منطقی تركیبی: دیكودر، انكودر، م، توابع بول: جدول كارنو، روش كوئین مک گالسكی سازیساده

مدارهای منطقی  ،چند خروجی - ، مدارهای منطقی چند ورودیهاكننده، مقایسههاكنندهها، تفریقكنندهمالتی پلكسر، جمع

فالپ، ثبات، شمارنده و مدارهای  - مدارهای منطقی تركیبی همگام: فلیو ،(ROM-PAL-PLA) ریزیبرنامهتركیبی قابل 

منطقی و ساختار های آشنایی با آی سی، ASMطراحی ، مدارهای منطقی ترتیبی ناهمگام: مد اساسی و مد پالس، ساعت دار

 .آن ریزیبرنامهو طریقه  FPGAآشنایی با ، داخلی آن

 

 منابع و مراجع:
[1] Wakerly J.F, Digital Design Principles and Practices, Prentice-Hall, The last edition. 
[2]  Mano M, Digital Design, Pearson/Prentice-Hall, The last edition. 
[3] Hill, Peterson G.R, Introduction to Switching Theory and Logical Design, Wiley, The last edition. 



 

 (1الکترونیک ) آزمايشگاه
 

BME061 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش (1الكترونیک )

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف:

 ترانزیستوریهای آشنایی با عناصر پایه در مدارهای الكترونیكی و طراحی انواع تقویت كننده

 

 رئوس مطالب:

ورودی و خروجی ترانزیستور  هایتعیین مشخصه ،آن و كاربردهایآشنایی با دیود زنر  ،دیود كاربردهای، آشنایی با دیودها

BJT طراحی  ،بیس مشترک كنندهتقویتطراحی  ،امیتر مشترک كنندهتقویتطراحی  ،و تعیین پارامترهای اصلی آن

 كنندهتقویتطراحی ، و تعیین پارامترهای اصلی آن FET ورودی و خروجی هایتعیین مشخصه ،كلكتورمشترک كنندهتقویت

 .چند طبقه كنندهتقویتطراحی  ،سورس مشترک

 

 :مراجع و منابع

 
[1] Boylestad R, Nashlesky L, Electronic devices and circit theory, Prentice-Hall The last edition. 

 



 

 (1) های الکتريکیآزمايشگاه مدار

 

BME062 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش (1مدارهای الكتریكی )

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف:

مادارهای   هاای ویژگای گیری و منابع سیگنال، آشنایی با انواع عناصر مدارهای الكتریكی، آشانایی باا   آشنایی با وسایل اندازه 

 زمانی و فركانسی در فیلترهای ساده غیرفعال هایپاسخ، آشنایی با ACو  DCالكتریكی خطی 

 
 رئوس مطالب:

شاناخت عملای عناصار مادارهای     ، هاا آنمتر، مولدفانكشن و اسیلوساكوپ و نصاوه كااربرد    شناخت عملی منبع تغذیه، مولتی

زماین، امپادانس،    ،DCو  ACشناخت عملی مفاهیم مدارها شامل منابع ، الكتریكی شامل مقاومت ثابت و متغیر، خازن، سلف

هاای  شناخت عملی اصول و قضایای مدارها شامل قوانین كیرشف، خطی بودن، جماع آثاار، معاادل   ، پاسخ حالت دائمی و حالت گذرا

ساری و   RLCپاسخ فركانسای مادارهای   ، گذر و باال گذر پایین هایحالتدر  RLو  RCپاسخ فركانسی مدارهای ، تونن و نورتن

، سری و موازی RLCگذر و باال گذر و مدارهای  پایین هایحالتدر  RLو  RCپاسخ گذاری مدارهای ، موازی، تشدید الكتریكی

تعاادلی و انصرافای،    هاای پال ، گیری امپدانس داخلی منبع، تطبیق امپدانس، انتقال حداكثر توان و كاربرد ترانسفورماتوراندازه

 .مدارها هایآننالیز رای، آكاربرد حسگرهای ساده

 

 و مراجع: منابع

 
[1] Desoer CA, Kuh ES, Basic Circuit Theory, McGraw-Hill, The last edition. 

[2] Bose G, Stevense N, Introductory Network Theory, The last edition. 
[3] Boylestad RL, Introductory Circuit Analysis, Prentice-Hall, The last edition. 

 

 

  



 

 اختیاریسرفصل دروس 

 زمینه تخصصی بیوالکتريک( –)ب  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 جبر خطی 
 

BME065 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش نیاز(همیا ( )2ریاضی عمومی )

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 :هدف

 خطی یعملگرهاآشنایی با مفاهیم 

 

 رئوس مطالب:

فضای برداری و زیر فضاها: بعد فضا، تركیب و استقالل خطی، ، مدولساختارهای جبری: گروه، شبكه گروه، حلقه، میدان، 

معادالت خطی، تغییر مبنا،  یهاسیستم: عملیات ماتریسی، دترمینان، هاماتریس، بردارهای مبنا، فضای ضد، نرم و فاصله

ی جردن، زیر هافرمی مثلثی، هافرمی متعارف: هافرم ،مینیمال ایچندجملهویژه، تبدیالت مشابه،  هایمقادیر ویژه، برداری

ی دو خطی، مرتبه هافرم، خطی و فضای دوال، مبنای دوال هایتابع ،فضاهای سیكلی، قطری سازی، قضیه كایلی همیلتون

 ،ی هرمیتیهافرمی درجه دوم، هافرممتقارن،  هایدو خطی، هاماتریسی دو خطی و هافرم، دو خطیی هافرمدوم و هرمیتی: 

 .اشمیت –گرام  عمود سازی، فرایند عمود سازیفضاهای ضرب داخلی: 

 

 منابع و مراجع:

[1] Hoffman K, Kunze R, Linear Algebra, Prentice-Hall, The last edition. 
[2] Sadun L, Applied Linear Algebra, Prentice-Hall, The last edition. 

[3] Norman D, Introduction to Linear Algebra, Addison-Wesley,The last edition. 

  



 

 (2میکروپروسسور )
 

BME066 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1)میكروپروسسور 

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 آن كنندهتكمیلهمراه اجزای جانبی ه معرفی میكروپروسسورهای جدید و پیشرفته ب

 

 رئوس مطالب:

و منابع  هادستورالعمل، پین دیاگرام، مجموعه و خارجیداخلی  RAM Nو ROM ، فضای حافظه8051میكروكنترلرساختار 

 یهاپورتمدهای عملكرد، ساختار  ساختار تایمرها، و خروجیعملكرد بافرهای ورودی  و مكانیزم هاپورتساختار ، اینترنت

بیتی  16میكروپروسسور  ساختار، power downو  Idleمدهای عملكرد  Baud Rateسریال، مدهای عملكرد، تنظیم 

 ,یافزارنرممنابع اینتراپت  ,منابع اینترنت خارجی، بیتی به آن 18 و 8دستیابی فضای حافظه و ها،دستورالعملمجموعه  8086

، ، ارتباط سریال سنكرون و آسنكرون8255پورت پارالل  ،8259سی كنترلر اینتراپت ای ،Non maskableاینتراپت 

مد  ،8251سی و ارتباط سریال ای RS232پورت سریال ، ارتباطی سنكرون هایارتباطی آسنكرون، پروتكل هایپروتكل

و معرفی پروسسورهای پنتیوم ، PCI وISA به باال، معرفی پورت 80386 هایدر پروسسور Protect modeعملكرد

 ،Chipsetجانبی  هایسیای معرفی ,هاآنقابلیت  TMSمعرفی  ،Chipsetجانبی  هایسیای ، معرفیهاآن هایقابلیت

 .هاآن هایو قابلیتاز خانواده موتوروال  68000معرفی پروسسورهای ، هاآن هایو قابلیت TMSمعرفی پرو سسورهای

 

 منابع و مراجع:
[1] 8051 Microcontroller Data book, INTEL Technical Manual, The last edition. 

 
  



 

 مبانی بیوالکتريک
 

BME067 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش ندارد

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 .هاآن هایقابلیت و بیوالكتریكی، كاربردها هایپدیدهو ساختار آشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

 

هاای یاونی و پتانسایل    های بیوالكتریاک، كاناال  ها و جریانهای عصبی و عضالنی: پتانسیلپذیر در سلولعملكرد غشا تصریک

پاذیر،  هاای عصابی و عضاالنی: تصریاک الكتریكای بافات تصریاک       تصریک الكتریكی سیستم عمل، انتشار ایمپالس الكتریكی.

ای بار  تصقیقااتی الكتروفیزیولاوژی: مقدماه   -كااربرد علمای  ، هاا خارج سلولی، خصوصیات هدایت الكتریكای بافات   هایمیدان

ای بار  ، مقدماه (EMG)بار الكتروماایوگرام   ایمقدماه ، (EEG)ای بار الكتروانسافالوگرام  ، مقدمه(ECG)الكتروكاردیوگرام 

 (FES)تصریک الكتریكی كاركردی

 

 منابع و مراجع:
[1] Plonseey R.,Bar Rar, Bioelectricity, a Quantitive Approach 

 
  



 

 معماری کامپیوتر

 

BME068 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش مدارهای منطقی

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 :هدف

 كامپیوتر نویسیبرنامهآشنایی با سازمان، اصول طراحی و 

 

 :رئوس مطالب

 -منطقی -حسابی هایریز عمل، ایحافظهگذرگاهی و  هایانتقال: زبان انتقال ثبات، انتقال ثبات، عملریز و  هاثباتانتقال 

كامپیوتر،  هایثباتسازمان و اصول طراحی یک كامپیوتر پایه: كدهای دستورالعمل، ، منطق و شیفت -شیفت، واحد حساب

خروجی و وقفه،  -دستورالعملهای ارجاع به حافظه، ورودی دستورالعملهای كامپیوتر، زمانبندی و كنترل، سیكل دستورالعمل،

كامپیوتر پایه: زبان ماشین، زبان  نویسیبرنامه، تشریح كامل كامپیوتر، طراحی كامپیوتر پایه، طراحی مدار منطقی انباره

، خروجی -ورودی ویسینبرنامهاعمال حسابی و منطقی، زیرروال ها،  نویسیبرنامه، نویسیبرنامهاسمبلی، اسمبلر، حلقه در 

 ،، طراحی واحد كنترلنویسیبرنامهشده: حافظه كنترل، دنبال كردن آدرس، ساختار واحد كنترل، ریز نویسیبرنامهكنترل ریز 

دست ، انتقال و دهیآدرس هایروش، هادستورالعملعمومی، سازمان پشته، قالب  هایثباتواحد پردازش مركزی: سازمان 

خروجی،  -خروجی: وسایل جانبی، واسطه ورودی -سازمان ورودی، RISC و CISCهای برنامه، كامپیوتر ، كنترلهاداده كاری

خروجی  -(، پردازنده ورودیDMAانتقال، وقفه اولویت دار، دستیابی مستقیم به حافظه )های انتقال غیر همزمان داده، شیوه

(IOPتبادل اطالعات سری ،) ، حافظه گرتداعیسازمان حافظه: سلسله مراتب حافظه، حافظه اصلی، حافظه كمكی، حافظه ،

 .مدیریت حافظه افزارسختكش، حافظه مجازی، 

 

 منابع و مراجع:
[1] Mano M, Computer System Architecture, Prentice-Hall, The last edition. 

[2] Mano M, Kime C.R, Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice-Hall, The last edition. 

  



 

 های کنترل مدرنسیستم
 

BME069 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش های كنترل خطیسیستم

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

  كنندهكنترلطراحی  هایروشآشنایی با مفهوم حالت و  

 

 رئوس مطالب:

متغیرهای  كارگیریبهی كنترل و مزایای هاسیستمداخلی )تابع تبدیل( و خارجی )فضای حالت(  هاینمایشمقدمه: آشنایی با 

خطای، دساتگاه    هاینگاشتخطی ،  هایتركیبمروری بر مفاهیم جبر خطی: فضاهای برداری، ، حالت و نمایش فضای حالت

ی هاا سیساتم واب معاادالت دیفرانسایل   ی خطای ، جا  هاا سیساتم ی خطای: خاواص   هاا سیستمنمایش ، معادالت جبر خطی

آوردن مااتریس انتقاال    باه دسات   هاای روشخطی،نمایش فضای حالت،انتخاب متغیرهای حالت، حل معادالت فضای حالت، 

حالت،تباادیل الپااالس، حالاات دینااامیكی،روش هااامیلتون، روش سیلوسااتر،تبدیل همانناادی، قطااری سااازی،فرم كانولیكااال 

 هایمشخصه یبر پایه سازیمدل، سازیمدلت الگرانژ، خطی سازی ریاضی،عدم قطعیت در معادال بر اساس سازیمدلجردن،

و  پاذیری كنتارل ، ی هیادرولیكی هاسیستمی مكانیكی ، هاسیستمی الكترومكانیكی،هاسیستمی الكتریكی ،هاسیستمفیزیكی 

 خروجی و تابعی،تركیب كانونیكال كالمن پذیریكنترلی خطی، هاسیستم دوگانگیرویت پذیری: تعاریف و شرایط 

، تعاریف پایداری، پایداری درونی،پایداری SISO،SIMO،MISOی هاسیستمنظریه و تصقق و پایداری: تصقق مینیمال، تصقق 

BIBO ،ی كنتارل فیادبک حالات: مفااهیم اولیاه، مصاسابه بهاره فیادبک حالات،          هاا سیساتم ، اول و دوم لیاپانوف هایروش

جایاابی قطاب، جایاابی قطاب بارای       هاای روشی ردیااب،  هاا سیستمد ورودی، اثرات فیدبک حالت، طراحی ی چنهاسیستم

گرهای خطی: ساختار و خواص رویتگرهای مرتباه  رویت، ، دفع اغتشاش، فیدبک حالت با كنترل انتگرالیMIMOی هاسیستم

طراحی جایابی قطاب باا فیادبک خروجای، فیادبک      گر، ی كنترل فیدبک حالت با رویتهاسیستم، یافتهكاهشكامل و مرتبه 

بهیناه: فیادبک    باا كنتارل  آشانایی  ، گر، قضیه جداسازی، فیدبک حالت با تخمین اغتشاش، عملكرد حلقه بستهحالت با رویت

 .فیلتر كالمن، LQEگر حالت بهینه ، انتخاب بهره اعمالی، رویتLQRحالت بهینه 

 

 منابع مراجع:
 انتشارات دانشگاه تهران، آخرین ویرایش خاكی صدیق ع، اصول كنترل، [1]

 بر كنترل مدرن، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، آخرین ویرایش ایمقدمهر، تقی راد ح  [2]

[3] Chen C.T, Linear System Theory and Design, Oxford university Express, The last edition. 



 

[4] Brogan W.L, Modern Control Theory, The last edition. 

  



 

 (1) مخابرات

 

BME070 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1)ها تجزیه و تصلیل سیستم

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

دامنه و زاویاه در فقادان و حضاور     هایمدوالسیونی مخابراتی، تبیین و تصلیل عملكرد هاسیستمآشنایی با ساختار عمومی  

 اغتشاش

 

 رئوس مطالب:

توصایف مرتباه دوم   ، شمای كلی و اجمالی یک سیستم مخابراتی و اجزاء و پارامترهاای ماوثر در انتقاال سایگنال الكتریكای     

و  غیرخطای خطای و   هاای اعوجااج انتقال سیگنال در باناد پایاه:   ، انرژیا   قطعی : همبستگی، تعامد، طیف توانهای سیگنال

 هاای مدوالسایون ، (VSB,SSB,DSB,AM)دامناه   هاای مدوالسیونموج پیوسته:  هایمدوالسیون، رویكردهای جبران سازی

بر فرایندهای تصادفی: فضای توابع نموناه، تواباع    ایمقدمه، (TDM,FDM)مالتی پلكس كردن  هایروش، (PM,FM)زاویه 

و همبساتگی، خاواص ایساتانی و     چگالی احتمال مراتب مختلاف، تواباع چگاالی احتماال متغیرهاای برداری،تواباع میاانگین       

معرفای  ، ماوج پیوساته   هاای مدوالسیونتصلیل اثر اغتشاش در ، اغتشاش حرارتی هایویژگیارگادیستبی، چگالی طیف توان، 

 ، مدوالسیون دلتا(PM ،PCM، چندی كردن،بردارینمونه) پالس هایمدوالسیون

 

 منابع و مراجع:
[1] Corson A. B, Crilly P.B, Rotledge J.C, Communication Systems: An Introduction to Signals and Noise in 

Electrical Communication, McGraw-Hill, The last edition. 
[2] Hykin S, Moher M, Introduction to Analog and Digital Communication, Willey, The last edition. 
[3] Proaki J.G, Salehi M, Communication Systems Engineering, Prentice-Hall, The last edition. 
[4] Lathi B.P, Ding Z., Modern Digital and Analog Communication Systems,Oxford University Press, The last 

edition. 

 
   



 

 ی مخابراتیهاسیستماصول 

 

BME071 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1)ها تجزیه و تصلیل سیستم

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

دامنه و زاویاه در فقادان و حضاور     هایمدوالسیونی مخابراتی، تبیین و تصلیل عملكرد هاسیستمآشنایی با ساختار عمومی  

 اغتشاش

 

 رئوس مطالب:

در انتقاال سایگنال الكتریكای، توصایف مرتباه دوم      شمای كلی و اجمالی یک سیستم مخابراتی و اجزاء و پارامترهاای ماوثر   

و  غیرخطای خطای و   هاای اعوجااج قطعی : همبستگی، تعامد، طیف توان ا انرژی، انتقال سیگنال در باناد پایاه:    های سیگنال

 هاای مدوالسایون ، (VSB,SSB,DSB,AM)دامناه   هاای مدوالسیونموج پیوسته:  هایمدوالسیونرویكردهای جبران سازی، 

بر فرایندهای تصادفی: فضای توابع نموناه، تواباع    ایمقدمه، (TDM,FDM)مالتی پلكس كردن  هایروش، (PM,FM)زاویه 

چگالی احتمال مراتب مختلاف، تواباع چگاالی احتماال متغیرهاای برداری،تواباع میاانگین و همبساتگی، خاواص ایساتانی و           

ماوج پیوساته، معرفای     هاای مدوالسیوناغتشاش حرارتی، تصلیل اثر اغتشاش در  هایویژگیارگادیستبی، چگالی طیف توان، 

 ، مدوالسیون دلتا(PM ،PCM، چندی كردن،بردارینمونهپالس ) هایمدوالسیون

 

 منابع و مراجع:

 
[1] Corson A. B, Crilly P.B, Rotledge J.C, Communication Systems: An Introduction to Signals and Noise in 

Electrical Communication, McGraw-Hill, The last edition. 
[2] Hykin S, Moher M, Introduction to Analog and Digital Communication, Willey, The last edition. 
[3] Proaki J.G, Salehi M, Communication Systems Engineering, Prentice-Hall, The last edition. 
[4] Lathi B.P, Ding Z., Modern Digital and Analog Communication Systems,Oxford University Press, The last 

edition. 

  



 

 (2) های الکتريکیآزمايشگاه مدار

 

BME071 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش (2مدارهای الكتریكی )

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

  گیریاندازه هایدستگاهو آشنایی با  2و  1بررسی و مشاهده مفاهیم مطرح شده در دروس مدارهای الكتریكی هدف:  

 

 رئوس مطالب:

 :  بررسی قانون اهم ، تقسیم ولتاژ، تقسیم جریان و اصل جمع آثار1آزمایش 

 : بررسی مدار معادل تونن و نرتن و قضیه انتقال توان ماكزیمم2آزمایش 

 آشنایی با اسیلوسكوپ: 3آزمایش 

 : بررسی رفتار گذرای مدارات مرتبه اول و دوم و تعیین فركانس تشدید4آزمایش 

 فیلترهای باالگذر و پایین گذر -RCLو  RCو RL: پاسخ فركانسی مدارهای 5آزمایش 

 ضریب القاء متقابل -ضریب خودالقایی-ظرفیت خازن گیریاندازه: 6آزمایش 

 وان در مدارهای الكتریكیت گیریاندازه: 7آزمایش 

 انرژی الكتریكی گیریاندازه:  8آزمایش 

 ضریب نفوذ مغناطیس(-مغناطیسی)منصنی هیسترزیس هایگیریاندازه: 9آزمایش 

 : تصصیح ضریب توان در مدارات الكتریكی 10آزمایش 

 منابع و مراجع:
[1]  Desoer C A, Kuh E S, Basic Circuit Theory, McGraw-Hill، The last edition. 

[2]  Bose G, Stevense, Introductory Network Theory, McGraw-Hill, The last edition. 

[3]  Chua L A, Desoer C A, Kuh E S, Linear and Nonlinear Circuit, McGraw-Hill, The last edition. 

[4]  Boylestad R L, Introductory Circuit Analysis, Prentice-Hall, The last edition. 

 

 

 
  



 

 ديجیتال های کنترلسیستم
 

BME072 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش های كنترل خطیسیستم

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 : هدف

 دیجیتال با رویكردهای پایه و فضای حالت هایكنندهكنترل سازیپیادهطراحی و  هایروشآشنایی با  

 

 رئوس مطالب:

ی كنترل دیجیتال و كامپیوتری، گذار از زمان پیوسته به زمان گسسته و از مقدار پیوسته به هاسیستممقدمه: معرفی 

شده ، بازسازی سیگنال اصلی، پدیده اختالط فركانسی  بردارینمونهدیجیتال، ارتباط طیف )فوریه( سیگنال اصلی و سیگنال 

های پیوسته، سیگنال گسسته، گذار از گسسته به پیوسته، معادل گسسته مدل Zارتباط تبدیل الپالس سیگنال اصلی و تبدیل 

  هانمونهآوردن اطالعات بین  به دست،  (D/A)مبدل دیجیتال به پیوسته سازیمدل

های پیوسته از ، معادل گسسته مدلZتوسط تبدیل  هاسیستمی دیجیتال:  نمایش هاسیستمنمایش و تصلیل خصوصیات 

 هایتصققو رویت پذیری، معرفی  پذیریكنترلروی معادالت حالت، مصاسبه تابع نمایی ماتریس)تابع انتقال حالت( ، قضایای 

 آن  هایآزمونی گسسته و هامدلگوناگون برای یک تابع تبدیل، پایداری و ناپایداری برای 

پیوسته،  فیلترهای ضد اختالل فركانسی، طراحی به  هایبران سازیهای گسسته جتقریبطراحی پایه: استفاده از  هایروش

و مالحظات، طراحی در حوزه فركانس و مالحظات ،طراحی به روش حداقل نمودن نشست و  هاریشهكمک فن مكان هندسی 

 هاایچندجمله هایویژگیمالحظات، طراحی با استفاده از 

فضای حالت بهینه ، فیلترهای  هایكنندهكنترل، هاتصققده از مفاهیم طراحی در فضای حالت: طراحی با استفا هایروش

 كالمن،عملكرد ردیابی

كنترل دیجیتال در صنعت، بررسی  سازیپیاده هایروشدیجیتال:  بررسی  هایكنندهكنترل سازیپیادهی اهآشنایی با روش

 دیجیتال كنندهكنترلنمونه 

 

 

 منابع و مراجع:
[1] Astrom K.J, Wittenmark B, Computer Controlled Systems: Theory and Design, Prentice-Hall, The last edition. 

[2] Ogata k, Discrete Time Control Systems, Prentice-Hall, The last edition. 

[3] Kao B.C, Digital Control Systems, Oxford University Press, The last edition. 



 

[4] Franklin GF, Powell JD, Workman M, Digital control of dynamic systems. Addison Weley Longman. Inc, 

Boston. The last edition. 

 
 

 



 

 (2آزمايشگاه الکترونیک )

 

 

BME073 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش (1(، آزمایشگاه الكترونیک )2الكترونیک )

 دروس:سرفصل  ساعت 32

 

 :هدف

 ساعت 32مربوطه در قالب  (2الكترونیک ) درس هایآموختهتجربه عملی و توسعه  

 :مراجع و منابع
 بهایی، آخرین ویرایش شیخ نشر ، ،(2 جلد) الكترونیک [ میرعشقی، مبانی1]

[1] Gray P.R, Hurst P.J, Lewis S.H, Meyer R.G, Analysis and designed of analog integrated circuit, Wiley, The last 

edition. 

[2] Boylestad R.L, Nashelsky L, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice Hall, The last edition. 

[3] Microelectronic Circuits (The last edition.), A. S. Sedra, K. C. Smith, Oxford University Press 

  



 

 های کنترل ديجیتالآزمايشگاه سیستم
 

BME074 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش های كنترل دیجیتالسیستم

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 :هدف

 ساعت 32 قالب دركنترل دیجیتال  درس هایآموخته  توسعه و عملی تجربه
 

 منابع و مراجع:
[1] Astrom K.J, Wittenmark B, Computer Controlled Systems: Theory and Design, Prentice-Hall, The last edition. 

[2] Ogata k, Discrete Time Control Systems, Prentice-Hall, The last edition. 

[3] Kao B.C, Digital Control Systems, Oxford University Press, The last edition. 

[4] Franklin GF, Powell JD, Workman M, Digital control of dynamic systems. Addison Weley Longman. Inc, 

Boston. The last edition. 

 

 

  



 

 آزمايشگاه مدارهای منطقی 

 

BME075 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش (1)مدارهای منطقی، آزمایشگاه مدار 

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف:

 هاآن زداییاشكالو اشكال یابی و  SSL هایتراشهی دیجیتال با استفاده از هاسیستمطراحی توسعه دانش و شناخت در زمینه 

 متفاوت یک پردازنده نوعی و واحدهای جانبی آن هایبخشآشنایی با نصوه طراحی و 

 

 رئوس مطالب:

 ینصاوه مدار منطقی و معماری كامپیوتر مانند طراحای مادارهای دیجیتاال،     هایدرسآشنایی عملی با مفاهیم ارائه شده در 

حافظاه ، ورودی/خروجای و    واحادهای منطقی و حسابی یک پردازنده، طراحی  هایبخش،طراحی هاآن زداییاشكالتصلیل و 

بارای توصایف،    VHDLو   Verilogمانناد  افزارسختتوصیف  هایزبانمسیر داده و كنترل در یک پردازنده نوعی، استفاده از 

 RTLدر سطح تجرید گیت و   FPGAهر بخش روی بردهای  سازیپیاده در نهایت، سنتز و سازیشبیه

 

 منابع و مراجع:

[1] Brown S.D, Fundamentals of digital logic with Verilog design. Tata McGraw-Hill Education; The last edition. 
[2] Behrooz P, Computer arithmetic: Algorithms and hardware designs. Oxford University Press. The last edition. 
[3] Patterson D.A, Hennessy JL. Computer organization and design: the hardware/software interface. Newnes; 

The last edition. 
[4] Hennessy JL, Patterson D.A, Computer architecture: a quantitative approach. Elsevier; The last edition. 
[5] Harris D, Harris S. Digital design and computer architecture. Elsevier; The last edition. 

 

 

 

 

   



 

 ابزار دقیق مهندسی پزشکی
 

BME076 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش های كنترل خطیسیستم

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 
 

 هدف:

 هاای حلقاه در صانعت و طراحای    گیاری انادازه های آشنایی با مفاهیم ، اصول كاركردی و انتخاب دقیق و تجهیزات، مكانیزم 

 كنترلی
 

 رئوس مطالب:

اناواع   گیاری انادازه مشخصات استاتیكی و دینامیكی، اجزاء یک سیساتم   ،كنندهارسالمبدل و  مقدمات و تعاریف پایه: حسگر،

دورانی  -ایزاویه: جابجایی خطی و سرعت خطی، جابجایی گیریاندازههای آشنایی با مكانیزم، ابزار دقیق، زنجیره كالیبراسیون

متاداول  هاای  ساایر مكانیسام  ، .، فشار ، دماا، شادت جریاان سایال، ساطح     .انی، نیرو، گشتاور، شتاب، ارتعاش ، و سرعت دور

شاایرهای كنترلاای: ند،حسااگرهای رباتی،حسااگرهای ناارم،  : آنالیزرهااای ساانجش غلظاات، حسااگرهای هوشم گیااریاناادازه

معرفاای كلاای باارای مایعااات و گازهااا،  (Sizing) گیااریاناادازهو  (Positioning)، جایااابیهاااهااای مصاارکانواع،مكانیساام

كنترلای   هاای نقشهها و استانداردهای مورد استفاده در نقشه معرفی نمادها،، هاآنصنعتی و بررسی ساختار  هایكنندهكنترل

كنترلی و انتخااب ابازار    هایحلقهی كنترل و ابزار دقیق: نصوه طراحی هاسیستماصول طراحی كیفی ، PFD ،PandIDنظیر 

 بهینه در هر حلقه هایدقیق
 

 منابع و مراجع:

 
[1] Morris AS. Measurement and instrumentation principles.,Butterworth,The last edition. 
[2] Desa O.J, Applied technology and instrumentation for process control,taylor and francis, The last edition. 
[3] Desa O.J, instrument fundamentals for  process control,taylor and francis, The last edition. 
[4] Anderson A, instrumentation for process Measurment and Control,CRC Press, The last edition. 
[5] Chopey P, instrumentation and  process control,McGraw-Hill, The last edition. 
[6] Benetly J.P, Principles of Measurment Systems,Longman, The last edition. 

 



 

 آزمايشگاه میکروپروسسور 

 

BME077 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش میكروپروسسور

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف:

آشانایی عملای و   و میكرو كنترلار،   ریزپردازندهبر  مبتنی یهاسیستم سازیپیادهبا مفاهیم بنیادی در طراحی  آشنایی عملی 

  ریزپردازناده ی مبتنای بار   هاا سیساتم و سااخت   افازار نرمو  افزارسختطراحی ، آشنایی عملی با توانایی كار با ریزپردازنده ها

 میكروكنترلر

 

 رئوس مطالب:

ی مادار بازنشاانی ، تولیاد سایگنال     اناداز راههدف از آزمایشگاه درس ریزپردازنده، آشنایی عملی دانشجویان با مطالبی چاون  

و نماایش دهناده كااراكتری،     ایقطعاه  7، ارتباط با كیبورد، نمایش دهنده هاآن ریزیبرنامهموازی و  هایدرگاهساعت، كار با 

، كار با شمارنده/زمان سانج و شامارش وقاایع،    هاآن گذاریاولویتداخلی و خارجی و  هایوقفه ، كار باهاحافظهارتباط با انواع 

،  USART ،SPI، كار با مقایسه كننده آنالوگ،كار با انواع ارتباطات سریال مانند PWM از نوعهای و تولید سیگنال گیریزمان

TWI یا میكروكنترلر در  ریزپردازندهیک پروژه مبتنی بر  سازیشبیهو میكروكنترلرها و ها ریزپردازنده، كار با اسمبلر و كمپایلر

آلتیاوم(، و سافارش،    افازار نارم توساط   به عنوان نمونهآن )  PCB( و طراحی شماتیک و  Proteus )مثل سازیشبیهمصیط 

 .باشدمیساخت و تست بورد مربوطه به عنوان پروژه نهایی این آزمایشگاه 

 

 مراجع:منابع و 

 

 



 

 

  



 

 ابزار دقیق مهندسی پزشکیآزمايشگاه 
 

BME078 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش ابزار دقیق

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 :هدف

 ساعت 32در قالب  مهندسی پزشكی ابزار دقیقدرس  هایآموختهتجربه عملی و توسعه  
 

 منابع و مراجع:

 
[1] Morris AS. Measurement and instrumentation principles.,Butterworth,The last edition. 
[2] Desa O.J, Applied technology and instrumentation for process control,taylor and francis, The last edition. 
[3] Desa O.J, instrument fundamentals for  process control,taylor and francis, The last edition. 
[4] Anderson A, instrumentation for process Measurment and Control,CRC Press, The last edition. 
[5] Chopey P, instrumentation and  process control,McGraw-Hill, The last edition. 
[6] Benetly J.P, Principles of Measurment Systems,Longman, The last edition. 

 

 



 

 الکترونیکی  گیریاندازهآزمايشگاه 

 

BME079 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش گیری الكترونیكیاندازه

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 
 :هدف

 ساعت 32در قالب  مهندسی پزشكی ابزار دقیقدرس  هایآموختهتجربه عملی و توسعه  
 

 

 

 منابع و مراجع:
 

    .، آخرین ویرایشگیری الكترونیكی، مركز پروفسور حسابیاندازه ، ر م ذهابی ،ح ا رضایی [1]



 

 ای بر رباتیکمقدمه
 

BME080 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش های كنترل خطیسیستم

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 :هدف

، اجزاء هارباتهای مختلف ، مكانیزمهاربات، مشخصات فنی هارباتمختلف  هایبندیتقسیم، هارباتتاریخچه آشنایی با 

، كاربردهای مختلف ربات. هاربات( مقدماتی بر سینماتیک و دینامیک كنترل هاپنجهها، ها، حس كننده)مصرک مختلف ربات

 سیستم رباتیک.  با یکآزمایشگاه )نیم واحد( كار 

 

 
[1] Craig J.J, Introduction to Robotics, Pearson, Prentice Hall, The last edition. 



 

 تکنیک پالس

 

BME081 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش و مدارهای منطقی (2)الكترونیک 

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 مربعی و مثلثی سازهاینوسان، افظهساختار ح، آشنایی با مدارات الكترونیک غیرخطی

 

 رئوس مطالب:

دها و وعكس العمل دی، هاكنندهتضعیف ،خطی در رژیم پالسی یهاسیستم ،غیرفعالتغییر فرم پالس به كمک مدارهای فعال و 

مقاومت  ،یک حالتی و نوسانی ,مولتی ویبراتورهای دو حالتی ،اشیمت تریگرها مقایسه كنند ،ترانزیستورها در رژیم پالسی

های كنندهمدارهای تغییردهنده خطی ولتاژ تریگر كردن كاربرد تقویت ،پالس هایكنندهتقویت ،منفی و مورد استفاده آن

 .عملیاتی در تكنیک پالس

 

 :مراجع و منابع

[1] Bell D.A,  Solid State Pulse Circuits, The last edition. 

  



 

 (2)الکتريکی  هایماشین
 

BME082 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1الكتریكی ) هایماشین 

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 

 هدف:

 بر موتورهای سنكرون ایمقدمهموتورهای القائی و  ،تک فازمعرفی اصول و كاركرد ترانسفورماتورهای  

 

 رئوس مطالب: 

باز و اتصال كوتاه، تلفات و  مدارهای بی باری و بارداری، مدار معادل، آزمایشهای : ساختمان،حالتتک فازترانسفورماتورهای 

ای و كلیات موتورهای القائی: ساختمان موتور القائی با روتور قفسه، چنجركارگیری نبدمان،اصول اولیه، موازی كردن، بهران

تعداد دور موثر(، میدان گردان در موتورهای القائی  )ضریب گام، ضریب توزیع، پیچیسیمشده،ضرایب مربوط به  پیچیسیم

اثر  سرعت موتور القائی و اثر مقاومت روتور روی آن، -مشخصه گشتاور مصاسبه گشتاور موتورهای القائی، ازه،چند ف

 سرعت موتور –زمانی و مكانی در مشخصه گشتاور های هارمونیک

تلفات و راندمان موتور بی باری و روتور قفل شده، های مدار معادل موتور القائی: تعیین مقادیر مدار معادل  با استفاده از تست

 القائی

 ی موتورهای القائیاندازراه

 تنظیم سرعت موتورهای القائی

 بر موتورهای سنكرون ایمقدمه

 

 منابع و مراجع:
[1] Hindmarsh, Renfrew, Electrical Machines and drive Systems, Butterworth-Heinemann, The last edition. 

[2] Fitzgerald A.E., Kingsley C. and Umans S.D, Electric Machinery., McGraw- Hill, The last edition. 

[3] Hawary M.E., Principles of Electric Machines with Power Electric Application, Willey IEEE Press, The last 

edition. 

[4] Slemon G.R., Electric Machines and Drives, Addison- Wesley, The last edition. 

 

 

  



 

 آزمايشگاه مدارهای ديجیتال و پالس

 

BME083 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش تكنیک پالس یا مدارهای دیجیتال و پالس

 سرفصل دروس: ساعت 32

 
 :هدف

 ساعت 32در قالب  مدارهای دیجیتال و پالسدرس  هایآموختهتجربه عملی و توسعه  
 

 

 

 منابع و مراجع:
 

[1] Mano M M, Cilleti M D, Digital Design, Prentice Hall, The last edition. 
[2] Wakerly J F, Digital Design: Principles and practics, Prentice Hall, The last edition. 

 

 

  



 

 ای بر هوش محاسباتی و زيستیمقدمه

 

BME085 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش ها، مدار منطقیتصلیل سیستمتجزیه و 

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 

 هدف:

 این درس است. عمدهزیستی از اهداف  یهاسیستمسازی هوش مصنوعی بر مینای پیاده هایروشآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

 :عصابی مصانوعی   هاای شابكه  ،زیستی، هوش مصاسباتی و اناواع آن  هایسیستمهوشمند، هوشمندی در یهاسیستمتعریف 

جلوسوی تک الیه و چند  هایموجود، شبكه و قوانینعصبی  هایعصبی مصنوعی، یادگیری در شبكه هایمبانی زیستی شبكه

، (بینای پایش ، طبقاه بنادی الگوهاا،    هاسیستمكنترل و شناسایی )عصبی  هایعصبی، كاربردهای شبكه هایالیه، سایر شبكه

تكامال )ژنتیاک(، كاربردهاا     بار پایاه  مصاساباتی   هایالگوریتمزیستی،  یهاسیستمتكاملی، تكامل در طبیعت و  هایالگوریتم

فازی، استدالل و استنتاج فاازی، كاربردهاا )كنتارل فاازی،      هایفازی: مبانی منطق فازی، مجموعه یهاسیستم، سازی()بهینه

 .هایبرید( یهاسیستم) هاسیستمفوق در  هایروش تركیب، فازی( سازیمدلبندی فازی، یابی و طبقهخوشه

 

 :مراجع و منابع

[1] Kruse R, Borgelt C, Braune C, Computational Intelligence, The last edition. 

 

  



 

 های الکترونیکیبررسی و طراحی سیستم
 

BME086 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (3الكترونیک )

 سرفصل دروس: ساعت 48

 
 

 هدف:

 این درس است. عمدههای زیستی از اهداف سازی هوش مصنوعی بر مینای سیستمپیاده هایروشآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

، هاای الكترونیكای و اصاول آن   فرایند طراحای سیساتم   ، های الكترونیكیبررسی و طراحی سیستم تعاریف و مفاهیم پایه در 

ساازگاری  ، مادیریت حرارتای و خناک كنناده    ، تجزیاه و تصلیال قابلیات اطمیناان    ، و حفاظات سیستم ماورد نیااز معمااری    

مادارات  طراحای  ،  (IC: integrated circuit)مادارات مجتماع   طراحای  هاای  ماصول و مكانیز، (EMCالكترومغناطیسی )

هاای طراحای در   گاهبا توجه باه دیاد  ، VCO (Voltage Control Oscilator ،)Phase Lock Loopنظیر مجتمع خطی 

و بررسی وظایف هر بلاوک، و تجزیاه و تصلیال هار      تركوچکهای به بوکمدارات مجتمع تقسیم  عملیاتی. هایكنندهتقویت 

 ، FUNCTION GENERATOR,CURVE TRACER طراحی بلوک بر اساس نقش

 
 
 

 :مراجع و منابع

[1] Lienig J, Bruemmer H, Fundamentals of Electronic Systems Design, springer, The last edition. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 یبیمارستانی هاسیستمحفاظت الکتريکی در 

 

BME087 :كد درس 

 تعداد واحد: 2

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش یبیمارستانای بر مهندسی پزشكی، حفاظت و ایمنی ، مقدمه(2)الكترونیک 

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 رئوس مطالب:

السیون بطنای،  ده، تشنج عضالت، قطع تنفس، فیبریسلب ارا ،، آستانه احساسDCو  AC هایجریاناثرات فیزیولوژیكی عبور 

مسیر جریان، فركانس، مدت زمان، مصل تمااس، مقاومات الكتریكای     تأثیرجریان از بدن،  بر عبورسوختگی، پارامترهای موثر 

، چاه ارت و ساختار آن، هااطاقو  هابخشآن، توزیع قدرت در بیمارستان،  سازیمدلبدن، تقارن، میكرو شوک، ماكرو شوک و 

گاناه، اصاول توزیاع قادرت در     چند هاای زماین اتصال به لوله آب، هم پتانسیل كردن و استانداردهای آن، خطرات اتصال باه  

ایجااد حفاظات در سیساتم قادرت،      هاای روشهای الزم برای آن، عمل و حفاظت اتاقبیمار،  هایتختبیمارستان و  هایاتاق

، نوع هاآنو انواع  LIMهای نظارتی ایزوله، سیستم هایترانس(،  هاآنو فیوزها )بررسی مشخصات ها ، رلهGFCIسیستم زمین 

ایجاد حفاظت در تجهیزات، اساتفاده از   هایروشوع دینامیک و نوع نسل سوم، اصول كلی مصافظت در تجهیزات، استاتیک، ن

درایور پای راست )خطرات ناشی از سیگنال گیری(، ایزوالسیون سیگنال به روش تارانس، ناوری و خاازنی، معرفای و بررسای      

ICترهاا و الكترودهاای ثبات    یهدایت به سمت غرب، كات تعریف جریان نشتی و خطرات آن، مسیرهای ،های ایزوالتورECG  از

ی هاا آزمون، IEC، معرفی یک استاندارد نمونه (ISO, EN, NFPA, IEC)روی قلب، آشنایی با استانداردهای ایمنی الكتریكی 

و پریزهاای بیمارساتانی، تعریاف    هاا  و نكات مراقبتی برای افازایش ایمنای، دوشااخه    هایروشایمنی الكتریكی در تجهیزات، 

مناطق بیمارستانی بار اسااس ناوع حفاظات ماورد نیااز،        بندیتقسیمهای مورد نیاز برای آن، كاربردی و حفاظت هایقسمت

ایجااد   هاای روشجهیازات پزشاكی،   های حفاظتی، تعریف نویز و تداخالت در ت، عالئم و سمبلهادستگاهحفاظتی  هایكالس

های زمین كردن )سری و ماوازی( شایلد كاردن، متعاادل كاردن،      كاهش تداخالت، تكنیک هایروشآن،  سازیمدلتداخل، 

 ایزوالسیون. 

 
 :مراجع و منابع

 حفاظت الكتریكی، آخرین ویرایشوبستر ج،  [1]

  



 

 الکترومغناطیس
 

BME088 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 واحد:نوع  نظری

 نیاز:پیش ، نگذراندن در دروس تخصصی(2)فیزیولوژی، مدار  

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 
 

 هدف:

استفاده از ریاضیات و مصاسبات برداری در مصاسباتی كردن مباحث كیفی شناخته شده در فیزیک الكتریسایته و مغنااطیس.   

 آن كارگیریبهآشنایی با اصول نظریه الكترومغناطیس و 

 

 مطالب:رئوس 

های برداری، قضایای دیورژانس، استوكس و و مشتقات برداری )گرادیان، دیورژانس و كرل(، انتگرال ریاضیات برداری: بردارها

بارهای  هایپتانسیلاصول اساسی الكتریسیته ساكن: قوانین كولمب و گوس، مصاسبه میدان و ، هلم هملتز، اتصادهای برداری

الكتریسیته ساكن در ، خطی،سطصی و دوقطبی الكتریكی، معادالت الپالس و پواسن، انرژی ذخیره شده در میدان الكتریكی

الكتریسیته ، و شرایط مرزی هاعایق، قوه تصمل هاعایقدر  هاپتانسیل، مصاسبات میدان و هاعایق: پالریزاسیون در هاعایق

 هایروش، هاآن، روش تصاویر در مصاسبات میدهاهادی، شرایط مرزی در هاهادینسیل در : میدان و پتاهاهادیساكن در 

جریان و مقاوت الكتریكی: قانون بقای بار و رابطه ، و ظرفیت الكتریكی هاخازنها، دیها ناتقریبی عددی مصاسبات مید

یدان مغناطیسی ساكن: قوانین آمپر و بیوساوار، م، تغییرات بار در مصیط، مقاوت الكتریكی، قانون اهم، شرایط مرزی جریان

و چگالی  M، میدان مغناطیسی برداری، دوقطبی مغناطیسی، مغناطیس شدگی H، شدت میدان مغناطیسی Bچگالی شار 

روابط ماكسول و اصول اساسی ، مغناطیسی، شرایط مرزی بردارهای مغناطیسی هایمصیطو معادل آن،  هاجریان

 .قوانین فاراده و لنزالكترومغناطیس، 

 

 :مراجع و منابع
[1] Inan.U.S,Inan.A.S, Engineering Electromagnetics.Addison- Welsey,The Last Eddition. 
[2] Griffiths.D.J, Introduction to Electrodynamics,Prentice.H- all,The Last Eddition. 
[3] W.H.Hayat and J.A.Buck,Engineering Electromagnetics, McGraw.Hill, The Last Eddition. 
[4] Chenge D.K, Field and Wave Electromagnetics, Addison-Welsey, The last edition. 
[5] Reiz J.R, Milford F.J, Fundation of Electromagnetics Theory, Addison-Welsey, The last edition. 

 



 

 (1)الکتريکی  هایماشینآزمايشگاه 
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 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش (1) الكتریكی هایماشین 

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف:

 تک فاز و سه فاز ACو  DCی هاماشینآشنایی با 
 

 رئوس مطالب:

، تصریاک ساری   DCمولد ، تصریک شنت DCمولد ، تصریک مستقل DCمولد ، (1)الكتریكی ی هاماشینمتناسب با دروس 

  تصریک تركیبی  DCموتور، تصریک سری DCموتور ، تصریک شنت DCموتور ، (هامشخصهتصریک تركیبی)همه  DCمولد 

 
 منابع و مراجع:

 
[1] Fitzgerald J, Kingsley J, Umans J, Electric Machinery, The Last Edition.  

[2] Sen P C, Principles of Electric Machines and Power Electronics, The Last Edition. 

[3] Bimbhra P S, Electrical Machines, The Last Edition. 

[4] Chapman S T, Electric Machinery Fundamentals, The Last Edition. 

  



 

 بیمارستانمهندسی مديريت 
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 تعداد واحد: 3
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 نیاز:پیش ندارد
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 ی کنترل خطیهاسیستمآزمايشگاه 
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 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش های كنترل خطیسیستم

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف: 

درجاه اول و دوم،   یهاا سیساتم كنترل خطی، كنتارل حلقاه بااز و حلقاه بساته،       یهاسیستماز  یهایآشنایی عملی با نمونه

  PIDو  ON/OFFسازی ساده، كنترلرهای اثر نویز و جبران آن، مشابههای ساده و تركیبی، فیدبک

 
 رئوس مطالب:

ی گذرا هاسیگنالدار و كاربرد آن در نمایش با اسیلوسكوپ حافظهعملی و توسعه تجربیات آزمایشگاهی در زمینه كار آشنایی 

، ، ضاربه، پلاه و شایب   duty cycleی ورودی شامل سینوسی، مربعی باا تنظایم   هاسیگنالتولید انواع ، پایین هایفركانسو 

آشانایی باا   ، هاای آن باا تغییار مصال قطاب     2سیستم درجه  هایپاسخدرجه اول و دوم، انواع  یهاسیستماز  یهایآشنایی با نمونه

و  ON/OFFآشنایی با كنترلرهای ، به حلقه بسته با فیدبک ساده و تركیبی هاآنحلقه باز و تبدیل  یهاسیستماز  هایینمونه

PIDسیساتم كنتارل   ، سیستم كنترل نور همراه با فیدبک و جبران اغتشاش، گیرگیر و مشتق، طرز كار اشمیت تریگر، انتگرال

سیستم كنتارل جریاان و   ، اغتشاشسیستم كنترل حرارت همراه با فیدبک و جبران ، موتور همراه با فیدبک و جبران اغتشاش

سازی با سیساتم  برای مقایسه نتایج مشابه هایآنسازی ساده و تصلیل رایمشابه، فشار مایع همراه با فیدبک و جبران اغتشاش

 .و كاربرد آن LabVIEWها، آشنایی با برداری از سیگنال آنالوگ و بازسازی سیگنال از روی نمونهنمونه، واقعی نمونه
 

 :مراجع و منابع
 خاكی صدیق ع، سیستمهای كنترل خطی، آخرین ویرایش [1]

[2] Ogata K, Modern control engineering, Prentice Hall, The last edition. 
[3] Golnaraghi F, Kuo B C, Aytomatic control systems, Wiley, The last edition. 
[4] Dorf R C, Bishop R H, Modern control systems, Prentice Hall, The last edition. 

  



 

 گزارش نويسی فنی
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 نیاز:پیش ندارد

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 

 هدف:
كاربردی، شناخت انواع گزارش فنی، اركان گازارش، مراحال تنظایم گازارش،      هایگزارشآشنایی با مفاهیم اصلی در نگارش 

 هانامهگیری از اطالعات، و ساختار پایانمطالعه و مصاحبه، تجزیه و تصلیل و نتیجه هایروشآوری اطالعات، جمع هایروش

 

 رئوس مطالب:

، ای(شناخت انواع گزارش از دیدگاه مصتوایی )اطالعاتی، تصلیلی، تصقیقاتی و مشاوره، نویسی كاربردیمفاهیم اصلی در گزارش

، های اصلی گزارششناخت اركان و بخش، شكل )گزاش كتبی، شفاهی، تصویری و تلفیقی(شناخت انواع گزارش از لصا  

آوری اطالعات )شناخت پیشینه، وضع جمع هایروش، ریزی و تنظیم گزارش )از تعیین هدف تا ارائه گزارش(مراحل برنامه

بندی، تلخی ، تلفیق و آوری شده )طبقهتنظیم اطالعات جمع، موجود، منابع، انواع مشاهده و آزمایشها، مطالعه و مصاحبه(

ریزی گزارش، نوشتن مقدماتی، مراحل نگارش )تهیه فهرست، طرح، گیری از اطالعاتتجزیه و تصلیل و نتیجه، پروراندن آن(

گیری، صفصهغلط مراحل تایو،، ها برای رسیدن به گزارش مطلوبویرایش و پردازش نوشته، نگارش نهایی و ارائه گزارش(

 .نامه یا مانند آنهای فوق در گزارش كارورزی، پایانپیاده كردن آموزه، بندی، الصاق تصویر و نموداری، حاشیهبند
 

 :مراجع و منابع
 

 روحانی رانكوهی م ت، شیوه ارائه مطالب علمی، انتشارات علمی، آخرین ویرایش. [1]

 رضوی، آخرین ویرایش. یاحقی م ج، ناصح م م، راهنمای نگارش و ویرایش، انتشارات آستان قدس [2]

 .آخرین ویرایش انتشارات بازتاب، ،نامه نویسیروش تصقیق با رویكردی به پایانخاكی ع،  [3]

  



 

 مخابرات آنالوگ و ديجیتال

 

BME093 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش تجزیه و تصلیل، مدار منطقی، آمار و احتماالت

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 :هدف

 های مخابراتی آنالوگ و دیجیتالاجزای سیستمالزم و آشنایی با  اطالعات كسب

 

 رئوس مطالب:

ی معین و هاسیگنالمروری بر ، مخابراتی آنالوگ و دیجیتال و پارامترهای آن یهاسیستممقدمه: شرح اجمالی و اجزای 

 هایكانالاطالعات و ظرفیت  ،پهنای باند معادل اغتشاشتصادفی: چگالی طیف توان، ایستایی، ارگادیسیتی، اغتشاش حرارتی، 

تایی، تداخل بین  Mدو باینری و  یهاسیستمانتقال اطالعات در باند پایه: فیلترهای بهینه، ، پیوسته و گسسته، آنتروپی

استریو،  FM ،(FM,PM)و نمایی  (AM, DSB, SSB, USB)ی آنالوگ: خطی هاسیگنالانتقال ، سمبلی، همسانسازی

مخابراتی آنالوگ: نسبت سیگنال به نویز، فیلترهای پیش تاكید و جبران تاكید،  یهاسیستماغتشاش در ، سیستم تلویزیون

 ,DPSK, FSK, PSKمدوالسیون با حامل دیجیتال:  ،تداخل در مدوالسیون موج پیوسته، پدیده آستانه در مدوالسیون زاویه

ASKكنترل خطا: كدهای قالبی خطی، كدهای  هایروش ،همزمانی هایروشان مورد نیاز، ، احتمال خطا، پهنای باند و تو

ی آنالوگ: نمونه برداری، اختالط فركانسی، انواع كوانتیزه كردن، هاسیگنالانتقال دیجیتال  ،گردشی، كدهای كانولوشن

، تبادل TDM-PCMمدوالسیون تفاضلی و دلتا، مولتی پلكس كردن، تقسیم زمان و فركانس، سیستم تلفنی  یهاسیستم

 .پهنای باند و توان

 

 

 :مراجع و منابع
[1] Lathi B.P, Modern Digital and Analog Communication Systems, The last edition. 

 

  



 

 مدار زفیلترها و سنت

 

BME094 :كد درس 

 واحد:تعداد  3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (2) الكترونیک

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 :هدف

 الزم و شناخت عملكرد انواع فیلترها و ایجاد توانمندی طراحی فیلتر در دانشجویان اطالعات كسب
 

 رئوس مطالب:

، كاربرد تئوری مدول ماكزیمم ،نقطه مصرک ،آزمایش توابع ،و صفرهای توابع شبكه هاقطب ،شبكه توابع ،معادالت تعادل شبكه

شكل  ،تركیب ضرایب - هاآنتركیب  هایروشو  هاقطب ،تئوری استورم، مصاسبه باقی مانده ،هوروتیس ایچندجملهخواص 

در عملیاتی  هایكنندهتقویت، و فعال غیرفعالبر فیلترهای ای مقدمه ،تبدیل فركانسی ،تاخیر ماكزیمم پاسخ ،پاسخ باتروزث

 كنندهتقویتمدار فیلتر با استفاده از ، ایفیلترهای برگشتی چند مرحله، طرح یک فیلتر فعال پایین گذر، طرح فیلترهای فعال

 .تبدیل امپدانسی، با قدرت مصدود

 

 :مراجع و منابع
 مدار، انتشارات دانشگاه امام حسین، آخرین ویرایشخدادادی ح.ر، طراحی فیلتر و سنتز  [1]

 

  



 

 صنعتی الکترونیک

 

BME095 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (2)الكترونیک 

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 هاآنو مدارهای الكترونیک صنعتی و بررسی كارآیی  هاالمانآشنایی با انواع 

 

 رئوس مطالب:

های الكتریكی وانواع كاربردهای صنعتی تصلیل مدارهای الكتریكی بندی مبدلطبقه ،تاریخچه ای برالكترونیک صنعتی:مقدمه

، PNPو NPNآن با دو ترانزیستور  سازیمدلساختمان داخلی و ,كلیدهای نیمه هادی: تریستور، RLD,LD,RLCالزم از قبیل 

واباژ وجریان، حفاظت دربرابر جریان زیاد، اضافه ولتاژ،  هایتنشهای خاموش كردن، تلفات، كردن، نكنیکمشخصه، روشن

انواع مختلف تریستورهای:  ،سری یا موازی كردن تریستورها خنک كردن، مسائل مطروحه در ,تغییرات سریع ولتاژ وجریان

TRIAC,LTT,GATT,GTO ، ،روشن كردن، مدارهای مختلف  هایروشترانزیستورهای قدرت ساختمان داخلی، مشخصه

ها با استفاده مدارهای فرمان: مدارهای بكاررفته در كنترل مبدل MOSFET.FET ,های مختلف ترانزیستورهااظتی، آرایشحف

های نیم مبدل -های جریان در حالت یكسو كننده مدارهای تولید پالس: مبدل، CMOS,OPAMP ,از: دیود، تر انزیستور

اندو كتانس نشتی روی عملكرد مبدل )هم پوشانی  تأثیر -ام كننده شده. موج، تمام موج، كنترل نشده، نیمه كنترل شده وتم

یكسو كننده ها. )ضریب استفاده از  و خروجیورودی  ضرایبهای جریان شبكه. اشاره به رمونیکها دركموتاسیون (. مصاسبه

كننده ها.: مثالهائی از موارد  ها دریكسوالمانطراحی وانتخاب ، (P.F، ضریب قدرت T.H.Dضریب كل اعوجاج  T.U.F ،تر انس

پایداری در اینورترهای غیر ، اینورترهای غیر مستقل، های مختلفمبدل درربع و عملكرددر صنعت ها كاربرد یكسو كننده

 ،های جریان در حالت اینورتر: اینوترهای مستقل )تكفا زه وسه فاز(كاربرد اینوترهای غیر مستقل در صنعت.مبدل مستقل و

 .هائی از موارد كاربرد اینوترهای مستقل در صنعتمثال ،هارمونیکها مختلف ونصوه كاهش هایروش
 

 :مراجع و منابع
[1] Kissell T.E, Industrial Electronics, The last edition. 

 

  

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=662&q=Thomas+E.+Kissell&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCo3MCwui89Q4tLP1TcwrTTKKEvSkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CADNgTQs6AAAA&ved=0ahUKEwiT3p3lwvHUAhVIahoKHdvSB3IQmxMIvwIoATAU


 

 الکتريکی مستقیم و متناوب هایماشین

 

BME096 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1مدارهای الكتریكی )

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 های الكتریكیآشنایی با مدارهای مغناطیس و نصوه عملكرد انواع ماشین

 

 رئوس مطالب:

، های الكترومغناطیسی وروابط عمومی كوپل یا نیروی واردهانرژی ذخیره شده در میدآن، مدارهای الكترومغناطیسی

: موتورها DCهای ماشین، تكفاز و سه فاز هایترانستكفاز: روابط بین اولیه و ثانویه ترانس، مدارهای معادل،  هایترانسفورماتور

، های تكفازموتور، آسنكرون و سنكرون سه فاز ACهای : ماشینACهای ماشین، سری و كمپوندشنت،  DCو ژنراتورهای 

 .هایپلموتورهای 

 

 منابع و مراجع:

 ، انتشارات بصیرتم.ت نبوی ،م عابدی: : تصلیل، بهره برداری، كنترل، ترجمههای الكتریكیماشینسن پ.س،  [1]
[2] Fitzgerald, Kingsley, Electric machinery,, Umans, McGraw-Hill, The last edition. 
[3] Gray C.B, Electric machines and drive systems, Longman,The last edition. 

  



 

 (1های الکتريکی )ماشین

 

BME058 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (2مدارهای الكتریكی )

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 dcهای های الكترومكانیكی و ماشینآشنایی با مدارهای مغناطیسی، اصول تبدیل

 رئوس مطالب:

 بندی(های الكتریكی )تعاریف، كاربردها، دستهمقدمات كلی در رابطه با ماشین -1

مدارهای مغناطیسی )مصاسبات مادارهای مغناطیسای خطای و غیرخطای، بررسای حااالت ساری و ماوازی، مادارهای           -2

 ها(، فلوهای نشتی و پراكندگی، مدارهای مغناطیسی كوپله و مدار معادل آنDC و AC مغناطیسی با تصریک

اصول تبدیل انرژی الكترومغناطیسی )تعادل انرژی و توان ذخیره شده، نیرو و گشتاور در سیستم مغناطیسی تک تصریک  -3

 و دورانی(های الكترومغناطیسی با تغییر مكان خطی و چند تصریک، مبدل

دوار، اناواع   DC هاای خطای، اصاول و سااختمان ماشاین     DC هاای ( )ماشاین DCهای جریاان مساتقیم )  اصول ماشین -4

العمل آرمیچر و جبران آن، مصاسبه نیرو مصركه و گشتاور، نمودار پخاش تاوان و   پیچی، كموتاسیون و بهبود آن، عكسسیم

 عادل ماشین(مصاسبه تلفات و راندمان، روابط اساسی و مدار م

باری و تصت های بی)منصنی مغناطیسی ژنراتور، ژنراتورهای با تصریک موازی، سری و كامپوند، مشخصه DC ژنراتورهای -5

 بار و كار موازی ژنراتورها(

انادازی موتورهاا، ترماز ساریع     از طریاق یكساوكننده، راه   DC باری و تصت بار، تغذیه موتور)مشخصه بی DC موتورهای -6

 های مختلف كنترل سرعت(رها و روشموتو

 ای(های جریان مستقیم خاص )موتور اونیورسال، موتورهای پلهماشین -7

 

 منابع و مراجع:

 
[4] Fitzgerald, Kingsley, Umans, Electric Machinery, The last edition.  

[5] Sen P.C, Principles of Electric Machines and Power Electronics, The last edition. 

[6] Bimbhra P.S, Electrical Machines, The last edition. 



 

[7] Chapman S.T, Electric Machinery Fundamentals, The last edition. 

 

  



 

 سرفصل دروس تخصصی

 زمینه تخصصی بیومتريال( –)ج  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ترمودينامیک
 

BME100 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1(، فیزیک عمومی )1ریاضی عمومی )

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 

 هدف:

احتماال رخ   ،مختلاف مااده   هایحالتهدف از آموزش این درس آشنا سازی دانشجویان با پارامترهای مختلف ترمودینامیكی 

 باشد.می آلیاژسازی ،خواسته و ناخواسته هایواكنشدادن 

 

 رئوس مطالب:

تعریف و تاریخچه علم ترمودینامیک، سیستم ترمودینامیكی و حجم مشخصه )حجم كنتارل(، خاواص و حالات یاک      تعاریف:

بخار، ماایع،  )گانه تعادل فازهای سه خواص ماده خال : دما. هایسیكل(، اصل صفر ترمودینامیک، اشلماده، فرآیند و چرخه )

تعریاف   كار وحارارت:  جامد(، معادالت حالت، گازهای كامل و گازهای حقیقی، جداول خواص ترمودینامیكی، قاعده فازگیبس.

اصال اول   پاذیر در یاک فرآیناد شابه تعاادلی، تعریاف حارارت، مقایساه كاار و حارارت.          مرزیک سیستم تراكم جابجاییكار، 

برای یک سیستم با گردش در یک چرخه، اصل اول ترمودینامیک برای یک سیساتم باا   اصل اول ترمودینامیک  ترمودینامیک:

تغییر حالت، انرژی درونی، اصل بقاء جرم، اصل اول ترمودینامیک برای حجم مشخصه، آنتالپی، حالات یكنواخات، فرآیناد باا     

م ثابت، گرمای ویژه در فشار ثابت، (، فرآیند با جریان یكسان، گرمای ویژه در جصuniformجریان یكنواخت، حالت یكسان )

 اصال دوم ترمودینامیاک:   فرآیند شبه تعادلی در سیستم با فشار ثابت، انرژی درونی، آنتالپی و گرمای ویاژه، گازهاای كامال.   

، اصل دوم ترمودینامیک، فرآیند برگشت پذیر، عواملی كه موجاب برگشات ناپاذیری    هاآنی حرارتی و مبردها، بازده هاماشین

(، آنتروپای،  Clausiusنامساوی كالزیوس ) آنتروپی: شوند، چرخه كارنو، بازده چرخه كارنو، اشل ترمودینامیكی دما.می ندفرآی

پذیر، افات كاار، اصال دوم    پذیر، تغییرات آنتروپی در فرآیند برگشتآنتروپی جسم خال ، تغییرات آنتروپی در فرآیند برگشت

آدباتیک برگشت پذیر، تغییرات آنتروپی گازهای كامل، فرآیند برزخ )پلی تروپیاک(   فرآیندترمودینامیک برای حجم مشخصه، 

(، كار Availabilityپذیری و قابلیت انجام كار )برگشت پذیری:برگشت پذیر برای گازهای كامل، ازدیاد آنتروپی، بازده.برگشت

ی هاا مصلاول ی باقاعده، هامصلولآل، ی ایدههامصلول :اهمصلولناپذیری، قابلیت انجام كار. ترمودینامیک پذیر، برگشتبرگشت

 هاآنرقیق و روابط مربوط به 

 

 منابع و مراجع:



 

[1] Gaskel D.R, An Introduction to Metalurgical Thermodynamics, The last edition. 

[2] Wylen, Fundamental of Classical Thermodynamics, The last edition. 

 جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف حركت در مواد، حرارت و صدرنژاد،  [3]

  



 

 خواص مواد
 

BME101 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1) فیزیک عمومی ،مبانی شیمی

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

دو جزئای   هاای دیااگرام دانشجویان در انتهای این درس باید قادر به شناسایی انواع مواد، ساختارهای بلوری و تجزیه و تصلیل 

 باشد.می خاصیت مكانیكی از دیگر اهداف آموزش این درس به ویژههمچنین آشنایی با خواص مواد مهندسی  باشند.

 

 رئوس مطالب:

خواص مكانیكی، حرارتی، مغناطیسی و مواد مختلف صنعتی و ارتباط بین ساختمان و خواص بر علم مواد: توضیح ای مقدمه

مروری بر اتصاالت شیمیایی: اتمهای منفرد، نیروهای پیوند قوی ملكولها، نیروهای پیوندی نوع دوم، فواصل بین  اینگونه مواد.

بلوری، بلورهای مكعبی، بلورهای شش وجهی  یهایستمسآرایش اتمی در جامدات: تبلور،  اتمی، اعداد كواردینه انواع مواد.

بی نظمی در جامدات:  خاصیت چند شكلی بودن، شبكه چند اتمی، جهت بلوری، صفصات بلوری، ساختمان مواد غیربلوری.

انتقال بار الكتریكی در جامدات: حاملهای بار، هدایت فلزی، . ای، عیوب حجمیای، عیوب خطی، عیوب صفصهعیوب نقطه

ساختمان و خواص فلزات تک فاز: آلیاژهای تک فاز، ساختمان میكروسكپی فلزات . ها و وسایل نیمه هادیهادی، نیمههایقعا

چند بلوری، تغییر شكل پالستیک تک بلورهای فلزی، تغییر شكل چند بلوری، خستگی، خزش، شكست ترد و نرم، تافنس، 

فازها، مقادیر فازها،  شیمیاییط كیفی فازها، دیاگرام فازها، تركیب ساختمان و خواص مواد چند فازی فلزی: رواب سختی.

فازهای جامد، ساختمان میكروسكپی چند فازی، عملیات حرارتی، فرآیند رسوبی،  هایواكنشفازهای سیستم آهن و كربن، 

: فازهای هاآنمواد سرامیكی و خواص  .هاآنانتخاب فلزات و آلیاژها با توجه به ساختمان و خواص  سختی پذیری، كاربرد و

عكس العمل  ، ها، مواد نسوز، سیمان، چینیها، شیشهسرامیكی، بلورهای سرامیكی، تركیبات چند جزئی سیلیكات

: پلیمرها، روش تهیه هاآنمواد پلیمری و خواص  .ها، و خواص دیگر مواد سرامیكیالكترومغناطیسی ومكانیكی سرامیک

. یتی در پلیمرها، دمای تبدیل شیشه در پلیمرها، ولكانیزاسیون، خواص مكانیكی پلیمرها، كاربرد پلیمرهاپلیمرها، كریستالین

 .هاها، كاربرد كامپوزیتها، انواع كامپوزیتی مكانیكی كامپوزیتهامدل: كامپوزیت، هاآنمواد كامپوزیتی و خواص 

 

 منابع و مراجع:

 

 آخرین ویرایش،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،ترجمه شكوه فر ،اصول علم و مهندسی موادكلیستر و.د،  [1]

 آخرین ویرایش،دانشگاه صنعتی اصفهان صول علم مواد،اتویسرگانی،  [2]



 

  



 

 (1) بیومتريال
 

BME102 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش مبانی شیمی

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 آشنایی با كاربردها و خواص مواد در پزشكی 

 

 رئوس مطالب:

اتم ها، پیوندهای شیمیایی،فواصل بین اتمی، مولكوها ، بر علم مواد مهندسی در پزشكی)مثال: پروتز مفصل ران( ایمقدمه

ساختار جامدات، كریستالوگرافی و تعیین ساختار ، ) مثال: فیبر كربن(هاآندر جامدات، نیروهای جاذبه و دافعه و مصاسبه  

آن.)مثال: تک كریستال سیلیسیم( ساختارهای كریستالی شناخته  بر اساسجامدات كریستالی، نیمه كریستالی و امورف 

انواع مواد مهندسی)مثال: فلزات شیشه ای، موتورهای سرامیكی(، عیوب ساختمان كریستالی: نقطه ای ،  بر اساسشده 

آلیاژهای تک فازی،  -آلیاژها و نمودارهای فلزی، در میكروسكوپ الكترونی(ها فصه ای) مثال : مشاهده  نابجاییخطی، ص

ی دوفلزی، تركیبات شیمیایی فلزها و مصاسبه مقادیر هر فلز، ساختمان میكروسكوپی هاسیستمتعادل در 

نفوذ و ارتباط  آن با  هایپدیدهدندانی(، تغییرات فازی و ریزساختار فلزات،  هایكنندهچندفازی،عملیات حرارتی) مثال: پر

Phase Transformation )رفتار االستیكی جامدات ، در مواد مهندسی) مثال: ذوب سطصی چدن توسط اشعه لیزر

سكواالستیک) مثال: ایزوتروپ، تغییر شكل االستیكی،ترمودینامیک و تئوری االستیسیته، رابطه تنش و كرنش در مواد وی

 پروتزهای ارتوپدی(، 
 

 

 

 منابع و مراجع:

 
[1] Temenoff J S, Mikos A G, Biomaterials: The Intersection of Biology and Materials Science, The last edition. 

[2] Ratner B D, Hoffman A S, Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, The last edition. 

[3] Agrawal C M, Ong J L, Introduction to Biomaterials: Basic Theory with Engineering Applications (Cambridge 

Texts in Biomedical Engineering), The last edition. 

[4] Chen Q, Thouas G, Biomaterials: A Basic Introduction, The last edition. 

[5] Park J, Lakes R S, Biomaterials: An Introduction, The last edition.  

 



 

  



 

 هااصول و فرايند ساخت بیومتريال

 
BME103 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش خواص مواد

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 هایروشتولید مواد اعم از مواد فلزی,سرامیكی, پلیمری, مواد مركب و همچنین  متداول هایروشآشنایی دانشجویان با انواع 

 پیشرفته ای از قبیل نمونه سازی سریع، سل ژل و الكترو اسپینینگ.

 

 رئوس مطالب:
تغییر شكل و تنش كرنش، استخراج معادالت انتقال جارم و   ،پیوسته، استخراج معادالت تنش هایمصیطاصول اولیه مكانیک 

. و كروی، شرایط مارزی جریاان، سایاالت ویسكواالساتیک     هایآناستو هایدستگاهژی استخراج معادالت جرم و انرژی در انر

( جریان كوئت، جریان كوئت باین  Annularجریان مصوری بین دو لوله ) ،هایآنجریان در یک لوله استو :مدل ساده جریان

تصلیل  ،تصلیل دما ثابت سیال نیوتنی ،انواع پیچها و اكسترودها ،و كاربردهامعرفی : اكستروژن. دو لوله، جریان مركب )مارپیچ(

اكساتروژن هماراه باا انتقاال     . طراحی اكساترودر  سازیبهینه ،پیچ هایاصول طراحی پیچ اكسترودر، معادالت تیغه. آدیاباتیک

ها، معادالت در دو معرفی روش :دهیروكش ،نیوتنی و غیر نیوتنی یهامدل، Calendering :خاص یهامدل. حرارت اجباری

ریسایدن   :ریسای ناخ . دهی آزاددهی ورق، روكشدهی سیم، روكشحالت نیوتنی و غیر نیوتنی، اثرات ویسكواالستیک، روكش

معاادالت  : (Film Blowing)دماش فایلم   . مذاب پلیمری، معادالت، اثرات ویسكواالستیسیته، پارامترهای مهم در نخ ریسای 

شرح فرآیند و مراحل آن، كاربردها، معادالت تزریق سیال نیوتنی  :گیری تزریقیقالب .پارامترها، كاربردهای روش دمشاولیه، 

گیری شده، پارامترهای طراحی قالاب،  و غیر نیوتنی به داخل قالب در حالت دما ثابت، اثر انتقال حرارت در كیفیت قطعه قالب

ها، امولسیونها تولید ذرات كروین سوسپانسیون هایروش :دهینوین شكل هایروش .سازیساخت قالب تزریق آزمایش و بهینه

 .هاروش شكل دهی هیدروژل ،گرانول سازی هایروش ،خاص هایاكستروژن فرآورده هایروش ،هاو لیپیوزوم

 

 منابع و مراجع:

 
 آخرین ویرایش. ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدتولید,  هایآشنایی با فرآیندع ا، حائریان  [1]

 

[2] Kalpakjian, Manufacturing Engineering and Technology, Addison-Wesley Publishing Company, The last 

edition. 
[3] Schey J A, Introduction to Manufacturing Processes, McGraw Hills Inc, The last edition. 



 

 

 

  



 

 شیمی آلی در بیومتريال
 

BME104 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش مبانی شیمی

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 .هابیومتریالطراحی، انتخاب و جایگذاری شیمی آلی در كاربردها و فرآیندهای آشنایی دانشجویان با انواع 

 

 رئوس مطالب:
 
و كاربردهاای آن در تعیاین خاواص     های مواد آلای مولكول هندسهآرایش و ی مولكولها در شیمی آلی، هاساختمان و ویژگی 

و كاربردهاای آن در   هاای ماواد آلای   مولكاول در طراحای   شایمیایی  هایپیوناد و های كربن ویژگیفیزیكی و مكانیكی مواد، 

و  متاان  هاا، در بیومتریاال  هاا آنو كاربردهاای   تركیبات هیادرو كربنای  ها، و بیومتریال مواد آلی در شیمی آلی ها، بیومتریال

در  هاا آنو كاربردهاای   هاا آلكاان  هاا، در بیومتریاال  هاآنو كاربردهای  هاكلرو فلوئورو كربن ها،در بیومتریال هاآنكاربردهای 

 ها.بیومتریال

 
 
 

 

 منابع و مراجع:

 
 ، آخرین ویرایش.ترجمه علی پور جوادیشیمی آلی، ، بوید، موریسون [1]

 ، آخرین ویرایش.شیمی آلی، ترجمه علی پور جوادی ،مک موری [2]

 ، آخرین ویرایش.، شیمی آلی، ترجمه سالجقه، هروی و عبدی اسكوییگ ت سولومونز [3]

 

 

  



 

 (2) بیومتريال
 

BME105 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1)بیومتریال 

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 آشنایی با كاربردها و خواص مواد در پزشكی 

 

 رئوس مطالب:

كرنش و تفسیر آن در  -كششی، فشاری و برشی، منصنی تنشهای و پلیمرها،تنشها خواص مكانیكی فلزات، سرامیک

حمل تله كابین، آلیاژهای سوپر پالستیک(، تغییر شكل پالستیكی و های مواد مهندسی)مثال: كشش در كابل

، مدلهای  (Fatigue)و خستگی  (Stress Relaxation)، واهلش تنش  (Creep)یسیته، خزشویسكواالست

و  (Fracture)باال و پایین) مثال: رگ مصنوعی، نخهای بخیه(، شكست  های ویسكواالستیک، تغییر شكل درحرارت

ز سقوط هواپیمای ، شكست در مواد ترد و شكننده،شكست در مواد انعطاف پذیر)مثال: ا (Thoughness)چقرمگی 

COMET قلب مصنوعی در اثر های تا شكست در بطنCalcification )  
 

 

 منابع و مراجع:

 
[1] Temenoff J S, Mikos A G, Biomaterials: The Intersection of Biology and Materials Science, The last edition. 

[2] Ratner B D, Hoffman A S, Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, The last edition. 

[3] Agrawal C M, Ong J L, Introduction to Biomaterials: Basic Theory with Engineering Applications (Cambridge 

Texts in Biomedical Engineering), The last edition. 

[4] Chen Q, Thouas G, Biomaterials: A Basic Introduction, The last edition. 

[5] Park J, Lakes R S, Biomaterials: An Introduction, The last edition.  

  



 

 ی بیولوژيکیهاآزمونسازگاری و مبانی زيست
 

BME106 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش بیوشیمی

 سرفصل دروس: ساعت 48

 
 

 هدف:

مختلف تخریب مواد در بادن از  های مواد مصنوعی و بیولوژیكی با قابلیت كاربرد در پزشكی، آشنایی با مكانیزمآشنایی با انواع 

 .باشدمیاهداف آموزش این درس 
 

 رئوس مطالب:

هاا و  روی ژن تاأثیر زدائی، شناسی، حساسیتنظر سمیتسازگاری از نقطهبررسی زیست، هاسازگاری و بیومتریالتعاریف زیست

اثر متقابل سالول  ، FDA ،ISO ،FDA ،ANSIسازگاری، معرفی استانداردهای زیست، پذیریتخریبزائی و زیستخون، سرطان

ساخت و نارم و خاواص     هاای بافات شناساائی  ، هاآنسازگاری ها و زیستخواص فیزیک و شیمیایی بیومتریال، هابا بیومتریال

، سازگاری و عوامل مؤثر بار آن خون، Maxwellو  Voit یهامدلكی استخوان( و معرفی )خواص مكانی هاآنویسكواالستیک 

عروق طبیعی و مصنوعی و مكانیک عروق ، هافرآیند ترمیم زخم در حضور بیومتریال، سازگاریشناسائی میزان خون هایروش

 .invitro ،invitro ،exvivoسازگاری، زیست یهاآزمون یهاسیستم، سازگارخون هایساخت بیومتریال هایروش، مصنوعی

 

 منابع و مراجع:

[1] Park J B, Biomaterials an Introduction, Plenum Press, The last edition. 
[2] Ratner B D, Biomaterials Science, Academic Press The last edition. 
[3] Hastings G W, Cardiovascular Biomaterials, Spinger Verlag, The last edition. 
[4] Dawids S K, Polymers: Their Properties and Blood Compatibility, Academic Publisher, The last edition. 

 

  



 

 آزمايشگاه خواص فیزيکی و مکانیکی مواد
 

BME107 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش خواص مواد

 سرفصل دروس: ساعت 32

 
 

 هدف:

 ی فیزیكی و مكانیكی مواد است.هاآزمونایجاد آشنائی عملی با  ،مهمترین هدف از ارائه این آزمایشگاه

 

 رئوس مطالب:

بررسی ساختاری سه نمونه فلزی)فوالد ، نمونه )سنباده، پولیش و اچ(اصول آماده سازی ، ساختاری)متالوگرافی(های بررسی

، بررسی ساختاری یک نمونه پلیمری و مركب، سرامیكیهای بررسی ساختاری نمونه، كرم، تیتانیوم(-ضد زنگ، آلیاز كبالت

انجام آزمایش ، انجام آزمایش كشش بر روی فلزات، آشنایی با دستگاه كشش، فشار،خمش، ضربه، بررسی خواص مكانیكی مواد

 ضربه. میكروسختی سنجی()سختی سنجی ، انجام آزمایش خمش بر روی پلیمرها و مواد مركب، هاسرامیکخمش بر روی 

 بررسی تاثیر دما، سرعت اعمال نیرو بر خواص مكانیكی

 

 :منابع و مراجع
 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.،ترجمه شكوه فر ،ویلیام دی كلیستر ،صول علم و مهندسی موادا [1]

 اصول علم مواد، حسین تویسرگانی،دانشگاه صنعتی اصفهان. [2]

 

  



 

 )مولکولی، سلولی( شناسیزيست
 

BME108 :كد درس 

 تعداد واحد: 2

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش بیوشیمی

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف:

 با مفاهیم علاوم  شناسی،زیست دانش جوه مشترکو شناسایی و شناسی در سطح مولكولیزیستآشنایی با كاربردها و مفاهیم 

های مختلاف  كنش های مولكولیِ فعالیت های بیولوژی در بین سیستماستنباط برهمدرک و شیمی، ژنتیک و بیوشیمی است. 

 .هاكنشچگونگی تنظیم این برهمبررسی  و هاآن، پروتئین و بیوسنتز DNA ،RNA ارتباطات بین ودرون سلولی 

 

 رئوس مطالب:

در زیست شناسی تكوینی و زیست ها ماكرومولكول ،زیست شناسی مولكولیتعاریف و مفاهیم پایه در  ،فیزیولوژی سلول

تصقیقات بالینی و در ها ، كاربردهای ژنساختار و عملكرد ژن و ژنتیک مولكولی، هاآنو خواص  اجزاها و ژن ،شناسی سلولی

و ابزارهای زیست شناسی سلولی مولكولی در ها ژن درمانی، استفاده از زیست شناسی مولكولی و روش ،ی پزشكیهاآندرم

، در سلول اهداف داروهاتعیین ، قسمت های مختلف سلولو ها بخشپزشكی مولكولی. شكل گیری، فعالیت و تنظیم  ، پزشكی

 .و درک مورد استفاده قرار گیرد هابیماریتشخی  

 
 

 

 

 :منابع و مراجع

 
 ، آخرین ویرایش.مترجم دكتر رضا یوسفی، شناسی سلولی مولكولیزیست، لودیش [1]

 ، آخرین ویرایش.مترجم سید علی حسینی تهرانی و مصمود عرفانیان احمد پور، شناسی سلولی مولكولیزیست د، برتیسد،  برتیس [2]

 

  



 

 ی بیولوژيکیهاآزمونکارگاه 
 

BME109 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش ی بیولوژیكیهاآزمونسازگاری و مبانی زیست

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف:

 ،ساازگاری، هیساتولوژی  این درس دانشجویان عالوه بر آشنایی با مباحث كشت سلولی، مطالب بیان شده در دروس زیستدر 

 دهند.ی مطرح شده را بطور عملی انجام میهاآزمونپاتولوژی و 

 

 رئوس مطالب:

 ، In vitro یهاآزمون

ی بیو شیمیایی هاآزمون، نفوذ آگار، عصاره( مستقیم،ی كشت سلولی )تماس هاآزمون، ی سم شناسی )سلولی و ژنی(هاآزمون

هیساتولوژیكی و   هاای روشباا تاكیاد بار     Ex vivo, In vivoی هاا آزماون ، الكتروفاورز(  هاای روشآزمایشگاهی،  های)كیت

، میكروساكپی(  ،آمیازی رناگ  ،بارش  ،ثبوت فیزیكی بافت باه روش قاالبگیری   ،گیریآب ،ثبوت شیمیایی ،)كاشت، پاتولوژیكی

بررسای  ، ی شناسایی سطوح بیومتریالها قبال و پاس از كاشات   هاآزمون، ی مكانیكی بیومتریالها قبل و پس از كاشتهاآزمون

ی هاا آزماون ، بافتهاا و سالولها   ،بررسی بر هم كنش بیومتریالها هایروش ،بیولوژیكی هایمصیطتخریب پذیری بیومتریالها در 

شایمیایی )خشاک، بخاار،     هایروش ،سترون كردن بیومتریالها در پزشكی هایروش، زاییی سرطانهاآزمون، خون سازگاری

 .(Pyrogenicityتب زایی )، فیزیكی )اشعه الكترونی، گاما )كبالت( ( هایروش، گاز(

 

 

 :مراجع و منابع

 
 های پزشكی، آخرین ویرایش.رایج پزشكی به زبان ساده، انتشارات آموزش هایآزمایشفارسی م،  [1]

[2] Timberlake K C, Laboratory manual for general, organic, and biological chemistry, The last edition. 
[3] Dickey J L, Laboratory investigations for biological chemistry, The last edition. 

 
 

  



 

 اختیاریسرفصل دروس 

 زمینه تخصصی بیومتريال( –)ج  

 

 

 

 

 

 
  



 

 صدمات استخوانی
 

BME110 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش آناتومی و فیزیولوژی

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 درس آشنایی دانشجویان با بافت استخوان و خواص مكانیكی و مكانیسمهای شكست و بازسازی آن ارائهدر این بخش هدف از 

 .باشدمی

 
 رئوس مطالب:

، خاواص مكاانیكی اناواع اساتخوان و مكانیسامهای اساتخوان ساازی       ، بیومكانیكی استخوانخواص و عملكرد ، بافت استخوان

هاای  مكانیسم، مغناطیسی هایمیدانواكنش استخوان در مقابل نیرو،حرارت،جریان الكتریكی ، شكست استخوانهای مكانیسم

ماروری بار    ، مهندسای بافات اساتخوان   ، بررسی ایمپلنتهای جاایگزین اساتخوان  ، پدیده استخوان خواری، بازسازی استخوان

بافات  ، هاای پوشاش  بافات ، سلولی شناسیبافت، شناسیبافتاصول و تكنیكهای ، پاتولوژی ،ی مكانیكی و هیستولوژیهاآزمون

 :اصاطالحات  آسایب شناسای عماومی:   ، بافت عصبی، بافت عضالنی، بافت استخوان، بافت مفاصل، بافت غضروف، خون، همبند

نئوپالزیهاا و   اخاتالالت همودینامیاک،  ، بازسازی سلولی و التیام زخام ، التهاب حاد و مزمن ،آسیب و مرگ سلولی و سازگاری

 .دستگاه ایمنی و اختالالت در آن ، تومورها

 

 منابع و مراجع:
[1] Langton C M, The physical measurement of bone, Institute of physics pub, The last edition. 

[2] Takahashi H E, Mechanical loading of bones and joints, Springer, The last edition. 

 

 

  



 

 مواد زيستی پلیمری 

 
BME112 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش مبانی علوم و تكنولوژی پلیمرها

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 

 هدف:

 در پزشكی آشنا میگردد. هاآندر این درس دانشجویان با بیو مواد پلیمری، خواص و كاربرد 

 

 رئوس مطالب:
ویژگی و خصوصایات، شایمی و    بیو پلیمرهای طبیعی:، و ساختار( منشأبندی انواع بیوپلیمرها )به لصا  تعاریف اولیه و تقسیم

 ،پاروتئین مانناد كاالژن، ابریشام، اناواع پلای پپتیاد، ژالتاین         اناواع  اها آن بنادی تقسیمو كاربردهای زیستی و  هاآنساختار 

 و گالیكولیک اسیدها. هاپروتئینگالیكو  -طبیعی هایكربوهیدراتها مانند سلولز، آلجینات، نشاسته، پكتین، كتیرا و انواع صمغ

مشاتقات سالولزی )مانناد     در مصارف زیساتی. اناواع   هاآنو خصوصیات  بندیتقسیمبیوپلیمرهای باز یافتی: شیمی، ساختار، 

باه  الزماه جهات كااربرد     هایویژگی، بندیتقسیمبیو پلیمرهای سنتزی: خواص،  ، CMC ،Rayon ،Tencelاستات سلولز(، 

 غذایی و بهداشاتی.  ،و خصوصیات الزمه برای یک بیوپلیمر و جهت مصارف پزشكی، داروییها یک بیوپلیمر بیان ویژگی عنوان

 بیان برخی از كاربردهای بیوپلیمرها در شاخه مهندسی پزشكی، صنایع داراویی غذایی و بهداشتی.

 

 :مراجع و منابع

 
[1] Ebnesajjad S, Handbook of Biopolymers and Biodegradable Plastics: Properties, Processing and Applications, 

Springer, The last edition. 

[2] Park J B, Biomaterials an Introduction, Plenum Press, The last edition. 
 

 

  



 

 مواد زيستی سرامیکی 
 

BME113 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش موادخواص

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 .باشدمیو كاربرد آن در پزشكی  هاآندرس آشنایی دانشجویان با مواد سرامیكی، خواص  ارائهدر این بخش هدف از 

 

 رئوس مطالب: 
ی هاسرامیک ، هاسرامیکتقسیم بندی بیو، هاسرامیکفیزیكی و شیمیایی  ،خواص مكانیكی، هاسرامیکساختمان  :هاسرامیک

جذب)انواع كلسیم ی قابل هاسرامیک، روش ساخت و كاربرد ساختار خواص )مكانیكی،ترابیولوژیكی(، خنثی )آلومینا، زیركونیا(

، هیدروكسای آپاتیات  ، ی زیست فعاال( هاسرامیکی زیست فعال) هیدروكسی آپاتیت، شیشه و شیشه هاسرامیک، ها(فسفات

شیشاه و شیشاه   ، هاا پوششاهای هیدروكسای آپاتیات: تكنیكهاای پوشاش دهی،خاواص و ویژگای       ، ساختار، سانتز و خاواص  

ساخت و  هایروشكربن: ساختار، بررسی انواع آن،، ،خواص،جایگاه فعلیی زیست فعال: انواع، تركیبات،روش ساختهاسرامیک

در هاا  و شیشاه هاا سارامیک در دندانپزشكی: تاكید بار نقاش    هاسرامیکكاربرد  ،ی متخلخلهاسرامیک، كاربرد آن در پزشكی

 .پرتودهی،مهندسی بافت ها درسرامیکكاربردهای درمانی  ،ی دندانیهاآنكامپوزیتهای دندانی، یونومرهای شیشه ای، سیم

 

 :منابع و مراجع

 
[1] Ratner  B.D, Hoffman A.S, Schoen F.J, Biomaterials science,,ELSEVIER Academic Press, The last edition. 
[2] Park J B, Biomaterials an Introduction, Plenum Press, The last edition. 

 ر.، انتشارات امیركبیپزشكی در مهندسی هاسرامیکكاربرد مضطرزاده،   ]3[

  



 

 یمواد زيستی فلز

 
BME114 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش خواص مواد

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

در ارتوپدی ونیز راههای كاهش میزان  به ویژهدر برخی از كاربردهای پزشكی  هاآنآشنایی با خواص فلزات و ارجصیت كاربرد 

 باشد.می خوردگی و افزایش زیست سازگاری این نوع ماده مهندسی از اهداف آموزشی این درس

 

 رئوس مطالب:

نازن  آلیاژهاای آهنای )فوالدهاا، فاوالد زناگ     ، خواری، هدایت الكتریكی و حرارتای ( )پیوند فلزی، چكش هاآنفلزات و خواص 

كااربرد آلیاژهاای   ، تیتانیم و آلیاژهای تیتانیم، (در پزشكی )ارتوپدی، لوازم جراحی كاربرد انواع فوالدها، (آستینی و مارتنزیتی

بقیه فلزات ، ملقمه دندانی )آمالگام(، در پزشكی هاآنو كاربردهای  Co-Crآلیاژهای ، (نیم در پزشكی )ارتوپدی، ارتودنسیتیتا

دهی فلزات باا ماواد زیسات فعاال )مانناد      پوشش هایروش، خوردگی فلزات در بدن، مورد استفاده در پزشكی )مثل تیتانیم(

 .كاربرد فلزات در دندانپزشكی، كاربرد فلزات در قلب و عروق، هیدروكسی آپاتیت(

 

 منابع و مراجع:
[1] Ratner  B.D, Biomaterials science, The last edition. 

[2] Park J B, Biomaterials an Introduction, Plenum Press, The last edition. 

 ، اخرین ویرایشترجمه ساعتچی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی خوردگی،فونتانا،  [3]

  



 

 استاندارد مواد زيستی
 

BME118 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش ای بر مهندسی پزشكی زیستیمقدمه

 سرفصل دروس: ساعت 48

 
 

 هدف:

 .ها در پزشكیروند و اهمیت و كاربرد استانداردهای بیومتریالآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

، اعمال (ASTM, ISO, DIN, BSI)مفاهیم و تعاریف در استانداردها، روند شكل گیری و توسعه استانداردها، انواع استانداردها 

، نصاوه جساتجوی مطالاب در اساتانداردها و     (FDA, NIH, F4 Committee)اساتانداردها و مراحال اجرایای تاا تصاویب      

هاا فلازی، سارامیكی و    ، استانداردهای بیومتریاال هاآنهای پزشكی و تقسیم بندی استانداردهای ایمپلنتهای مربوطه، سایت

ردهای هاا، اساتانداردهای خصوصایات فیزیكای ا مكاانیكی، اساتاندا        پلیمری. استانداردهای تركیبات و ساختمان بیومتریاال 

 های بیولوژیكی،خصوصیات شیمیایی، استانداردهای آزمون
 

 

 منابع و مراجع:
[1] ISO (International Standard Organization), The last edition. 

[2] ASTM (International Standard and testing Organization), The last edition. 

[3] DIN (German Institute for Standardization), The last edition. 

[4] BSI (British Standards Institution), The last edition. 

 

 

  



 

 مبانی مهندسی برق

 
BME120 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش ، معادالت دیفرانسیل(2)فیزیک 

 سرفصل دروس: ساعت 48

 
 هدف:

 

 رئوس مطالب:

سه فاز، ضریب تاوان، كااربرد اعاداد مخاتلط در مادارهای الكتریكای،        هایآنصنعتی، توتولید و انتقال و پخش و توزیع برق 

مغناطیس و مدارهای مغناطیسی، مصاسبات نیروی مغناطیسی، تلفاات هساته در مادارهای مغناطیسای، اصاول كاار و اناواع        

، اصول كار و انواع موتورهای جریان مولدهای جریان دائم هایاندازی موتورهای جریان دائم، مشخصهمولدهای جریان دائم، راه

دائم، ساختمان و طرز كار ترانسفورماتورهای یک فااز و ساه فااز، مادار معاادل الكتریكای ترانسافورماتور، ترانسافورماتورهای         

بنادی ترانسافورماتورهای ساه فااز، سااختمان ژنراتورهاای جریاان متنااوب         ترانسفورماتور، گاروه  اتو V.Tو  C.Tگیری اندازه

رناتورها(، پارالل كردن و نگهداری آلترناتورها، موتورهاای سانگرون، موتورهاای القاایی آسانكرون )شاناخت و سااختمان        )آلت

ها و ها در مدار كنترل موتورها، برآورد مقاطع سیمالكتریكی(، موتورهای تک فاز و سه فاز آسنكرون، كلیدهای اتومكانیک و رله

 ها و آشنایی با تابلوهای برق.كابل

 

 منابع و مراجع:

[1] Desoer CA, Kuh ES, Basic Circuit Theory, McGraw-Hill, The last edition. 

[2] Bose G, Stevense N, Introductory Network Theory, The last edition. 
[3] Boylestad RL, Introductory Circuit Analysis, Prentice-Hall, The last edition. 
[4] Beaty H W, Kirtley J L, RL, Electric Motor Handbook, McGraw-Hill, The last edition. 

 آخرین ویرایش.كوه ا، دسور چ، نظریه اساسی مدارها و شبكه ها، ترجمه دكتر پرویز جبه دار ماالرانی، انتشارات دانشگاه تهران،  [5]

 تهران(، آخرین ویرایش. تكنیکپلیعابدی م، عابدی ر، مدارهای الكتریكی، مركز نشر دانشگاه صنعتی امیركبیر ) [6]

 الكتریكی: تصلیل، بهره برداری، كنترل، ترجمه مهرداد عابدی، مصمد تقی نبوی، انتشارات كار آفرین بصیر، آخرین ویرایش. هایماشینسن پ س،  [7]

 

 
 

  



 

 مبانی پرتودهی
 

BME121 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش پزشكیفیزیک

 دروس:سرفصل  ساعت 48

 

 هدف:

 .ها در پزشكیمبانی پرتودهی بیومتریالآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

 مروری بر پرتودهی مواد، خواص مواد: الكتریكی، اپتیكی، گرمایی، طیف نگاری: تئوری، میكروموج، فروسرخ، رامان، الكترونیكی

ها، كاربردهای طیاف نگااری:   ترمودینامیک میكروماكرومولكولها: ساختار پروتئین، فیزیک نفوذ غشا، پروتئین و ماكرو مولكول

سازگاری بیومتریال ها، تجزیه و تصلیل پلوم و یا ذرات كنده از مواد حین برهمكنش، فیزیک ها، زیستساختار شناسی پروتئین

فلاز   –سرامیک  –د  )پلیمر اصالح موا هایروش(، X, Y(، پرتوهای  )UV, Vis, IRبرهمكنش امواج با مواد: آلتراسوند، لیزر  )

 ,FSهای فوق كوتاه  )(، باریكه الكترونی، برهمكنش پالسRFشیشه(: لیزر، كاشت یونی، پالسما، میكروموج، امواج رادیویی  ) –

PS ،بررسی فرآیند برهمكنش با مواد: سایه نگاری، هالوگرافی، انصراف گرمایی پرتاو و   هایروش( لیزر با مواد و كاربردهای آن

سانجی شكسات القاایی    (، طیفLIFها در بیومتریال ها: فلورسانس القایی لیزر  )گیری ناخالصیاندازه هایروشتوآكوستیک، ف

مطالعه سطح مواد: تداخل سانجی، میكروساكوپ آكوساتیكی، میكروساكوپ      هایروش(، PA( و فتوآكوستیک  )LIBSلیزر  )

پوشاش   هاای روش، SIMS, XRD, XPS,  (AFM)نیاروی اتمای    (، میكروسكوپSEMفلورسانسی، میكروسكوپ الكترونی  )

 ، پاششCVD,  (us, ns, ps),  (PLD)دهی مواد: پالسما اسپریف لیزرهای پالسی 

 

 منابع و مراجع:
[1] Rose R, The Structure and Properties of Materials, Wiley, The Last edition. 

[2] Banwell C, Fundamental of Molecular Spectroscopy, McGraw-Hill, The Last edition. 

[3] Atkins P, Physical Chemistry, Oxford University Press, The Last edition. 

[4] Twardowski J, Spectroscopic and Structural Studies of Biomaterials (I): Proteins, Sigma Press. The Last 

edition. 

[5] Knowles A, Practical Absorption Spectrometry, Chapman and Hall. The Last edition. 

[6] Evans W, Laser Spectroscopy of Solids, IRL Press. The Last edition. 

[7] Evans W, Membrane Structure and Function, IRL Press. The Last edition. 

[8] Rubahn H, Laser Applications in Surface science and Technology, Wiley. The Last edition. 

[9] Suslick K, Ultrasound its Chemical, Physical and Biological Effects, The Last edition. 

[10] Turcu I, X-ray from Laser Plasma, Wiley Press. The Last edition. 



 

[11] Agrawala R, Lasers in Material Science, Transtech. Publ. The Last edition. 

 ، آخرین ویرایش.دانشگاه صنعتی امیر كبیر ،ر و كاربردهای آن در پزشكییزلم،  خسروشاهیعترتی   [12]

  



 

 شناسايی و انتخاب مواد زيستی  هایروش
 

BME122 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش فیزیک پزشكی، مواد زیستی)پلیمری،فلزی،سرمیكی(

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 :هدف

 شناسایی و انتخاب مواد زیستی هایروشاطالعات الزم در زمینه  كسب

 

 :مطالب رئوس

سااخت   هایروش، ها، مواد كامپوزیت(بر اساس )پلیمرها، فلزات، سرامیک هابیومتریالبندی و مطالعه تقسیم پزشكی تاریخچه

مطالعه مورفولوژی سطح  هایروش، گیری زاویه تماساندازه، هابیومتریالمطالعه و بررسی  هایروش، هابیومتریالدهی و شكل

SEM ،TEM ،شناسایی تركیبات شیمیایی هایروش ،(NMR  وFTIR  وSCA  وSMS  وIR) ،هایروش، مطالعه زبری سطح 

 .سازگاریكشت سلولی و مطالعه زیست هایروش، مطالعه خواص مكانیكی

 

 

 :مراجع و منابع

 
[1] Park J, Biomaterials an introduction, Plenum Press. The Last edition. 

[2] Bronzino J, Biomedical Eng. Handbook, Sec. IX: Biological effects of nonionizing electromagnetic field. The 

Last edition. 

 

  



 

 آزمايشگاه مقاومت مصالح

 

BME123 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش زماناستاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشكی یا هم

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 :هدف

 تجربه در زمینه ارزیابی و آزمایش خواص مكانیكی اجسام كسب

 

 :مطالب رئوس

سرگیردار و دوسر مفصال و  آزمایش كشش، آزمایش سختی، ازمایش پیچش، آزمایش كمانش، آزمایش خستگی، تیرهای یک 

( و تعیین حمل الستیک و مدول االستیسیته، تیرهای خمیاده و پال قوسای و تیار مركاب،      Stainبررسی ماكسوئل، معرفی )

 .آزمایش فنرها

 
 
 

 :مراجع و منابع

 

 ركبیر، آخرین ویرایش.نجاریان س، قاسمی كیانی ن، استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشكی، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امی [1]

 نشر علوم دانشگاهی، آخرین ویرایش. مترجم: واحدیان ا، بیر ج، جانسون ج، مكانیک برداری برای مهندسان، جلد اول استاتیک، [2]

  



 

 شناسايی و انتخاب مواد زيستی هایروشآزمايشگاه 
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 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش زیستی)پلیمری،فلزی،سرمیكی(فیزیک پزشكی، مواد 

 سرفصل دروس: ساعت 32

 
 

 

 :هدف

 شناسایی و انتخاب مواد زیستی هایروشتجربه در زمینه  كسب

 

 :مطالب رئوس

دهای  سااخت و شاكل   هاای روش، ها، مواد كامپوزیات( بر اساس )پلیمرها، فلزات، سرامیک هابیومتریالبندی و مطالعه تقسیم

، SEMمطالعاه مورفولاوژی ساطح     هاای روش، گیری زاویه تماساندازه، هابیومتریالمطالعه و بررسی  هایروش، هابیومتریال

TEM ،شناسایی تركیبات شیمیایی هایروش ،(NMR  وFTIR  وSCA  وSMS  وIR) ،مطالعه  هایروش، مطالعه زبری سطح

 سازگاریكشت سلولی و مطالعه زیست هایروش، خواص مكانیكی

 

 

 

 :مراجع و منابع

 
[1] Park J, Biomaterials an introduction, Plenum Press. The Last edition. 

[2] Bronzino J, Biomedical Eng. Handbook, Sec. IX: Biological effects of nonionizing electromagnetic field. The 

Last edition. 
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 هدف:

دهناد از اهاداف   مای  از خود نشاان ای مصیطی و غیره خواص تعیین شده ،آشنایی با مواد هوشمند كه در شرایط خاص دمایی

 باشد.می آموزش این درس است.نصوه ایجاد خاصیت هوشمندی نیز از اهداف

 

 رئوس مطالب:

دار اناواع آلیاژهاای حافظاه   ، داری دوطرفاه داری یک طرفه و حافظهحافظه، دارفلزات و آلیاژهای حافظه، تعریف مواد هوشمند

كاربردهاای پزشاكی پلیمرهاای    ، (هاآنیورتپلیمرهای هوشمند )هیدروژلها، پلی، هاآنمورد استفاده در پزشكی و موارد كاربرد 

 .سرامیكهای هوشمند، هوشمند

 

 :مراجع و منابع

 
 نقش ویژه آلیاژهای حافظه دار در مهندسی پزشكی، سید علی صدوق [1]

[2] Ratner B D, Biomaterials science, The Last edition. 

[3] Galaev I, Mattiasson B, Smart Polymers: Applications in Biotechnology and Biomedicine, The last edition. 

[4] Shahinpoor M, Schneider H J, Royal Society of Chemistry,The last edition. 

[5] Abramovich H, Intelligent Materials and Structures, The last edition. 

[6] Schwartz M M, Smart Materials, Originally published, The last edition. 

[7] Schneider J, Shahinpoor M, Intelligent Materials, Originally published, The last edition. 
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 وسایل یكبار مصرف پزشكی، كنترل كیفیتطراحی، ساخت، آشنایی با انواع 

 

 :مطالب رئوس

، Design Validation / Verificationضاوابط طراحای و تطاابق باا     ، طراحای وساایل پزشاكی    ،مقدمه و تعاریف عمومی

فرآیندهای مورد استفاده در تولیاد   ،هاآنویژگی و خصوصیات  ،مواد اولیه مصرفی،تولید و ساخت وسایل پزشكی ،ریسک آنالیز

 ،IFU ،لیبال  ،ضوابط و شرایط بسته بندی ،مصصوالت پزشكی GMPشرایط و ضوابط مصیط تولید و تطابق با  ،وسایل پزشكی

ارزیاابی مصصاوالت و ماواد     ،آماری و شرایط آزمون هایارزیابی ،ضوابط نمونه برداری ،كنترل كیفیت ،استریل و صصه گذاری

خود كنترلی در حین  یهاسیستم،  EN 46001, ISO / 10993 – ASTMF748ق استانداردهای مربوطه مانند اولیه مطاب

عرضهء مصصوالت مطابق شرایط و ، در ریسک آنالیز هاآنشكایات و تصلیل آماری و كاربرد  ،كنترل كیفیت هایتولید و چرخه

كاربردهاا و   ،در مصصاوالت یكباار مصارف پزشاكی     CE, ISOكیفیتی ا مانناد     یهاسیستم، PMAضوابط بین المللی مانند 

انواع مدیكال تیوب مانند لوله تراخال، تراكستومی، ركتال، كات دان، اكستنشن،  ،مصصوالت یكبار مصرف پزشكی بندیتقسیم

CPT مصصوالت ، نالتون، حالب، پتزر، و انواع درنوسایل در ناژ مانند انواع سوند فولی، ، نازوگاستریکI.V    مانناد سات سارم، 

وساایل آزمایشاگاهی و كشات و    ، ست خون، سرنگ، آنژیوكت، تاالست، ست دیالیز در انواع مختلف )گمبرو، كب، فرزینیوس(

جراحی و معاینه سوندهای  هایمصصوالت التكسی مانند انواع دستكش، امل ظروف كشت، فریز سلول، استریلتكثیر سلولی ش

وسایل مانیتورینگ مانند ، CAPD ،یورین بگ ،تراكستومی ،پزشكی ماند كیسه خون هایهكیس ،كاندوم شیت ،كاندوم ،التكسی

اناواع   ،بیوتكساتایل ، ترمیمی بافتی مانند تیشیواكسپندروسایل  ،های زخم پوش ،مدیكال نیدل، انواع الكترود )چسب الكترود(

 هاا آنالیاف پزشكی: شرایط تولید و خاواص   ان، گان.بافته و نبافته خواص و شرایط تولید ماند باند، گاز، ش منسوجات پزشكی:

و استانداردها شامل اناواع   ،نخهای بخیه و جراحی، شرایط تولید، خواص مانند الیاف توخالی و توریها و مشهای مهندسی بافت.

سیلک، كت كاوت   ،PLA and PEG, PET, PA, PPطبیعی، سنتزی و بازیافتی، نخهای قابل جذب و غیر قابل جذب، مانند 

تنفسای، تهویاه و    یهاا سیساتم داروئی،  هایآندر درم هاآنساختار، ویژگی، انواع و كاربرد  :هانیبیوممبر، )پلین و كرومیک(

در چسابهای   هاآنهای زیستی: انواع، ویژگی و كاربردهای مختلف چسب بیهوشی، اكسیژناتور، فیلترهای دیالیز و كو فیلترها.

 ، جراحی، چسبهای ضدحساسیت

 :مراجع و منابع



 

[1] Ratner B D, Biomaterials science, The Last edition. 

[2] Eibl R, Eibl D, Single-Use Technology in Biopharmaceutical Manufacture, The Last edition. 

[3] Icon Group International, The 2018-2023 World Outlook for Disposable Medical Supplies, The Last edition. 
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بافات  ، خون، بافت همبند، پوشش هایبافت، شناسی سلولیبافت، شناسیاصول و تكنیكهای بافت بافت شناسی عمومی شامل:

 شناسای عماومی شاامل:   آسایب . دساتگاه گاردش خاون   ، بافت عصبی، بافت عضالنی، بافت استخوانی، بافت مفاصل، غضروف

، اخاتالالت همودینامیاک  ، بازسازی سلولی و التیاام زخام  ، التهاب حاد و مزمن، آسیب و مرگ سلولی و سازگاری، اصطالحات

 .ایمنی و اختالالت در آندستگاه ، نئوپالزیها و تومورهاچ
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[1] Kierszenbaum A L, Tres L, Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology, The Last edition. 
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معادالت بقای جرم، قانون دوم نیوتن، مفهوم سیستم و حجم كنترل، معادالت حاكم  ،استاتیک سیاالت ،خواص و تعریف سیال

معادالت ابعادی )ابعاد تئوری  ،برآن، كاربرد معاالدت باال در معادالت پیوستگی، انرژی، ممنتوم، قانون بقای انرژی، قانون برنولی

جریان المینار و غیرقابل تراكم بین سطوح و مجاری دایروی، جریاان   ،اثرات و یسكوزیته، مدلی(اعداد بدون بعد، مطالعات  

 ،آلجریاان ایاده  ، )افت فشاار ضارایب تئاوری و تجربای(    ها آشفته، دیفوزیون، الیه مرزی جریان پایدار غیر قابل تراكم در لوله

ها )كاویتاسایون، جریاان   انواع پمو ،ن حول سیلندر دایرویآل، جریان دوبعدی، جریان غیر چرخشی، جریاتعریف جریان ایده

 .متغیر بازمان، ضربه قوچ(

 

 

 :مراجع و منابع

[1] James E.A John and william L. Himan, introduction to fluid mechanics, prentic hall, The last edition. 
[2] Frank M White, fluid mechanics, Mc-Graw Hill, The last edition. 
[3] B.R. Munson: Young and okishi, fundamentals of fluid mechanics,John-wiley, The last edition. 
[4] V.L.Streeter: wylie and Bedford, fluid mechanics Mc-Graw Hill, The last edition. 
[5] B.S.Massey, mechani of fluid, VNR, The last edition. 
[6] Irving H.Shames, mechani of fluid, Mc-Graw Hill, The last edition. 
[7] W.P.graeble. Englneering fluid mechanics, Tylor and francis publishers, The last edition. 
[8] Streer: Watters and Vennard, Elementary fluid mechanics John-wiley, The last edition. 
[9] Fox: Mc-donald, introduction to fluid mechanics, John-wiley, The last edition. 
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 هااطالعات و دانش در زمینه اصول شیمی و شیمی آلی و كاربردهای آن در بیومتریال كسب

 

 :مطالب رئوس

دار ها و تهیه، پایداری نسبی پیوندهای دو و سه گاناه، گرماای هیادروژن   ، ساختار، پیوند، واكنشگذارینامها، ها و آلكینآلكن

 هایواكنشها، دار كردن آلكنحذفی، هیدروژن هایواكنشها، مروری بر ها و الكیل سولفوناتها از هالوآلكانآلكن تهیهكردن، 

اكسایش، افزایش رادیكال  -گزینی و فضا ویژگی واكنش هیدروبورار كردنها )افزایش ماركونیكوف(، مكانالكترون دوستی آلكن

، قادرت اسایدی   πفضااویژه، فعالیات نسابی پیونادهای      هایواكنشهائی از آزاد، )افزایش برخالف قاعدة ماركونیكوف( نمونه

های رادیكاال، آنیاون و كااتیون    مجاور )سیستم piپوشانی سه اوربیتال رمستقر، همغی piهای های استیلنی. سیستمهیدروژن

دوست آلیل هالیدها، واكنشگرهای آلی فلزی آلیلی، دو پیوناد  استخالفی هسته هایواكنشآلیل(، هالوژناسیون رادیكالی آلیل، 

الكتروسایكلی،   هایواكنشدوج، مختصری درباره های مزاندوستی دیالكترون هایواكنشمزدوج(،  هایاندوگانه مجاور )دی

هاا باه عامال    ها، فعالیت عامل كربونیل، مكانیسم افزایش آب، الكل و آماین های مزدوج. آلدئیدها و كتونانپلیمریزاسیون دی

، وقعیات  انول، تراكم آلدولی، در م -ها، تعادل كتوكربونیل، افزایش كربن هسته دوست، اكسایش و كاهش آلدئیدها و كتون
هاها و انوناسیدها. انول ها، واكنش ویتیگ، اكسایش توسط پراكسی كربوكسیلیکدار كردن آلدئیدها و كتون، هالوژن 

الوژناسایون آلدئیادها و   انول، هها تعادالت كتوا، قدرت اسیدی آلدئیدها و كتونβو  αهای غیراشباع ها، آلدئیدها و كتونالكل

تهیاه آلدئیادها و    هایروشها به عامل كربونیل، تراكم آلدولی متقاطع، ها، جمله انوالتها، الكیالسیون آلدئیدها و كتونكتون

 αهای غیراشباع ، افزایش مزدوج به آلدئیدها و كتونβو  αها و آلدئیدهای غیراشباع ، خواص كتونβو  αهای غیراشباع كتون

 .های انوالت )افزایش مایكل و انوله شدن رابینسون(افزایش مزدوج یون ،βو 

 

 :مراجع و منابع

 
[1] Morrison R, Boyd R N, Organic Chemistry, Prentice Hall, The last edition. 

[2] McMurry J, Organic Chemistry, Brooks Coles, The last edition. 

[3] Ege S E, Organic Chemistry, D. C. Heath and Co, The last edition. 
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هاا و  انادام ، هاا، ماواد كامپوزیات(   مصرفی )پلیمرها، فلزات، سرامیکمواد  العة پروتزهای بیومریال بر اساس:و مط بندیتقسیم

بدن )گردش خون، تنفسی، پوستی، اسكلت، عصبی  یهاسیستم، اعضای بدن )قلب، ریه، چشم، گوش، استخوان، كلیه و مثانه(

، شكسته بندی اساتخوان ها و صفصات تثبیت در پالک در راستای سه بند فوق، پروتزهای زیر مطالعه خواهند گردید:، و غدد(

قلاب مصانوعی و تعاویض    ، بخیه )غیار قابال جاذب و قابال جاذب(      هاینخ، تعویض مفاصل )ران، زانو(، دندانی هایایمپلنت

ها و هیدروژل، دستگاه دیالیز كلیه، مهندسی بافت، لنزهای چشمی )تماسی و دائم(، آن، رگ مصنوعی، پیس میكر هایدریچه

 ،طراحای  مراحل مختلف تولید پروتزهای بیومتریال فوق نیز بررسی خواهناد شاد:  ، پوست مصنوعی، رهایش دارو، هاپوشزخم

بسته بنادی و   ،چاپ، بیومتریال هایاصالح و بهبود خواص سطصی پروتز ،دهی مواد اولیه و پروتز نهاییفرآیند ساخت و شكل

 استرلیزاسیون.

 

 :مراجع و منابع

 
[1] Saltzman W M, Biomedical Engineering: Bridging Medicine and Technology (Cambridge Texts in Biomedical 

Engineering), The last edition. 
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 هاای بافات رشاد و تكثیار سالولها در    ، مصنوعی هایبافتدیده با آسیب هایبافتجایگزین كردن ، ای بر مهندسی بافتمقدمه

بررسای  ، ابزاری برای وارد كردن سلولهای تغییریافتاه باه ارگانیسام    تأمین، ساخت مثلهای مصنوعی سلولی و بافتی، مصنوعی

كاشت و  هایروش، بیولوژی سلولی و ملكولی، تصقیق و مطالعه در مهندسی بافت هایروش، سطوح ابزار غیر بیولوژیكیتغییر 

نقاش   ،غیار فیباری در مااتریس    هاای نقش ماتریس در رشد و تكثیر سلول )نقش كلوژن، هاالگوی رشد سلول، پرورش سلول

 هایبافتواكنش امیونولوژی بدن بر ، با سطوح مصنوعی و طبیعی برهم كنش سلول و بافت، االستیک در ماتریس( هایفیبری

 in vitroاستفاده از سلولهای تكثیار داده شاده در   ، نقش نیروهای فیزیكی در تثبیت، رشد و تكثیر سلولها در بافت، مصنوعی

 inسازی بافات در  فاده در دوبارهمواد مورد است، in vitroسازی بافت در مواد مورد استفاده در دوباره، سازی بافتبرای دوباره

vitro 6 كلیه مصنوعی، مهندسی بافت برای غضروف مصنوعی، كاربرد مهندسی بافت در پزشكی، تنش در رشد سلول تأثیرا ،

 .عصبی هایمهندسی بافت رشته، مهندسی بافت استخوان، مهندسی بافت رگهای خونی، كبد مصنوعی

 

 

 :مراجع و منابع
[1] Cowin S C, Doty S B, Tissue Mechanics, Springer, The last edition. 

[2] Martin R B, Burr D B, Sharkey N. A., Skeletal Tissue Mechanics, Springer, The last edition. 

[3] Fung Y C, Biomechanics: Motion, Flow, Stress, and Growth, Springer, The last edition. 

[4] Martin R B, Burr D B, Sharkey N A, Skeletal Tissue Mechanics, Springer, The last edition. 

[5] Fung Y C, Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues, Springer, The last edition. 

[6] Gomez M A, Biomechanics of Soft Tissue Injury, Lawyers and Judges Publishing, The last edition. 

[7] Cowin S C, Humphrey J D, Cardiovascular Soft Tissue Mechanics, Springer, The last edition. 
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 های كنترل رهایش مواد بیولوژیكیمهندسی سیستمالزم در زمینه  اطالعات كسب

 

 :مطالب رئوس

 كنترل رهایش ماواد مساایل   هایروشكنترل رهایش، تعریف نرخ رهایش، مزایای رهایش كنترل شده،  یهاسیستمتاریخچه 

عوامل مؤثر بر ضارایب نفاوذ،    ،معادالت نفوذ، غشاءهای همگن و متخلخل، كنترل رهایش یهاسیستماصول كار  بیوسنیتیكی،

مخزنای،   یهاا سیستمنفوذ،  به وسیلهكنترل شده  یهاسیستم، (Partition Coefficients) عوامل مؤثر بر ضرایب جدایش

قابال تخریاب در مصایط     یهاسیستم، تورم، اثرات مربوط به الیه مرزی وسیلهبه مونولیتیک، وسایل كنترل شده  یهاسیستم

، مصایط بادن، سانیتیک واكانش هیادرولیز     قابال تخریاب در    یهاا سیساتم شایمی   ،(Biodegradable Systems)بدن 

مواد بكار رفته در تهیاه  ، مكانیكی هایپمواسمزی،  هایپمو ،اسمزی یهاسیستماصول كار  ،اسمزی و مكانیكی یهاسیستم

پلای   وینیال اساتات(   ،پلای )اتایلن  ، سیلیكون و انواع مورد استفاده آن در رهایش مواد فعال، رهایش كنترل شده یهاسیستم

پلای  ، پلی انیدریادها  پلی آمیدها، پلی كاپروالكتون پلیمرهای سلولزی، پلی گالیكولیک اسید پلی وینیل كلراید، الكتیک اسید

رهاایش   یهاا سیساتم كاربردهاای  ، هاهیدروژل طبیعی و مصنوعی هایالستیک، پلی بنزوامیدها )بنزمیدد ازول ها( هاآنیورت

 .رهایش سلولی و داخلی سلولی، هارهایش ژن، هاو هورمون هاپروتئینرهایش ، رهایش مواد دارویی و درمانی، كنترل رهایش

 

 

 :مراجع و منابع
[1] Mark Saltzman W,Drug Delivery: Engineering Principles for Drug Therapy (Topics in Chemical Engineering), The 

last edition. 

[2] Bader R A, Putnam D A, Engineering Polymer Systems for Improved Drug Delivery, The last edition. 

[3] Li X, Design of Controlled Release Drug Delivery Systems (McGraw-Hill Chemical Engineering), The last edition. 

[4] Rosen Y, Gurman P, Drug Delivery: An Integrated Clinical and Engineering Approach, The last edition. 

[5] Coelho J, Drug Delivery Systems: Advanced Technologies Potentially Applicable in Personalised Treatment 

(Advances in Predictive, Preventive and Personalised Medicine), The last edition. 



 

[6] Wang B, Hu L, Drug Delivery: Principles and Applications (Wiley Series in Drug Discovery and Development), The 

last edition. 
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 :هدف

 بندی پلیمرها.های تقسیم، ساختارهای مولكولی و شیوهشیمیاییای علم پلیمر مانند اتصاالت بیان اصطالحات و تعاریف پایه

 پلیمریزاسیون هایواكنشتهیه پلیمرها و 

 

 :مطالب رئوس

تكنیكهاای  ن، ، كوپلیمریزاسایو و بیان سارعت واكانش   هاآنبندی انواع تقسیم هایپلای و پلیمریزاسیون زنجیره هایواكنش

، هاا وزن مولكاولی و ساایز مولكاول   ، مختلف برای پلیمریزاسیون مانند پلیمریزاسیون توده، مصلول، سوسپانسایون، امولسایون  

تكنیكهاای مختلاف بارای     ،مختلف برای بیان وزن مولكولی مانند وزن مولكولی متوسط عددی، وزنی و ویساكوزیته  هایروش

اندازه و ساایز مولكولهاا و روش    ،تعیین وزن مولكولی و توزیع آن مانند ویسكومتری، پراكندگی نور، اسمومتری، كروماتوگرافی

و عوامال  ای نقاط انتقال در پلیمرها مانند نقطاه انتقاال شیشاه    ،پلیمرها خواص ساختاری و نقاط انتقال در ،تعیین و بیان آن

و  پدیدة تبلور عوامال ماوثر   ،ساختار مولكولها در پلیمر به لصا  مناطق آمورف و كریستالی ،تعیین آن هایروشموثر بر آن و 

، رفتار ویسكواالستیكی، خواص فیزیكی و مكاانیكی پلیمرهاا   ،خصوصیات پلیمرها، اثر آن بر خواص پلیمر ،تعیین آن هایروش

 ،ی پلیماری، فرآیناد حاللیات، و ماهیات مولكولهاا در مصلاول      هاا مصلاول  ،نفاوذ پاذیری   ،خواص حرارتی و خواص الكتریكی

برخای از  بیان ویژگی و خواص  ،تخریب پذیری و پایدار سازی پلیمرها ،ی موجودهاتئوریی رقیق و بیان هامصلولویسكوزیته 

اساتر، پلای آمیاد،    هاا، فلاور و كاربن پلیمار، پلای     ها، اكریلیاک وینیلها، پلیاینها، دایمانند پلی اولفین ،پلیمری هایخانواده

گاری،  اكسترود، قالبگیری، ریخته هایروش ،فرآیند پلیمرها هایروش، شناسایی و آنالیز پلیمرها، سیلیكونها، االستومر و رابرها

 .كامپاندینگ

 

 

 :مراجع و منابع
[1] Hillery A M, Drug Delivery and Targeting: For Pharmacists and Pharmaceutical Scientists, The last edition. 

[2] Fried J R, Polymer Science and Technology , The last edition. 

[3] Ghosh P, Polymer Science and Technology: Plastics, Rubber, Blends and Composites, The last edition. 

[4] Ebewele  R O, Polymer Science and Technology, The last edition. 

[5] Chanda M, Introduction to Polymer Science and Chemistry: A Problem-Solving Approach, The last edition.  

[6] Brinson H F, Brinson L C, Polymer Engineering Science and Viscoelasticity: An Introduction, The last edition. 



 

[7] Blackley D C, Polymer Latices: Science and technology Volume 2: Types of lattices, The last edition. 
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 :هدف

 های حیاتیدر سیستم های انتقال جرم و انتقال حرارتپدیدهآشنایی با 

 

 :مطالب رئوس

انتقال حرارت توسط هادایت در اجساام جاماد )قاانون فوریاه( در       -قوانین كلی انتقال حرارت )كنوكسیون، هدایت، تشعشع( 

 ها با منبع حرارت در داخل دیاواره. راست و كروی در حالت یكنواخت )ترمال كنداكتیوتی( انتقال حرارت در دیواره هایدیواره

انتقال حرارت در كنوكسیون آزاد و اجباری، ضریب انتقال  ضرایب اصول جریان حرارت در سیاالت )كنوكسیون آزاد و اجباری(

كناد در اشاكال   انتقال حرارت در سیالی كه به صورت آرام حركت مای  ،سیاالت بدون تغییر فازانتقال حرارت به  حرارت كلی.

انتقاال حارارت در    ،اعداد بدون بعد در انتقال حرارت كند.می انتقال حرارت در سیالی كه به صورت توربولنت حركت ،مختلف

انتقاال حارارت از بخاارات در حالات ماایع شادن        –ز انتقال حرارت به سیاالت با تغییر فاا  سیاالت در حالت كنوكسیون آزاد.

اعمال انتقال جرم، جداساازی مساتقیم و غیرمساتقیم، اعماال      بندیتقسیمكلیات فرآیندهای انتقال جرم: شامل  )كندانسور(.

نفاوذ   ،Fick ای، تعداد واحدهای تعادلی( نفوذ ملكولی در سیاالت شامل: نفاوذ ملكاولی، معادلاه   پایدار و ناپایدار، اعمال مرحله

موارد كاربرد نفاوذ   ،نفوذ مایعات ضرایبملكولی در گازها در حاالت مختلف، نفوذپذیری گازها، نفوذپذیری ملكولی در مایعات، 

ضرایب انتقال جرم در حالت جریان آرام، مایعات،  ملكولی، تشابه انتقال مومنتم، حرارت و جرم در حالت جریان آرام، سیاالت.

انتقال جرم در فصل مشترک فازهاا،   تئوری فیلم، نفوذگرائی اطالعاتی برای مصاسبه حالت ساده انتقال جرم.جامدات و گازها، 

جذب: حاللیت گازها در مایعات در حالات تعاادل    مصلی و كلی. ضرایبتعادل نفوذ بین فازها، انتقال جرم موضعی بین دوفاز، 

  .هاجریانآل، انتخاب حالل و مصاسبات رایدهآل و غیایده یهاسیستم ،دوگانه و چندگانه یهاسیستم

 

 

 :مراجع و منابع
 
[1] Welty J R, Wicks C E, Wilson R E, Rorrer G, Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer, John wiley 

and Sonc, Inc., The last edition. 

[2] Incropera F P, Dewitt D P, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley and Sonc, Inc., The last edition. 
  



 

 سرفصل دروس تخصصی

 زمینه تخصصی بیومکانیک( –)د  
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 هدف:

 آشنایی با مفاهیم پایه و اصطالحات در كینزیولوژی و شناخت دامنه حركتی، عضالت موثر بر حركت و نیروهای وارد بر اندامها

 

 :مطالب رئوس

قابلات  عوامل افزایش دهنده ، مصدوده حركات اعضاء و فعالیت عضالت، تعاریف، مفاهیم و اصطالحات پایه در كینزیولوژی

دامنه حركتی، كینزیولوژی و عضالت موثر بر حركات  ، كینزیولوژی تاندون، لیگامان و دیسک، حركتی اعضا و مفاصل بدن

كینزیولوژی اندام ، كینزیولوژی اندام فوقانی )دامنه حركتی، عضالت موثر بر حركت و نیروها(، مفصل گردن و ستون فقرات

 كت و نیروها(تصتانی )دامنه حركتی، عضالت موثر بر حر

 

 :مراجع و منابع
 

[1] Hoffman S J, Introduction to Kinesiology, Human Kinetics, The last edition. 
[2] Bridges J M, Randall J, Kinesiology Laboratory Manual, Stipes Publishing, The last edition. 
[3] Goodheart G J, Frost R, Applied Kinesiology: A Training Manual and Reference Book of Basic Principles and 

Practices, Ronin Publishing (CA), The last edition. 
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 :هدف

 هاآنهای ارتعاشی و تصلیل شناخت سیستم

 

 :مطالب رئوس

 یهاسیستمدینامیكی و  یهاسیستمتعاریف، حركات تناوبی و هارمونیک، خواص حركت نوسانی، درجات آزادی، مدل ریاضی 

معادالت حركت سیستم با اساتفاده از قاوانین نیاوتن و روش    ، یک درجه آزادی یهاسیستمارتعاشات آزاد خطی و غیرخطی. 

خطی یک درجاه آزادی بادون اساتهالک،     یهاسیستمانرژی و رایلی، اصل داالیر، جرم مؤثر )معادل(، ارتعاشات طبیعی انواع 

یاک درجاه آزادی باا تصریاک      یهاا سیساتم ارتعاشاات   استهالک خطی، روش كاهش لگاریتمی، كااربرد روش كاار مجاازی.   

خارجی، ارتعاشات ماندگار با استفاده از روش اعداد مخاتلط، پاساخ زماانی و فركانسای سیساتم       هایانواع تصریک، هارمونیک

نسبت به تصریک ورودی هارمونیک )نیرو(، حركت كلی سیستم، پاسخ فركانسی نسبت به تصریک جابجاایی پایاه، ارتعاشاات    

ناشی از دوران جرم خارج از مركز و حركت رفت و برگشتی، سرعت بصرانای، اثار    هاسیستمها، ارتعاشات اجباری پیچشی میله

ماوازی، انارژی تلاف     به صورتكاربرد فنرها و مستهلک كننده لزجی  صلب و االستیک. هایاستهالک در سرعت بصرانی، پایه

تهلک كنناده لزجای   ای و تورباوالنس، مسا  (، استهالک ساازه cloumbشده توسط مستهلک كننده لزجی، اصطكاک خشک )

معادل، كاهش ارتعاشات و ایزوالسیون، قابلیت انتقاال نیارو و جابجاایی مطلاق و نسابی، مساتهلک كنناده ویسكواالساتیک،         

، ارتعاشات با تصریاک دلخاواه  گیری پارامترهای مربوط به ارتعاش و استفاده از ارتعاشات در تعمیر و نگهداری. اندازه هایروش

ای، انتگرال كانولوشان )دوهامال(،   یه، تصریک غیرتناوبی: پاسخ سیستم یک درجه آزادی به بار ضربهتصریک تناوبی: روش فور

معادالت دیفرانسیل ارتعاشات از روش نیوتن، آزاد، ، سیستم دو درجه آزادی عددی در حل معادالت ارتعاشی. هایروشكاربرد 

مودهای طبیعی، حركت كلی سیستم، مختصات عمومی، مختصات اصلی، پدیاده ضاربان، ارتعاشاات اجبااری،      ،ارتعاشات آزاد

مرتبط )وابسته(، ماود جسام صالب، روش انارژی      یهاسیستمصنعتی، ارتعاشات  هایجاذب دینامیكی ارتعاشات، انواع جاذب

 یهاسیستمتعمیم معادالت ماتریسی برای ، زادیچند درجه آ یهاسیستم، آوردن معادالت حركت )روش الگرانژ(برای بدست

 ممتد. یهاسیستمای برای ارتعاشات چنددرجه آزادی، مقدمه

 

 :مراجع و منابع
[1] Thomson W.T. and M.D.Dahleh, Vibration Theory with Applications, Premtica Hall, The last edition. 
[2] Inman D.J., Engineering Vibration, Premtice Hall, The last edition. 



 

[3] Rao,S.S, Mechanical Vibration, Addison-Wesley,The last edition. 
[4] Ginsberg, J.H., Mechanical and Structural Vibrations, John Wiley The last edition. 
[5] Srinivasan,P.,Mechanical Vibration Analysis, Tata Mc Graw-Hill,New Delhi,The last edition. 
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 :هدف

 صلب شناخت معادالت و شرایط حاكم بر ذرات و اجسام

 

 :مطالب رئوس

 ،ای، حركت بر روی منصنیسینماتیک و سینتیک ذرات )توصیف حركت، حركت زاویه، واحدها( ،اصول دینامیک )قوانین نیرو

كار  ،متشكل از چند ذره )معادله حركت یهاسیستمسینتیک ، حركت مركزی( ،كار و انرژی ممنتوم ،حركت ،مختصات قطبی

حركت نسبی، حركت  ،سینماتیک اجسام صلب در صفصه حركت مطلق، ای بقاء جرم و ممنتوم(ممنتوم خطی و زاویه ،و انرژی

ساینماتیک و ساینتیک   ، قوانین نیرو و كار و انرژی( ،سینتیک اجسام صلب در صفصه )ممان اینرسی حول یک مصور، ایزاویه

 .ای چرخش حول یک نقطه( حركت كلی در فضاحركت نسبی ممنتوم زاویه ،اجسام صلب در فضا )حركت مطلق

 

 :مراجع و منابع
  آخرین ویرایش.مترجم علیرضا انتظاری، انتشارات نو پردازان،  دینامیک،، م كرایگ [1]
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 :هدف

 هاآنشناخت خواص مكانیک سیاالت و شرایط حكم بر رفتار 

 

 :مطالب رئوس

فشار، تنش برشای، لزجات،   ، خواص سیاالت و تعاریف آن، جهت شناخت علم مكانیک سیاالت و فلسفه این درس و كاربرد آن

تغییارات فشاار،   ، استاتیک سایاالت  كشش سطصی و سایر خواص.پذیری، جرم مخصوص و وزن مخصوص، كاویتاسیون، تراكم

هاا  نیروی وارد بر سطوح مستوی و منصنی، نیروی هیدرواستاتیكی وارد بر سد، اصول شناوری، تعادل اجسام شناور، فشارسنج

سیساتم، خاط    تعاریف مورد لزوم در جریاان سایاالت، حجام معیاار و    ، بررسی جریان سیاالت به صورت انتگرالی )مانومترها(.

ای )رابطه مقدار حركات(، بقاای انارژی باه     جریان و غیره، اصول بقا بقای جرم )رابطه پیوستگی(، بقای مومنتوم خطی و زاویه

آل به صاورت سااده، معاادل انارژی در     صورت انتگرالی، معادله اویلر و برتولی در امتداد خط جریان، توضیح جریان سیال ایده

(، لولاه پیتاوت و نتاوری    و مصدودیتهای رابطه برتولی در جریان سیال. كاربرد معادله برناولی )مثال  طول لوله جریان، كاربرد 

اعاداد بادون بعاد و مطالعاات      ،ثابت و متصرک، خمها و غیره( هایكاربرد معادالت انتگرالی مومنتوم )مثل نیروی وارد بر پرده

ر، ماخ، اویلر، تشابه و مطالعات مدلی، نصوه اساتفاده از اعاداد بادون    تئوری باكینگهام، اعداد بدون بعد رینولدز، فرود، وب، مدلی

ای و ای و مغشاوش، معاادالت جریاان الیاه    تعریاف جریاان الیاه   ، هاا جریان در لوله بعد و مطالعات مدلی در مطالعات تجربی.

 ها.گیری جریان در لولهزهسری و موازی، وسایل اندا هایلوله تصلیل جریان سیال درها، افتهای موضعی، مغشوش در لوله

 

 

 :مراجع و منابع

 
[1] James E.A John and william L. Himan, introduction to fluid mechanics, prentic hall, The last edition. 
[2] Frank M White, fluid mechanics, Mc-Graw Hill, The last edition. 
[3] B.R. Munson: Young and okishi, fundamentals of fluid mechanics,John-wiley, The last edition. 
[4] V.L.Streeter: wylie and Bedford, fluid mechanics Mc-Graw Hill, The last edition. 
[5] B.S.Massey, mechani of fluid, VNR, The last edition. 
[6] Irving H.Shames, mechani of fluid, Mc-Graw Hill, The last edition. 
[7] W.P.graeble. Englneering fluid mechanics, Tylor and francis publishers, The last edition. 



 

[8] Streer: Watters and Vennard, Elementary fluid mechanics John-wiley, The last edition. 
[9] Fox: Mc-donald, introduction to fluid mechanics, John-wiley, The last edition. 
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 :هدف

 های دما و انرژی در مهندسی پزشكیشناخت چرخه

 

 :مطالب رئوس

)جرم مشخصه( و حجم مشخصه )حجم كنترل(، خواص و حالات  تعریف و تاریخچه علم ترمودینامیک، سیستم ترمودینامیكی 

تعادل فازهاای ساه گاناه    : خواص ماده خال  دما. هاییک ماده، فرآیند و چرخه )سیكل(، اصل صفرام ترمودینامیک، مقیاس

گااز و   )بخار، مایع، جامد( معادالت حالت، گازهای كامل و گازهای حقیقی، جداول خواص ترمودیناامیكی، قاعاده فاازگیبس.   

 پذیر در یک فرآیند شبه تعادلی، تعریف حرارت، مقایسه گاز و حرارت.مرز یک سیستم تراكم جابجاییتعریف گاز، كار  :حرارت

اصل اول ترمودینامیک برای یک سیستم با گردش در یک چرخه، اصل اول ترمودینامیک بارای یاک    :اصل اول ترمودینامیک

رژی درونی، اصل بقاء جرم، اصل اول ترمودینامیک بارای حجام مشخصاه، آنتاالپی،     سیستم )جرم مشخصه( با تغییر حالت، ان

حالت یكنواخت، گرمای ویژه در حجم ثابت، گرمای ویاژه در   ،(، فرآیند جریان یكنواختSSSFفرآیند جریان دائم حالت دائم )

انارژی درونای، آنتاالپی و گرماای ویاژه،      حجم ثابت، گرمای ویژه در فشار ثابت، فرآیند شبه تعادلی در سیستم با فشار ثابت، 

ی حرارتای و ضاریب عملكارد یخچاال،     هاماشینی حرارتی، تبرید و یخچال. هاماشین :اصل دوم ترمودینامیک گازهای كامل.

شوند، چرخه كارنو، بازده چرخاه  ناپذیری فرآیندها میپذیر، عواملی كه موجب برگشتاصل دوم ترمودینامیک، فرآیند برگشت

(، آنتروپی، آنتروپی جسم خال ، تغییرات آنتروپی Clausiusنامساوی كالسیوس ) :آنتروپی مقیاس ترمودینامیكی دما. كارنو،

ناپذیر، افت كار، اصل ترمودینامیكی برای حجم مشخصه، فرآیند با پذیر، تغییرات آنتروپی در فرآیند برگشتدر فرآیند برگشت

پذیر برای تروپیک( برگشتپذیر، تغییرات آنتروپی گازهای كامل، فرآیند برزخ )پلیجریان یكنواخت، فرآیند آدیاباتیک برگشت

پذیر، ( یا كار برگشتAvailability, Exergyقابلیت انجام كار ) :ناپذیریگازهای كامل، ازدیاد آنتروپی، بازده حرارتی. برگشت

 .هاآنی رقیق و روابط مربوط به هامصلولی باقاعده، هامصلولآل، ی ایدههامصلول :هامصلولترمودینامیک  ناپذیری.برگشت

 

 مراجع:
[1] Wylen G V, Sountag R, Fundamental of Classical Thermodynamics, The last edition. 
[2] Moran M J, Shapiro H N, Fundamental of Engineering Thermodynamics, The last edition. 
[3] Zemansky M W, Ditman R H, Heat and Thermodynamics, The last edition. 



 

 
 

 
  



 

 (1)مبانی بیومکانیک 
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 تعداد واحد: 3
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 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا، مفاصل و عضالت بدن مقادیر آنتروپومتری و سینماتیک و سینتیک و شناخت و مصاسبه

 

 رئوس مطالب:

مصاسبه نیروها و گشتاورهای وارد بار اعضاا و مفاصال بادن انساان در حالات       ، مصاسبه مكان مركز ثقل، جداول آنتروپومتری

، ه از تصاویر بارداری  چگونگی ثبات اطالعاات ساینماتیكی باا اساتفاد     ، مصاسبه نیروهای عضالت در حالت استاتیک، استاتیک

، ای اعضاا بادن(  سینماتیكی حركت )سرعتها و شتابهای خطی مفاصل و سرعتها و شاتابهای زاویاه   هایمصاسبه و تصلیل داده

 .مصاسبه نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل بدن انسان در حالت دینامیک، مصاسبه شتابهای مركز ثقل

 

 منابع و مراجع:
 .آخرین ویرایشمبانی بیومكانیک، ترجمه سیامک نجّاریان، مهناز ایرانی، بهرخ عاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی امیركبیر، هال س،  [1]

 .آخرین ویرایشبیومكانیک سیستمهای اسكلتی عضالنی، ترجمه علی استكی، حامد عامری، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی،  ،وایت، پنجابی [2]

[3] Hall J S, Basic Biomechanics, Prentice-Hall International Inc., The last edition. 

[4] Mc Mahon T A, Muscles, Reflexes and Locomotion, John Wiley and Sons, The last edition. 

[5] Winter D A, Biomechanics and Motor Control of Human Movement, John Wiley and Sons, The last edition. 

[6] Hamill J, Knutgen M, Biomechanical Basis of Human Movement, Prentice-Hall International Inc., The last 

edition. 

[7] Özkaya N, Nordin M, Fundamentals of Biomechanics: Equilibrium, Motion, and Deformation, Springer, The 

last edition. 

[8] Knudson D V, Fundamentals of Biomechanics, Springer, The last edition. 
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 هدف:

بارگزاریهای پیچیده و مركب در شرایط استاتیک )بارهای ثابات(  آشنایی با معیارهای طراحی و مصاسبه ضرایب اطمینان برای 

 بیومكانیكیهای در طراحی ارتزها و پروتزها و تصلیل  و دینامیک )بارهای تناوبی(

 

 رئوس مطالب:

و هاا  آئاین ناماه  ، علوم وابسته، تصمیم گیری، فناوری، مالحظاات طراحای  ، طراحی مهندسی، فرآیند طراحی، طراحی ماشین

استاندارد، تلرانسهای بزرگ، نقاط سر به سر، بارآورد هزیناه، ایمنای و     هایرویكردهای اقتصادی، اندازه، استانداردهای طراحی

حدود و  ،ضریب اطمینان، قابلیت اعتماد، ان، تنش و استصكام، ضریب طراحیمسئولیت پذیری، ارزیابی شایستگی، عدم اطمین

كرنش  ،تنش، دایره مور، تنش سه مصوری، تنش هشت وجهی، تنش با توزیع یكنواخت هایهمولف ،هااندازه و تلرانس ،انطباقات

تنش عمودی ناشای از خماش، تیرهاای باا      ،كرنش، تعادل، نیروی برشی و گشتاور خمشی در تیرها –االستیک، روابط تنش 

جادار ناازک    هاای لولاه  ،پایچش  ،چهارگوشبرشی در تیرهای با مقاطع  هایتنشبرشی در تیرها،  هایتنشمقاطع نامتقارن، 

فشااری و   هاای چرخان، انطبااق  هایتنش در استوانه ها، مخازن جدار نازک، حلقه ،بسته، مقاطع جدار نازک باز، تمركز تنش

ضریب فنریت، كشاش، فشاارو پایچش، تغییرشاكل در اثار       ،خمش در تیرهای خمیده، تنش تماسی ،انقباضی، اثرات حرارتی

انرژی كرنشی، قضیه كاستیگلیانو، مسائل  ،توابع منفرد –گشتاور سطح  – گیریانتگرال هایروشییرمكان به خمش، یافتن تغ

عضوهای تصت فشار، ستونهای بلند با بارمصوری، ستونهای نیمه بلند، ستونها با  ،تغییر شكل تیرهای خمیده ،نامعین استاتیكی

تلف كننده انارژی،   هایدستگاهتغییر شكل  ،ری فشاری كوتاه، بست حلقویفشاری كوتاه، پایدا هایبارگذاری غیرمركزی، پایه

مواد، ای خواص ضربه ،استصكام استاتیک، تغییرشكل پالستیک، استصكام و سردكاری، سختی ،تكان و ضربه، بارگذاری ناگهانی

فلزات، ریخته گری ماسه ای، قالب گیری پوسته ای، ریخته گری دقیق، پودر فلزكااری،   گذارینام یهاسیستماثرات حرارتی، 

فوالدهای آلیاژی، فوالدهای ضاد خاوردگی، ماواد ریختاه گاری، فلازات        ،فرآیندهای گرم كاری و سردكاری، عملیات حرارتی

ک، اناواع تغییار شاكل، چقرمگای،     بر مكانیک شكست، شكست شبه اساتاتی ای حساسیت شیار، مقدمه ،هاغیرآهنی، پالستیک

خستگی، رشد ترک، پیشگویی عمر، تركهای ناشی از خوردگی، ارزیابی كمی خواص فلزات سركاری شاده   ،ضرایب شدت تنش

ی شكست مواد نرم، ماكزیمم تنش برشی، انارژی كرنشای،   هاتئوریاستصكام استاتیكی، تمركز تنش،  ،و عملیات حرارتی شده

ی شكست مواد ترد، ماكزیمم تنش عمودی، تئوری اصاالح شاده ماور،    هاتئوری ،هامقایسه فرضیه اصطكاک داخلی، بررسی و

عمار، حاد دوام، اساتصكام خساتگی،      –عمر، رواباط تانش    –بر خستگی در فلزات، روابط كرنش ای مقدمه ،هابررسی فرضیه



 

نوسانی، مكان هندسی شكسات   هایتنشتمركز تنش و حساسیت به شیار، توزیع ها،  ،ضریب تصصیح حد دوام، ضرایب دیگر

ضربانی، تركیب انواع مختلف بارگذاری، مكاان هندسای شكسات،     هایتنشاستصكام خستگی پیچشی و  ،متغیر هایتنشدر 

ی، ضاریب طراحای   آسیبهای ناشی از خستگی انباشته، روش مكانیک شكست، استصكام خستگی سطح، نمودار خستگی طراح

اساتصكام پایچ، اتصااالت تصات      ،مهاره -تعاریف و استانداردهای دنده پیچ، مكانیک پیچ انتقال قدرت، اتصاالت پایچ  ،خستگی

بارهای برشی،  ،كاربردهای واشرهای آب بند، بارگذاری دینامیكی، ارزیابی ،بارهای كششی، رابطه گشتاور وارد بر پیچ، پیش بار

 .و خارها هاتنظیم، پین هایپیچ

 

 منابع و مراجع:

 
[1] Shigley J, Michel J, Mechanical Engineering Design, Mc Grawhill Book Co. New York, The last edition. 
[2] Machinary Handbook, Industrial Press Inc, The last edition. 
[3] Wessel J K, the Handbook of Advanced Materials: Enabling New Designs, Wiley IEEE, The last edition. 
[4] Cheremisionoff N P, Cheremisionoff N, Handbook of Advanced Materials Testing, Marcel Dekker, The last 

edition. 
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 هدف:

ها، اصول رسم فنای،  های كاغذ، خطوط نقشه كشی، اعداد وحروف نقشه كشی، مقیاس نقشهمعرفی وسایل نقشه كشی، اندازه

دایاره در پرساپكتیو،   گذاری، برش، هاشور، تصویر مجسم )پرساپكتیوها(،  روش اروپایی، روش آمریكای، انتخاب تصاویر، اندازه

 ای بر تقاطع اجسام، گسترش اجسام، اتصالها، مهره، اجزاء ماشینمقدمه

 

 رئوس مطالب:

اصول رسم ، هامقیاس نقشه، اعداد وحروف نقشه كشی، خطوط نقشه كشی، های كاغذاندازه، معرفی وسایل نقشه كشی

دایره در ، تصویر مجسم )پرسپكتیوها(، هاشور، برش، گذاریاندازه، انتخاب تصاویر، اروپایی و آمریكای هایروشفنی به 

 ها و اجزاء ماشیناتصالها، مهره، گسترش اجسام، ای بر تقاطع اجساممقدمه، پرسپكتیو

 

 

 منابع و مراجع:
 
 آخرین ویرایش. ،عمومی، انتشارات میالن آموزش رسم فنیف،  افشاری [1]

 آخرین ویرایش. ،مشهدفردوسی  انتشارات دانشگاهسم فنی، موسسه چاپ و م، ر دربانزادهكاظم [2]

 آخرین ویرایش.، صنعتی شریف دانشگاه مهندسی(، موسسه انتشارات علمی رسم فنی )گرافیکم م،  مشهدیروحانیع،  كافی [3]
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 هدف:

شناخت خصوصیات و رفتارهای بیومكانیكی بافتها، آشنایی با خصوصیات مكانیكی خون و قوانین حاكم بر جریان آن در عروق، 

 گیری و سنجش در بیومكانیکاندازه هایروش

 

مكانیک ، بیومكانیک دندان، بیومكانیک استخوان و صدمات استخوانی، بیومكانیک بافت نرم )ویسكواالستیک( ،بیومكانیک بافت

اثر قطار رگ بار ویساكوزیته و    ، ویسكوزیته خون و اثر هماتوكریت، سیاالت نیوتنی و غیرنیوتنی بندیتقسیم، سیاالت زیستی

دساتگاه  ، قلبی و رگ مصانوعی  هایقلب، دریچه، پزشكی و درمانیبیومكانیک تجهیزات ، اثر فارین لند كوئیست، هماتوكریت

 .در بیومكانیک هاآنانواع سنسورها و كاربرد ، تجهیزات ارتوپدی و استاندارهای آن، دیالز و كلیه مصنوعی

 

 منابع و مراجع:

 
 آخرین ویرایش.مبانی بیومكانیک، ترجمه سیامک نجّاریان، مهناز ایرانی، بهرخ عاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی امیركبیر، هال س،  [1]

 آخرین ویرایش.بیومكانیک سیستمهای اسكلتی عضالنی، ترجمه علی استكی، حامد عامری، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی،  ،وایت، پنجابی [2]

[3] Hall J S, Basic Biomechanics, Prentice-Hall International Inc., The last edition. 

[4] Mc Mahon T A, Muscles, Reflexes and Locomotion, John Wiley and Sons, The last edition. 

[5] Winter D A, Biomechanics and Motor Control of Human Movement, John Wiley and Sons, The last edition. 

[6] Hamill J, Knutgen M, Biomechanical Basis of Human Movement, Prentice-Hall International Inc., The last 

edition. 

[7] Özkaya N, Nordin M, Fundamentals of Biomechanics: Equilibrium, Motion, and Deformation, Springer, The 

last edition. 

[8] Knudson D V, Fundamentals of Biomechanics, Springer, The last edition. 
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 :هدف

در بیومكانیاک،   هاا آناجزاء مصادود و كااربرد    هایروشآشنایی با اصول روشها و چگونگی پیاده سازی الگوریتمها در مبصث 

مصادود و تصلیال نتاایج، انتخااب مناساب روش، فرضایات و        اجازا فرمول بندی و حل مسایل بیومكاانیكی باه كماک روش    

 .مصدود آن اجزاخصوصیات یک سیستم برای تصلیل 

 :مطالب رئوس

هاا و  قابلیات ، ضرورت و اهمیات اساتفاده از روش اجازاء مصادود در تصلیال مساائل مهندسای       ، تاریخچه روش اجزاء مصدود

بندی اجزاء مصادود باه   فرمول، هابندی اجزاء مصدود به روش تصلیل ماتریسی سازهفرمول، یک بعدی هایالمان، هامصدودیت

اسامبل نماودن و یاافتن    ، ، بردار نیرو، اثر دما )كرنش اولیاه( المانمختصات مصلی، توابع شكل، ماتریس سختی ، روش انرژی

خرپاای  ، ای باه روش گاالركین  مقدماه ، بندی اجزاء مصادود باه روش مساتقیم   فرمول، اعمال شرایط مرزی ،دستگاه معادالت

ای، كارنش  ط تصلیل تانش در مساائل دوبعادی، تانش صافصه     رواب، دو بعدی هایالمان، یک بعدی هایالمانسایر ، ایصفصه

، (، تواباع شاكل  Area Coordinates(، مختصاات ساطصی )  CSTمثلثای )  الماان ، اصل انرژی پتانسایل كمیناه  ، ایصفصه

بندی اجزاء مصدود دو بعدی به روش انرژی، ماتریس سختی، بردار نیارو، اثار دماا )كارنش     فرمول، بندی ایزوپارامتریکفرمول

متقارن مصوری و ساه   هایالمان، چهارگوش عمومی المانای بر مقدمه، (Serendipetyچهارگوش مستطیلی ) المان، اولیه(

 المان، ایسه بعدی آجری هشت گره هایالمانای بر مقدمه ،متقارن مصوری مثلثی و چهارگوش هایالمانای بر مقدمه، بعدی

ساه   هاای الماان ای بار  مقدمه، تیر بر اساس روش انرژی المانبندی اجزاء مصدود مولفر، تیر، توابع شكل المانكلیاتی از ، تیر

، هاای هار یاک   ها و مصادودیت و قابلیت سازیمدلانواع ، مسائل به روش اجزاء مصدود سازیمدل، ایبعدی آجری هشت گره

آشانایی باا   ، هاا ها و مصدودیتقابلیت، مصدودافزارهای تجارتی اجزاء كاربرد نرم، های مورد استفاده و شرایط مرزیانواع تقارن

یک بعدی، دو بعدی، متقارن مصوری، ساه بعادی و    هایالمانبا  سازیمدلانجام چند ، (ANSYSافزار اجزاء مصدود )یک نرم

، یک بعدی، دوبعادی، متقاارن مصاوری    هایالمانتصلیل چند مسئله كاربردی با استفاده از ، تصلیل چند مسئله كاربردی، تیر

 .سه بعدی و تیر

 

 منابع و مراجع:
[1] Liu G R, Quek S S, The Finite Element Method: A Practical Course.  Butterworth-Heinemann, The last edition. 

[2] Pepper D W, Heinrich Juan C, the Finite Element Method, Taylor and Francis (UK), The last edition. 



 

[3] Huebner Kenneth H (EDT), Byrom Ted G, Dewhirst Donald L, Smith Douglas E, The Finite Element Method for 

Engineers, Willey-IEEE, The last edition. 

[4] Chen Zhangxin, Finite Element Method and Their Applications, Springer, The last edition. 

  



 

 صدمات استخوانی بیومکانیک استخوان و
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 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری
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 هدف:

 ی بازسازی و نوسازی استخوانهاتئوریشناخت استخوان، رفتار بیومكانیكی و خواص مكانیكی آن، 

 

 رئوس مطالب:

خواص مكانیكی انواع استخوان و مكانیسمهای استخوان سازی، بررسای مكانیسامهای   خواص و عملكرد بیومكانیكی استخوان، 

 هاای آنبازسازی استخوان، مكانیسمهای شكست استخوان، واكنش استخوان در مقابل نیارو، حارارت، جریاان الكتریكای میاد     

خاواری و تمركاز تانش در    اساتخوان اساتخوان پدیاده    ی مختلف بازسازیهاتئوریمغناطیسی و تئوری االستیسیته تطبیقی، 

   اثرات نیرو در پروتز ناحیه سر استخوان فمور. هاآناستخو

 

 منابع و مراجع:

 
[1] Cowin S C, Bone Mechanics Handbook, CRC Press, The last edition. 

[2] Lowet G (EDT), Bone Research in Biomechanics, IOS Press, The last edition. 

 

  



 

 سیاالت زيستیمکانیک 
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 هدف:

 هاآنوارد در سیاالت و قوانین حاكم بر  هایتنشمصاسبه و تصلیل نیروها و 

 
 رئوس مطالب:

فشار، تنش برشای، لزجات،   ، خواص سیاالت و تعاریف آن، جهت شناخت علم مكانیک سیاالت و فلسفه این درس و كاربرد آن

تغییارات فشاار،   ، استاتیک سیاالت، پذیری، كشش سطصی و سایر خواصجرم مخصوص و وزن مخصوص، كاویتاسیون، تراكم

هاا  نیروی وارد بر سطوح مستوی و منصنی، نیروی هیدرواستاتیكی وارد بر سد، اصول شناوری، تعادل اجسام شناور، فشارسنج

تعاریف مورد لزوم در جریاان سایاالت، حجام معیاار و سیساتم، خاط       ، بررسی جریان سیاالت به صورت انتگرالی، )مانومترها(

ای )رابطه مقدار حركات(، بقاای انارژی باه     جریان و غیره، اصول بقا بقای جرم )رابطه پیوستگی(، بقای مومنتوم خطی و زاویه

آل به صاورت سااده، معاادل انارژی در     امتداد خط جریان، توضیح جریان سیال ایده صورت انتگرالی، معادله اویلر و برنولی در

.(، .طول لوله جریان، كاربرد و مصدودیتهای رابطه برنولی در جریان سیال. كاربرد معادله برنولی )مثل لوله پیتاوت و نتاوری و  

اعاداد بادون بعاد و مطالعاات     ، صرک، خمها و غیره(ثابت و مت هایكاربرد معادالت انتگرالی مومنتوم )مثل نیروی وارد بر پرده

، تشابه و مطالعات مدلی، نصوه اساتفاده از اعاداد بادون    رینولدز، فرود، وبر، ماخ، اویلر تئوری باكینگهام، اعداد بدون بعد، مدلی

ای و ریاان الیاه  ای و مغشاوش، معاادالت ج  تعریاف جریاان الیاه   ، هاجریان در لوله، بعد و مطالعات مدلی در مطالعات تجربی

 ها.گیری جریان در لولهای به وسایل اندازهسری و موازی، اشاره هایای به لولهها، افتهای موضعی، اشارهمغشوش در لوله

 
 

 منابع و مراجع:

 
[1] Waite L, Fine J, Applied BioFluid Mechanics , The last edition. 

[2] Chandran K B, Biofluid mechanics- the human circulation, The last edition. 

[3] Mazumdar J N, Biofluid mechanics, The last edition. 

[4] Fung Y C, Biodynamics: circulation, The last edition. 

[5] Fung Y C, Biomechanics: mechanical properties of living tissues, The last edition. 

[6] Caro C G, The mechanics of the circulation, The last edition. 



 

 

 

  



 

 آزمايشگاه بیومکانیک عمومی
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 هدف:

 بدن، كاربرد سنسورها در بیومكانیک هایبافتگیری خواص مكانیكی اندازه

 

 مطالب:رئوس 

و تعیین میزان پایداری باه كماک    COGثبت اطالعات ، ثبت اطالعات حركت و تعیین میزان مصرف انرژی با دستگاه تردمیل

ساینتیكی و ساینماتیكی    هاای اساتخراج داده ، و تصاویر بارداری   (Markers)نصب نشانگرها ، (Force Plate)صفصه نیرو 

 هاای تصلیال داده ، استاتیک و دینامیک هایحالتضا و مفاصل بدن انسان در استخراج نیروها و گشتاورهای وارد بر اع، حركت

 هایبافتتعیین خواص مكانیكی ، سخت )استخوان و دندان( هایبافتتعیین خواص مكانیكی ، سینتیكی و سینماتیكی حركت

كااربرد سنساورها در    آزماایش ، ایتعیین خواص مكاانیكی دیساک باین مهاره    ، نرم )پوست، عضله، عصب، لیگامان و تاندون(

 .بیومكانیک

 

 منابع و مراجع:

 
 آخرین ویرایش.مبانی بیومكانیک، ترجمه سیامک نجّاریان، مهناز ایرانی، بهرخ عاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی امیركبیر، هال س،  [1]

 آخرین ویرایش.بیومكانیک سیستمهای اسكلتی عضالنی، ترجمه علی استكی، حامد عامری، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی،  ،وایت، پنجابی [2]

[3] Hall J S, Basic Biomechanics, Prentice-Hall International Inc., The last edition. 

[4] Mc Mahon T A, Muscles, Reflexes and Locomotion, John Wiley and Sons, The last edition. 

[5] Winter D A, Biomechanics and Motor Control of Human Movement, John Wiley and Sons, The last edition. 

[6] Hamill J, Knutgen M, Biomechanical Basis of Human Movement, Prentice-Hall International Inc., The last 

edition. 

[7] Özkaya N, Nordin M, Fundamentals of Biomechanics: Equilibrium, Motion, and Deformation, Springer, The 

last edition. 

[8] Knudson D V, Fundamentals of Biomechanics, Springer, The last edition. 

 

  



 

 ابزار و تراشکاریکارگاه ماشین
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 تعداد واحد: 1
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 نیاز:پیش 

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف:

 ، هر كدامبراده برداری، آشنایی با انواع ماشین ابزار و معرفی نصوه كاركرد  هایروشآشنایی با ابزار ساخت و تولید، معرفی 

 

 رئوس مطالب:

تراشی، پیچ تراشی(، پلهكارعملی: سوهان كاری، اره كاری، قالویز كاری، حدیده كاری، تراشكاری)تراش ساده، مخروط تراشی، 

 سوراخكاری، فرزكاری، صفصه تراشی

 

 منابع و مراجع:

 
 .آخرین ویرایشدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، انتشارات ، تولید هایروشفناوری و م،  ظهور [1]

 .آخرین ویرایشطراح، انتشارات ، مترجم: اكبر شیرخورشیدیان، فرآیندهای تولید آر اچ، تود [2]

 .آخرین ویرایشطراح، انتشارات ولی نژاد،  اهللمترجم : عبد، استانداردهای طراحی و ماشین سازی جداول و، روتلینگن [3]

 

 

 

 

 

 

  



 

 کنترل اتوماتیک
 

BME153 :كد درس 

 تعداد واحد: 2

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش ارتعاشات
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 هدف:

 

 

 رئوس مطالب:

 زمانی پاسخ ،آن اثرات و فیدبک درمورد  كلیاتی بلوكی،های ،دیاگرامهاسیستم ریاضی مدل ،هاسیستم بندی طبقه و تعریف

 اثر بررسی( ماندگار خطای) ماندگار حالت و( شكست زمان، ، جهش)گذرا، حالت ماندگار،مشخصات و گذرا حالت ،هاسیستم

 مكان روش ،(RouthHurwitz) هورویتس.رات روش پایداری ،سیستم ماندگار و گذرا حالت  مشخصات بر هاکنندهكنترل

 در هاسیستم پایداری بررسی فركانسی، پاسخ سایش هایروش،هاسیستم فركانسی پاسخ ، (root Loc) هاریشه هندسی

 طرح و كنندهكنترل تنظیم ،(تشدید ماكسیمم و بهره و حداقل)فركانسی پاسخ مشخصات ،(نایكوئیست روش)فركانس میدان

 .كنترل یهاسیستم كار بهبود برای هاکنندهجبران

 

 :مراجع و منابع
 خاكی صدیق ع، سیستمهای كنترل خطی، آخرین ویرایش [1]

[2] Ogata K, Modern control engineering, Prentice Hall, The last edition. 
[3] Golnaraghi F, Kuo B C, Aytomatic control systems, Wiley, The last edition. 
[4] Dorf R C, Bishop R H, Modern control systems, Prentice Hall, The last edition. 
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 هدف: 

هیدرولیكی و نیوماتیكی، كنترل متغیرهای دور و های سیستمهای كنترل خطی، كنترل از سیستم هایینمونهآشنایی عملی با 

 ورهای خطی و دورانی.وتوضعیت در م

 
 رئوس مطالب:

آزمایش سیستم هیدرولیكی، كنترل دور موتور و وضعیت با موتور دورانی، كنترل دور موتور و وضعیت با موتور خطی، كنتارل  

طی، آزمایش سیستم نیوماتیكی، سیستم مرتبه اول، وضعیت به كمک فیدبک سرعت و وضعیت بر روی موتورهای دورانی و خ

سااز  سیستم مرتبه دوم و سوم، بررسی پایداری و سیستم مرتبه چهارم، آزمایش سیستم حرارتی، آزماایش سیساتم در شابیه   

هاای  های مختلف، كنتارل سارعت  ، كنترل وضعیتDC، آزمایش سرو و مكانیزم (Process Control Simulator)فرآیند 

 ستفاده از بازخورد سرعت در كنترل وضعیت.مختلف، ا
 

 :مراجع و منابع
 های كنترل خطی، آخرین ویرایشخاكی صدیق ع، سیستم [1]

[2] Ogata K, Modern control engineering, Prentice Hall, The last edition. 
[3] Golnaraghi F, Kuo B C, Aytomatic control systems, Wiley, The last edition. 
[4] Dorf R C, Bishop R H, Modern control systems, Prentice Hall, The last edition. 

  



 

 طراحی و تولید به کمک کامپیوتر
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 هدف:

، CNC, CAD/CAMهاای  نویسی ماشینكامپیوتر، آشنایی با چگونگی كنترل و برنامهسازی مدل هندسی سه بعدی در پیاده

 تولید كامپیوتری هایروشبررسی كیفیت قطعات تولید شده با 

 

طراحای   یهاسیستمافزارهای تعریف طراحی به كمک كامپیوتر و ساخت به كمک كامپیوتر، مبانی ساختمانی كامپیوتر، سخت

افزارهاای مصاساباتی، كنتارل    گرافیک كاامپیوتری، معرفای نارم    هندسی و اصوالً سازیمدلبه كمک كامپیوتر، اصول و انواع 

ریزی تولید به كمک كامپیوتر، كنترل كیفیت به كمک كامپیوتر مقادماتی  ی تكنولوژی گروهی، برنامههاماشینكامپیوتری در 

 پذیر.ساخت انعطاف یهاسیستمبه 

 

 منابع و مراجع:

 
[1] Paoluzzi A., Geometric Programming for Computer Aided Design, Wiley,The last edition. 

  



 

 اصول فیزيوتراپی و کاردرمانی
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 :هدف

 های متعدد كاربردهای فیزیک )حركت، نیرو، لیزر، صوت، گرما، سرما، نور، هیدروتراپی(الزم در زمینه اطالعات كسب

 

 :مطالب رئوس

 معلولیات،  اقساام  معلاول،  تعریاف  نااتوانی،  و معلولیت مابین معلولیت، تفاوت بخشی: تعریفمفاهیم پایه در فیزیوتراپی و توان

 فیزیاوتراپی،  تعریاف  فیزیاوتراپی،  و بخشای تاوان  تاریخچاه  بخشای، تاوان  تایم  اعضاای  بخشی،توان تیم كار نصوه بخشی،توان

 مختلاف های شیوه، دارد مشاركت هاآن بخشیتوان در فیزیوتراپیست یک كه مواردی فیزیوتراپی، بخش در موجود هایقسمت

 شارح  و تفسایر  فیزیكای،  هاای تسات  بیماری، بیمار، تاریخچه ارزیابی مراحل بیماران: ارزیابی روشكمكی.  وسایلو  رفتن راه

 پایاه،  اطالعاات )عصابی   سیساتم  فیزیكی( معایناه  هایتست لمس، مشاهده، پایه، اطالعات) حركتی، سیستم معاینهها، یافته

گروهای عضاالت،    كاار  درماانی،  تمارین  اهاداف  درماانی،  تمارین  تعریاف  درمانی: فیزیكی(. تمرین هایتست لمس، مشاهده،

 توجاه  ماورد  نكات، Muscle Testing حركتی، دامنه، انقباض، Passive تمرینات، Active تمرینات حركات، بندیتقسیم

ماسااژ،   از اساتفاده  عادم  مساژ، موارد درمانی استفاده موارد ماساژ، فیزیولوژیكی اثرات ماساژ، تعریف درمانی. ماساژ: تمرین در

 تعلیاق  مكانوتراپی، تعریف ماساژ. مكانوتراپی: هایروش بندی طبقه داشت، انتظار ماساژ از نباید كه ماساژ، نتایجی اولیه اصول

تعلیاق.   انواع درمانی، تعلیق از استفاده اثرات درمانی، تعلیق از استفاده مزایای درمانی، تعلیق در استفاده مورد وسایل درمانی،

 از اساتفاده  هاای روش درمانی، سرما استفاده عدم موارد سرما، از درمانی استفاده سرما، موارد فیزیولوژیک اثرات درمانی: سرما

 درماانی  اثارات  هیادروتراپی،  فیزیولوژیک اثرات آب، مكانیكی فیزیكی اثرات آب، خواص آب، حرارت درجه هیدروتراپی:سرما. 

هاای: اوتیسام، فلاج    بارای بیمااری   های توانبخشای ها و درمانشناخت ویژگی .هیدروتراپی از استفاده عدم موارد هیدروتراپی،

 اصول كاردرمانی جسمی، تعادل، اصول كاردرمانی روانی. ، پاركینسون،MSمغزی، سكته مغزی، داون، 

 

 :مراجع و منابع
 آخرین ویرایشعلوم بهزیستی و توانبخشی،  فیزیوتراپی، انتشارات دانشگاه درآمدی بر رشتهن، برهانی ا م، كریمی  [1]

 .آخرین ویرایش، انتشارات نرسی، تربیت بدنیدر  حركت درمانیفیزیوتراپی و  اصول كاربردیس ص، الدین شجاع [2]

[3] Pacllarulo M.A. Introduction to physical therapy, Baltimor: Mosby. The last edition. 
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 هدف:

 آشنایی با كاربرد علوم مهندسی در سه حوزه ورزشكار، باشگاه و جامعه برای افزایش كارآیی مجموعه و كاهش ضایعات ورزشی

 

   سرفصل دروس:

هاا،  مانناد : تاوپ   هاا آنآشنایی با تجهیزات ورزشی و نصوه طراحی و سااخت  ، معرفی مبانی مهندسی ورزش و كاربردهای آن

ورزشی و نصوه  هایمكانآشنایی با ، هاها و كالهمانند : كفش هاآنآشنایی با پوشاک ورزشی و نصوه طراحی و ساخت ، هاراكت

 .های فوقگوناگون در زمینه هایمثالحل  ،هاآنطراحی و ساخت 

 

 منابع و مراجع:
[1] Shar L, Leslie J,Sports Science, Sterling, The last edition. 
[2] Watt D, Sports Management and Administration, Routledge (UK), The last edition. 
[3] Parks J B, Quarterman J, Contemporary Sport Management, Human Kinetics, The last edition. 
[4] Bartlett R, Sports Biomechanics: Preventing Injury and Improving Performance, Spon Press, The last edition. 
[5] Zallinger G (EDT), Science in Elite Sport, Spon Press (UK), The last edition. 
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 هدف:

دانشاجویان در   هاای قابلیات مختلف علوم توانبخشی در راستای این هدف كه  هایگرایشآشنایی با كاربرد علوم مهندسی در 

 سطح خدمات حوزه توانبخشی در جامعه افزایش یابد ارتقاراستای ارائه خدمات مهندسی به 

 

   :رئوس مطالب

 در مباانی مهندسای   آشانایی باا  ، هاا آنمعرفی سیگنال حیاتی و كااربرد  ، و كاربردهای آن بخشیتوانمعرفی مبانی مهندسی 

 ،هاا دساتگاه گفتاار درماانی و    در مبانی مهندسای ، مختلف كاردرمانی هایروش، پروتزها در مبانی مهندسیآشنایی با ، ارتزها

، تمرین درمانی در مهندسی مبانی، مربوطه هایدستگاهسنجی و بینایی در مهندسیمبانی ، شناسیشنوایی در مهندسیمبانی 

 .مربوطه هایدستگاهمعرفی  ،الكتریسیته در بدن تأثیراتالكتروتراپی و  در مهندسی مبانی، مكانوتراپی در مهندسیمبانی 

 

 منابع و مراجع:

 
[1] Leslie J H, Smith Raymond V, Rehabilitation Engineering, CRC Press, The last edition. 
[2] Teodorescu H N (EDT) and Jain L C (EDT), Intelligent Systems and Technologies in Rehabilitation Engineering, 

CRC Press, The last edition. 
[3] Ballabio E, Rehabilitation Technology, IOS Press, The last edition. 

 

 

  



 

 بیومکانیک بافت

 
BME160 :كد درس 

 تعداد واحد:  2

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش هم نیازیا  (2)مبانی بیومكانیک 

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف:

 از شرایط پاتولوژی بافت هر یکمختلف بدن در شرایط طبیعی و تغییر این خواص در  هایبافتآشنایی با خواص مكانیكی 

 

 رئوس مطالب:

 ،بر خواص مكانیكی هاآن تأثیرعضله و  هابیماری ،هاآنخواص  هایتفاوتانواع عضالت و ، خواص مكانیكی عضله

مفصلی  هایبافتبیومكانیک  ،بیومكانیک تاندون ،بیومكانیک عروق ،بیومكانیک عضالت صاف ،بیومكانیک عضالت قلبی

بیومكانیک ، .(.داخلی )مغز، كبد، غدد و  هایبافتخواص مكانیكی ، )لیگامان، غضروف، مینسک، دیسک و مایع سینوویال(

 بیومكانیک عصب، تبیومكانیک پوس، سخت )استخوان و دندان( هایبافت

 

 منابع و مراجع:

 
 آخرین ویرایش.مبانی بیومكانیک، ترجمه سیامک نجّاریان، مهناز ایرانی، بهرخ عاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی امیركبیر، هال س،  [1]

 آخرین ویرایش.های اسكلتی عضالنی، ترجمه علی استكی، حامد عامری، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، بیومكانیک سیستم ،وایت، پنجابی [2]

 
[1] Cowin S C, Doty S B, Tissue Mechanics, Springer, The last edition. 

[2] Martin R B, Burr D B, Sharkey N. A., Skeletal Tissue Mechanics, Springer, The last edition. 

[3] Fung Y C, Biomechanics: Motion, Flow, Stress, and Growth, Springer, The last edition. 

[4] Martin R B, Burr D B, Sharkey N A, Skeletal Tissue Mechanics, Springer, The last edition. 

[5] Fung Y C, Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues, Springer, The last edition. 

[6] Gomez M A, Biomechanics of Soft Tissue Injury, Lawyers and Judges Publishing, The last edition. 

[7] Cowin S C, Humphrey J D, Cardiovascular Soft Tissue Mechanics, Springer, The last edition. 

 

  



 

 ارتز و پروتز
 

BME161 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1) مبانی بیومكانیک

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 بیومكانیكی ارتزها و پروتزها تأثیراتآشنایی با اصول جراحی آموتاسیون و ارتزها و پروتزها، تصلیل 

 

 رئوس مطالب:

)ارتزهای ناحیاه  : ارتزهای اندام تصتانی. )ارتزهای ناحیه شانه، ارتزهای ناحیه آرنج، ارتزهای مچ و دست(: ارتزهای اندام فوقانی

)ارتزهای ناحیه گردنی، ارتزهاای ناحیاه پشاتی و    : ارتزهای ستون فقرات. ران، ارتزهای ناحیه زانو، ارتزهای مچ پا، ارتزهای پا(

هاا، پروتزهاای   )پروتزهای ناحیه انگشتان دست، پروتزهای ناحیه متاكارپ: پروتزهای اندام فوقانی. كمری، ارتزهای ناحیه لگن(

هاا،  )پروتزهای ناحیه انگشتان پا، پروتزهاای ناحیاه متاتاارس   : پروتزهای اندام تصتانی. ناحیه مچ دست، پروتزهای ناحیه شانه(

 .پروتزهای ناحیه مچ پا، پروتزهای ناحیه زانو، پروتزهای ناحیه لگن(

 

 منابع و مراجع:
[1] Ron S, Prosthetics and Orthotics: Lower Limb and Spinal, Lippincott Williams and Wilkins, The last edition. 
[2] Smith D G, Michael J W, Bowker J H, Atlas of Amputations and Limb Deficiencies: Surgical, Prosthetic, and 

Rehabilitation Principles, American Academy of Orthopaedic Surgeons, The last edition. 
[3] Lusardi M M, Nielsen C C, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Butterworth-Heinemann, The last 

edition. 
[4] Shurr D G, Michael J W, Prosthetics and Orthotics, Prentice Hall, The last edition. 

 

 

 

 

  



 

 بیومکانیک دندان و ارتودنسی
 

BME162 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (1) مبانی بیومكانیک

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

 ، خصوصیات بیومكانیكیهادندانم فک و تاجزا سیسآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

مصاسابه نیروهاای وارده باه     هاای روشمعرفای  ، فاک  هاای استخوانبر روی  هاآن تأثیرو  هادندانوارده به  هایتنشبررسی 

 یهاسیستممعرفی ، هادندانحرارتی روی  هایتنش تأثیر، هادرمان ریشه و بیومكانیک این روش هایروشآشنایی با ، هادندان

بیومكانیک پروتزهای ، هاآنساخت  هایروشآشنایی با پروتزهای دندانی ثابت و متصرک و ، ارتودنسی و بیومكانیک ارتودنسی

 .در دندانپزشكی كاررفتهبهآشنایی با مواد ، دندانی هایآشنایی با ایمپلنت، دندانی

 

 منابع و مراجع:

 
 .آخرین ویرایش. همدان پزشكی علوم دانشگاههای دندانی، ناشر: در ایمپلنت اصول بیومكانیک ف، حجاریانع،  طایفه دولو ب، هوشمند [1]

 .آخرین ویرایش شایان، نمودار انتشارات راجی، حمید: مترجم یک در ارتودنسی بالینی ارتودنسی،اتراهكارهای است بیومكانیک ور،  ناندا [2]

[3] Natali A N, Dental Biomechanics, CRC, The last edition. 

 

 

 

  



 

 ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی

 
BME163 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش بخشیاصول و افزارهای توان

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

آشنایی با شیوه طراحی مصیط و ابزار كار برای افزایش راندمان انسان، شناخت و مصاسابه نیروهاا و گشاتاور وارد بار انادام و      

سازی ابزار كار و چینش ، مصاسبه و بهینه(و رطوبت)نور، صدا، دما  سازی شرایطمفاصل در هر ایستگاه كاری، مصاسبه و بهینه

 در ایستگاه كاری. هادستگاهابزار و 
 

 رئوس مطالب:

طراحای   ،حمل بار دستی، مبانی فیزیولوژی كار، روند طراحی آنتروپومتریكی ،آنتروپومتری، معرفی ارگونومی و كاربردهای آن

ارزیااابی پوسااچر ، (PLIBEL,RULA)ارزیااابی پوسااچر ، ساانجش ناااراحتی در كااار، CTD هااایبررساای آساایب ،اباازار دسااتی

(OWAS,REBA)،  ارزیابی پوسچر(QEC,WEPAS) ،طراحای شایفت    –آموزش در ارگونومی  ،ماشین –انسان  یهاسیستم

مباانی  ، طراحی رنگ در مصیط، طراحی روشنایی مصیط كار، مبانی نور و فیزیولوژی چشم، مدیریت و طراحی سازمانی، كاری

فشار بر بدن و طراحای   تأثیر ،مبانی فشار مصیط، طراحی گرما و سرمای مصیط كار، گرما و سرما در مصیط و اثرات آن بر بدن

مباانی  ، سروصادا طراحای مصایط باا    ، بار بادن   سر و صدا تأثیرفیزیولوژی گوش و  ،مبانی فیزیكی صوت ،مصیط بر مبنای آن

بررسای  ، ایمنی صانعتی )بارق گرفتگای(   ، بر بدن در مصیط كار هاآنپرتوها و اثرات ، طراحی كار با ارتعاش، ارتعاشات انسانی

 تاأثیرات بررسی عوامل بیولوژیكی در مصیط كار و ، بر بدن )گرد و غبار، سموم( هاآن تأثیراتعوامل شیمیایی در مصیط كار و 

 .مختلف ارگونومیكی هایپروژهبررسی و معرفی  ،طراحی صندلی ارگونومیكی ،طراحی ایستگاه كار با كامپیوتر، بر بدن هاآن

 

 منابع و مراجع:
[1] Kumar S, Biomechanics in Ergonomics, CRC Press. The last edition. 

 .آخرین ویرایش اجتماعی، تأمینكار و  زاده، انتشارات موسسهرسول معتمدزاده، یصیی : مجیدترجمهارگونومی،  ای برمقدمه ، بریجر [2]

 .آخرین ویرایش مركز كتاب ماد، موعودی، نشر چوبینه، مصمدامین : علیرضاترجمهآنتروپومتری، ارگونومی و طراحی،  انسان، ا، فیزنت [3]

 .آخرین ویرایشمركز، كتاب ماد،  جستارهای برگزیده ارگونومی، نشر: ارگونومی در عمل م ا، موعودی ،ع چوبینه [4]

 .آخرین ویرایش، انتشارات چهر، (ارگونومی )مهندسی انسانی آشنایی با اصول ص، صمدی [5]

 .، آخرین ویرایششناسا، انتشارات تچر چوبینه، عبدالصسین و تولید )ارگونومی(، ترجمه: علیرضاانسانی در صنعت  مهندسی عوامل، م هالندر [6]

 



 

  



 

 بیومکانیک راه رفتن

 
BME164 :كد درس 

 تعداد واحد: 3

 نوع واحد: نظری

 نیاز:پیش (2)بیومكانیک مبانی 

 سرفصل دروس: ساعت 48

 

 هدف:

طبیعی، شناخت چگونگی  راه رفتنو چگونگی تغییر پارامترهای سینماتیكی و سینتیكی در  Gaitآشنایی با فازهای سیكل 

 راه رفتن هاینارساییو  هابیماریاز این پارامترهای در شرایط مختلف  هر یکتغییر رفتار 

 

 رئوس مطالب:

گیاری،  مطالعه وضعیت، تعادل مفاصل مچ، زانو، لگن، تنه و سار، الگاوی راه رفاتن طبیعای، فازهاای گیات، سارعت و زماان        

بدن در صور مختلف قدامی، كناری و عمودی، الگوهای راه رفتن طبیعی و غیر طبیعی، كنتارل   جابجاییسینماتیک راه رفتن، 

، مطالعه Pathologic gaitغیر طبیعی  هایالعمل و جاذبه، راه رفتنكسای، نیروهای عماهیچه هایفعالیتحركت، انرژی و 

های حركتی ناشی از ضایعات مغزی، عضالنی، اثرات آن در تعادل حركت، معاادالت تعاادل در حالات ایساتاده و     انواع نارسائی

 كمكی در راه رفتن. وسایلپویا، نقش اصطكاک و اثرات آن، بازتاب 

 

 منابع و مراجع:
[1] Whittle M W, Gait Analysis, Elsevier Health Sciences, The last edition. 
[2] Delisa J A, Kerrigan C K, Gait Analysis in the Science of Rehabilitation, DIANE Publishing, The last edition. 
[3] Rose J, Gamble J J, Human Walking, Lippincott Williams and Wilkins, The last edition. 
[4] Cooper R A, Rehabilitation Engineering Applied to Mobility and Manipulation, Taylor and Francis, The last 

edition. 
[5] Pitt-Brooke J, Rehabilitation of Movement: Theoretical Basis of Clinical Practice, Elsevier Health Sciences, The 

last edition. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 آزمايشگاه مکانیک سیاالت زيستی
 

BME165 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش مكانیک سیاالت

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 :هدف

 مكانیک سیاالت زیستیی هاآزمونالزم در اجرای  مهارت كسب

 

 :مطالب رئوس

، قطر رگ در هماتوكریات  تأثیر، خون هماتوكریت بر لزجت تأثیر، خونگیری لزجت اندازه، گیری لزجت سیاالت تک فازاندازه

در انشاعاب  النس وتوربا ، النس در انشعاب سیاالت تاک فااز  وتورب، تجمع هماتوكریت در بخش مركزی )اثر فارین لندكوئیست(

 .هارگ

 

 منابع و مراجع:

 
[1] Waite L, Fine J, Applied BioFluid Mechanics , The last edition. 

[2] Chandran K B, Biofluid mechanics- the human circulation, The last edition. 

[3] Mazumdar J N, Biofluid mechanics, The last edition. 

[4] Fung Y C, Biodynamics: circulation, The last edition. 

[5] Caro C G, The mechanics of the circulation, The last edition. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 يشگاه بیومکانیک حرکتآزما
 

BME166 :كد درس 

 تعداد واحد: 1

 نوع واحد: عملی

 نیاز:پیش (1) مبانی بیومكانیک

 سرفصل دروس: ساعت 32

 

 هدف:

 گیری مشخصات حركتی و نیروهای وارد بر بدن انساناندازه

 

 رئوس مطالب:

 كماک  به پایداری میزان تعیین و COG اطالعات ثبت ،تردمیل دستگاه با انرژی مصرف میزان تعیین و حركتثبت اطالعات 

 مجازا  تصااویر  باه  حركات  فایلم  تبادیل  ،بارداری  تصاویر  و (Markers) نشاانگرها  نصاب  ،(Force Plate) نیارو  صافصه 

(Capturing)، آوردن  باه دسات  هاا و  تركیاب اطالعاات دورباین   ، از نشاانگرها  هر یاک تصویر و یافتن مختصات  پردازش

اساتخراج نیروهاا و گشاتاورهای وارد بار     ، های سینتیكی و سینماتیكی حركتاستخراج داده، مختصات سه بعدی نشانگرها

 .های سینتیكی و سینماتیكی حركتتصلیل داده، استاتیک و دینامیک هایحالتاعضا و مفاصل بدن انسان در 

 

 منابع و مراجع:
 آخرین ویرایش.مبانی بیومكانیک، ترجمه سیامک نجّاریان، مهناز ایرانی، بهرخ عاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی امیركبیر،  س، هال [1]

 
[2] Hall J S, Basic Biomecanics, Prentice-Hall International Inc., The last edition. 
[3] Winter D A, Biomechanics and Motor Control of Human Movement, 3rd ed., John Wiley and Sons, The last 

edition. 
[4] Allen C, Harper V, Laboratory Manual for Anatomy and Physiology, John Wiley and Sons, The last edition. 
[5] Marieb E N, Human Anatomy and Physiology Laboratory Manual, Benjamin Cummings, The last edition. 
[6] Adams G M, Exercise Physiology Laboratory Manual, William C. Brown, The last edition. 
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