
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 و بعد( 7931)ورودي  بيومتریال گرایش-ليست دروس رشته كارشناسي پيوسته مهندسي پزشکي

 (واحد 62بین گرايش ها )جدول دروس پايه مشترک  

 تعداد واحد نام درس
 نیازهم نیازپیش

 عملي نظري

  --  3 ۱رياضي عمومي 

  ۱رياضي عمومي   3 6رياضي عمومي 

 6رياضي عمومي    3 معادالت ديفرانسیل

 ۱رياضي عمومي    3 ۱فیزيک عمومي 

  3 6فیزيک عمومي 
 ۱رياضي عمومي 

 ۱فیزيک عمومي 
 

  ۱رياضي عمومي   6 *اطالعاتفناوري 

  معادالت ديفرانسیل  6 *محاسبات عددي

  ۱رياضي عمومي   3 برنامه نويسي کامپیوتر

  ۱رياضي عمومي   3 **آمار و احتماالت مهندسي

  ۱رياضي عمومي   3 **آمار حیاتي و احتمال

  ۱رياضي عمومي   3 **آمار و احتمال

  --  3 ۱مباني شیمي 

 يک درس به ارزش دو واحد از مجموعه دروس فناوري اطالعات ويا محاسبات عددي اخذ شود. *
 ارائه يکي از سه درس به انتخاب دانشگاه مجري. **

 

 واحد ( 94جدول دروس اصلي مشترک بین گرايش ها ) جدول 

 تعداد واحد نام درس
 نیازهم نیازپیش

 عملي نظري

  زبان انگلیسي  6 زبان تخصصي و اصطالحات پزشکي

استاتیک و مقاومت مصالح در 

 مهندسي پزشکي
3  

 ،۱رياضي عمومي 

 ۱فیزيک عمومي 
 

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي 

 زيستي
3  

 ي،ژفیزيولو

 آناتومي
 

  6 بیوفیزيک** 
 ي،ژفیزيولو

 آناتومي،

 6فیزيک عمومي 

 

  6 **۱فناوري اطالعات پزشکي 
مقدمه اي بر مهندسي 

 پزشکي زيستي،

 برنامه نويسي کامپیوتر

 

  برنامه نويسي کامپیوتر  6 روش تحقیق در مهندسي پزشکي

حفاظت، ايمني و استانداردهاي 

 عمومي آزمايشگاهي و بیمارستاني
3  

مقدمه اي بر مهندسي 

 پزشکي زيستي
 

تجهیزات عمومي بیمارستاني و 

 کلینیک هاي پزشکي
3 ۱ 

اي بر مهندسي  مقدمه

 پزشکي زيستي
 

  3 اصول و افزارهاي توانبخشي
 ي،ژفیزيولو

 آناتومي
 

مديريت و کارآفريني در مهندسي 

 پزشکي
6  --  

اصول سیستمهاي تصويرنگاري 

 پزشکي
3  

 فیزيک پزشکي،

مقدمه اي بر مهندسي 

 پزشکي زيستي

 

  --  3 يژفیزيولو

  يژفیزيولو ۱  يژآزمايشگاه فیزيولو

  --  6 آناتومي

  3 فیزيک پزشکي
 ي،ژفیزيولو

 آناتومي،

 6فیزيک عمومي 

 

  مباني شیمي  3 بیوشیمي

  3 رياضیات مهندسي
 معادالت ديفرانسیل،

 6رياضي عمومي 
 

  3 ۱مدار الکتريکي 
 معادالت ديفرانسیل،

 6فیزيک عمومي 
 

  -- ۱  کارورزي

  --  3 هژپرو

 و بیوفیزيک. ۱مجموعه دروس فناوري اطالعات پزشکي واحد از  6**يک درس به ارزش 

 

 واحد از دروس زير بايستي گذرانده شود ( ۱1گرايش بیومتريال ) جدول دروس اختیاري

 تعداد واحد نام درس
 نیازهم نیازپیش

 عملي نظري

  نگذراندن در دروس پايه  6 فناوري اطالعات

  نگذراندن در دروس پايه  6 محاسبات عددي

  نگذراندن در دروس اصلي  6 بیوفیزيک

  نگذراندن در دروس اصلي  6 ۱فناوري اطالعات پزشکي 

  6 اصول فیزيولوژي
اصول و ابزار هاي 

 توانبخشي
 

  ۱فیزيک عمومي  ۱  ۱آزمايشگاه فیزيک عمومي 

  6فیزيک عمومي  ۱  6آزمايشگاه فیزيک عمومي 

  آناتومي و فیزيولوژي  3 صدمات استخواني

  خواص مواد  3 فیزيک مواد زيستي

  3 مواد زيستي پلیمري
مباني علوم و تکنولوژي 

 پلیمر
 

  خواص مواد  3 مواد زيستي سرامیکي

  خواص مواد  3 مواد زيستي فلزي

  ۱  کارگاه مواد زيستي پلیمري
مواد زيستي 

 پلیمري

 6مباني بیومکانیک  ۱  کارگاه  مواد زيستي سرامیکي
مواد زيستي 

 سرامیکي

 -- ۱  مواد زيستي فلزي کارگاه 
مواد زيستي 

 فلزي

  3 استاندارد هاي مواد زيستي
مقدمه اي بر مهندسي 

 پزشکي زيستي
 

  3 مباني مهندسي برق
 6فیزيک عمومي 

 معادالت ديفرانسیل
 

  فیزيک پزشکي  6 مباني پرتودهي

روش هاي شناسايي و انتخاب 

 مواد زيستي
3  

 فیزيک پزشکي

 مواد زيستي
 

 مقاومت مصالح استاتیک ۱  آزمايشگاه مقاومت مصالح

آزمايشگاه روش هاي شناسايي 

 و انتخاب بیومتريال ها
 ۱ 

روش هاي شناسايي و 

 انتخاب مواد زيستي
 

  6 مواد هوشمند
زيستي )پلیمري، مواد 

 سرامیکي، فلزي(
 

  6 لوازم يکبار مصرف پزشکي
مواد زيستي )پلیمري، 

 سرامیکي، فلزي(
 

  6 پاتولوژي-هیستولوژي
 فیزيولوژي

 بیوشیمي
 

  رياضیات مهندسي  6 مکانیک سیاالت

  ۱مباني شیمي   3 6مباني شیمي 

  3 کاربرد مواد در پزشکي

فرايند هاي شکل دهي  

سنتز و ساخت مواد 

مواد زيستي  زيستي، 

مباني ، )سرامیکي، فلزي(

 علوم و تکنولوژي پلیمر

 

  6 مباني مهندسي بافت

مباني زيست سازگاري و 

 آزمون هاي بیولوژيک

اصول و فرايند ساخت 

 بیومتريال ها

 

مهندسي سیستم هاي کنترل 

 رهايش مواد بیولوزيکي
6  

و تکنولوژي مباني علوم 

پلیمر، پديده هاي انتقال 

جرم و حرارت،  مواد 

زيستي )پلیمري، سرامیکي، 

 فلزي(

 

  شیمي آلي در بیومتريال   3 مباني علوم و تکنولوژي پلیمر

پديده هاي انتقال جرم و 

 حرارت  در سیستم هاي حیاتي
3  

ترمودينامیک و معادالت 

 ديفرانسیل
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذرانده شود. ياجبار-ياريبه صورت اخت دیبا: درس دفاع مقدس 7تبصره 

 واحد و بر اساس نظر گروه گذرانده شود. براي مشاهده این دروس به ليست تطبيق مراجعه شود. 71ي ستیبا يارياخت ي: درس ها2 تبصره

شده  ثبتیا عملي نباشد و تمام دروس دیگر نمراتشان  مایشگاهي، كارگاهي وحد بماند به شرط اینکه این دروس آزوا 1: چنانچه در ترم آخر 9تبصره 

  دانشجو مي تواند این دروس را معرفي به استاد اخد نماید.  ،دنباش
 

 

  

 واحد( 62جدول دروس تخصصي گرايش بیومتريال )

 نام درس
 تعداد واحد

 نیازهم نیازپیش
 عملي نظري

  3 ترمودينامیک
 ،۱رياضي 

 ۱فیزيک 
 

  3 خواص مواد
 ۱فیزيک 

 ۱مباني شیمي 
 

  ۱مباني شیمي   3 ۱ بیومتريال

  خواص مواد  3 اصول و فرايند ساخت بیومتريال ها

  ۱مباني شیمي   3 شیمي آلي در بیومتريال

  ۱بیومتريال   3 6بیومتريال 

زيست سازگاري و آزمون هاي مباني 

 بیولوژيکي
  بیوشیمي  3

  خواص مواد ۱  آزمايشگاه خواص فیزيکي و مکانیکي مواد

  --  6 )سلولي مولکولي(زيست شناسي 

 ۱  کارگاه آزمون هاي بیولوژيک
مباني زيست سازکاري و 

 آزمون هاي بیولوژيک
 

 

 جمع واحدهاي دوره آموزشي

 تعداد واحد نوع درس

 62 عمومي

 62 پايه

 94 اصلي

 62 تخصصي

 ۱1 اختیاري

 ۱99 جمع واحدهاي دوره

Stamp



 

 

 واحد( 62) مشترک بين گرایش ها دروس عمومي

 نام درس
تعداد واحدي که بايد پاس  تعداد واحد

 شود
 نیازپیش

 عملي نظري

ي
الم

اس
ف 

عار
ي م

وم
عم

س 
رو

د
 

 گروه مباني نظري اسالم
 )دو درس از این گروه بایستي گذرانده شود(

 0 2 )مبدأ و معاد( 7اندیشه اسالمي 

9 

- 

 )مبدأ و معاد( 7اندیشه اسالمي  0 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمي 

 - 0 2 انسان در اسالم

 - 0 2 حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم

 گروه اخالق اسالمي
)یك درس از این گروه بایستي گذرانده 

 شود(

 0 2 فلسفه اخالق )با تکيه بر مباحث تربيتي(

6 

- 

 - 0 2 اخالق اسالمي )مباني و مفاهيم(

 - 0 2 آئين زندگي )اخالق كاربردي(

 - 0 2 عرفان عملي اسالم

 گروه انقالب اسالمي
)یك درس از این گروه بایستي گذرانده 

 شود(

 0 2 انقالب اسالمي ایران

6 

- 

 - 0 2 آشنایي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران

 - 0 2 اندیشه سياسي امام خميني )ره(

 گروه تاریخ تمدن اسالمي
)یك درس از این گروه بایستي گذرانده 

 شود(

 0 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي

6 

- 

 - 0 2 تاریخ تحليلي صدر اسالم

 - 0 2 تاریخ امامت

 گروه آشنایي با منابع اسالمي
)یك درس از این گروه بایستي گذرانده 

 شود(

 0 2 تفسير موضوعي قرآن
6 

- 

 - 0 2 البالغهتفسير موضوعي نهج 

 - 3 0 9 فارسي عمومي

 - 3 0 9 زبان عمومي

 - ۱ 5/0 5/0 تربيت بدني

 تربيت بدني ۱ 7 0 (7ورزش )

 - 6 0 2 و تمدن اسالم و ایرانتاریخ فرهنگ 

 - 6 0 2 دانش خانواده و جمعيت

 - ۱ 0 7 ها و وصایاي حضرت امام )ره(اندیشه

 باشد.مي 72نمره قبولي این درس  ۱ 0 7 آشنایي با قرائت و روانخواني قرآن كریم

جمع                                                                                                                      

 كل :
 واحد  62      

به بعد، در یك نيمسال تحصيلي فقط یك عنوان درسي )دو واحد( از دروس عمومي معارف اسالمي را  7911سازمان مركزي دانشگاه، دانشجویان ورودي   29/70/11مورخ  954313/94به استناد بخشنامه شماره   مهم:نکته 

 توانند اخذ كنند.واحد( مي 3كثر دو درس )توانند انتخاب نمایند؛ و در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف اسالمي حدامي

 «نکات مهمي از آیين نامه آموزشي 
 تواند در هر ترمي مازاد بر تعداد واحد مجاز اخذ گردد.مي« ها و وصایاي حضرت امام )ره(اندیشه»و « قرائت و روانخواني قرآن كریم»دروس 

 ش نياز و همنياز دروس، الزامي است. رعایت پيآيین نامه آموزشي،  ۱9ماده  9و 3به استناد بندهاي 
 اخذ شود.  Bبایستي گذرانده شود و سپس درس  Aاست، یعني درس   Bپيش نياز درس  Aدرس  مثال براي پیش نیاز:

 د. گرفته شو Bقبالً گذرانده نشده، بایستي همراه با   A، چنانچه  Bاست، یعني براي اخذ درس   Bهم نياز درس  Aدرس  مثال براي همنیاز:
ه اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد مي در صورتي كه دانشجو از یك یا چند درس پيش نياز نمره قبولي كسب ننماید و یا برابر مقررات در كالسهاي درس یا دروس پيشنياز شركت نمودآيین نامه آموزشي،  63به استناد ماده 

نمره درس یا دروس پييش نيياز و   وابسته در یکي از نيمسالهاي بعد انتخاب و بگذراند؛ چنانچه نتواند در درس یا دروس پيشنياز نمره قبولي كسب كند یا آن را حذف نماید،  تواند با نظر گروه، آن درس یا دروس را با درس یا دروس
 گردد.همچنين درس یا دروس وابسته )اعم از قبولي یا ردي( حذف نمي

  Bرا نگذراند درس  Aاخذ نماید؛ وليکن اگر درس   Bرا در ترم بعد، همزمان با درس Aتواند درس الذكر، ميفوق  29را انتخاب واحد داشته ولي نگذرانده است؛ طبق ماده  Aرس است، دانشجو د Bپيش نياز درس  Aدرس  مثال:
 حذف نمي شود.  

واحد درسي باقيمانده داشته باشد، حتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشي مي تواند تمام واحدهاي  23در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر آيین نامه آموزشي،  ۱4ماده  6به استناد تبصره 
 .   درسي باقيمانده را، ولو اینکه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در یك نيمسال انتخاب و بگذراند

واحد كيارآموزي( در ميورد دانشيجویان تيرم      2واحد درسي +  73واحد درسي دیگر مي تواند اخذ كند ) 73وقتي دانشجو كارآموزي را انتخاب مي نماید، بغير از دو واحد كارآموزي فقط   آيین نامه کارآموزي، 9-6به استناد بند 
 واحد كارآموزي( اخذ نماید.  2واحد درسي+ 22واحد ) 23آخر، دانشجو مي تواند مجموعاً 

 واحد درسي انتخاب نماید. 73باشد، مشروط به حساب آمده و اجازه ندارد در ترم بعد، بيشتر از  72دانشجویي كه ميانگين نمراتش در یك نيمسال كمتر از  آيین نامه آموزشي، 92به استناد ماده 


