
 28/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتري

 6(در صورت اخذ  احدو 18واحد از جدول دروس اجباري) تا  9واحد (در صورت اخذ  15 موظف است  بیومتریالگرایش  -دانشجو براي گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی 
  را با موفقیت بگذراند. جدول زیرتخصصی اختیاري مطابق  واحد از جدول دروس اجباري)

 .ها اخذ کندرشته ریسایا  یپزشک یمهندس هايگرایش ریخود را از ساوس اختیاري در ی ازکیتواند دانشجو می ،در صورت تأیید استاد راهنما و دانشکده ارشد یدوره کارشناسدر 
 گرایش بیومتریال اختیاريعنوان و مشخصات کلی دروس  -)12جدول (

 تعداد واحد عنوان درس ردیف
 )واحد 1-3(

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظري عملی -نظري  عملی نظري

    48   * 3 9ها در مهندسی پزشکی کامپوزیت  .1

    48   * 3 ترمیم زخم   .2

    48   * 3 هاي بنیاديمهندسی سلول  .3

    48   * 3  10زیستمواد نانو  .4

    48   * 3 11 زیستمواددهی هاي پوششروش  .5

    48   * 3  زیستموادپرتودهی   .6

  شیمی فیزیک پلیمرها  48   * 3  12ها در مهندسی پزشکیژلهیدرو  .7

                                                           
 سابق یپزشک یو کاربرد آنها در مهندس هاتیکامپوز 9

 سابق یستیز يو کاربردها هاالیرومتینانوب 10
 سابق دهی بیومتریالهاي پوششبررسی خواص و روش 11
 سابق ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکیژل 12



 29/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتري

 تعداد واحد عنوان درس ردیف
 )واحد 1-3(

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظري عملی -نظري  عملی نظري

8.  
ت و جرم در انتقال حرار یمبان  48   * 3 13هاي زیستیسامانهدر  انتقالهاي پدیده

  یاتیح يهاستمیس

  مکانیک سیالات  48   * 3 بیورئولوژي و همورئولوژي  .9

    48   * 3 14و سترون کردن زیستمواد زیستیهاي آزمون  .10

  يسازگار ستیز  48   * 3 15چسبندگیزیست  .11

    48   * 3 16هاي رهایش دارومهندسی سامانه  .12

    48   * 3 17 زیستیهاي در محیط زیستموادپذیري تخریب  .13

    48   * 3 هاي مهندسی پزشکی بررسی فنی و اقتصادي طرح  .14

    48   * 3 حسگرهاي زیستی   .15

    48   * 3 رنگ، تشخیص زودهنگام و درمان  .16

    48   * 3 بعدي در مهندسی پزشکیهاي چاپ سهروش  .17

    48   * 3 مهندسی پروتئین  .18

  مرهایپل کیزیف یمیش ،يسازگار ستیز  48   * 3 18مهندسی سطح زیستمواد  .19

                                                           
 سابق یکیولوژیب يهاستمینفوذ در س يهادهیپد 13
 د سابقکردن مواو سترون وموادیب یکیولوژیب يهاآزمون 14
 قساب یکیولوژیب يهاطیدر مح یچسبندگ 15
 سابق در بدن یکیولوژیمواد ب شیرها نینو يهاستمیس 16
 سابق یکیولوژیب يهاطیدر مح وموادیب يریپذبیتخر 17
 سابق طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 18



 30/    مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکتري

 تعداد واحد عنوان درس ردیف
 )واحد 1-3(

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز

 عملی نظري عملی -نظري  عملی نظري

    48   * 3 اخلاق مهندسی در پزشکی  .20

  بسته به محتوي  48   * 3 1مباحث ویژه   .21

  بسته به محتوي  48   * 3 2 مباحث ویژه  .22
  


