
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

  بيومكانيك-پزشكيمهندسي پيوسته نادکتری  وس رشتهدر ليست

 واحد(11) جبرانیجدول دروس 

 نام درس
 تعداد واحد

 نيازهم نيازپيش
 عملی نظري

 اجباري براي همه --- - 2 زبان تخصصی پيشرفته

، مقاله و رساله نویسی روش تحقيق

 پيشرفته
 اجباري براي همه --- - 2

  - 3 تخصصیدرس جبرانی 
مطابق نظر شوراي 

 گروه تخصصی

  - 3 درس جبرانی تخصصی
مطابق نظر شوراي 

 گروه تخصصی

 --- - 1 )ره(ها و وصایاي حضرت امام اندیشه

گذراندن این درس 

براي تمامی دانشجویان 

در یکی از مقاطع 

 .الزامی است تحصيلی

 
 96-97)براي دانشجویان ورودي سال تحصيلی  Ph.Dتوجه: مطابق شيوه نامه دوره دکتري تخصصی 

امتحانی خود در آزمون دکتري تخصصی  شدگان با آزمون که در برخی از دروس، پذیرفتهو پس از آن(

ها )درج شده در کارنامه( کمتر از یا نمره کل آزمون آناندکسب نمودهدرصد  33/33نمره خام کمتر از 

الزم است مطابق نظرشوراي گروه تخصصی از دروس مرتبط  ،است( 5000درصد نمره کل )کمتر از  50

 بگذرانند. واحد به عنوان درس جبرانی 6با دوره کارشناسی ارشد به ميزان 
 

 واحد( 18)الزامی  جدول دروس

 نام درس
 تعداد واحد

 نيازهم نيازپيش
 عملی نظري

 --- --- - 18 رساله دکتري

 

 (واحد 18براي مقطع دکتري )جدول دروس تخصصی انتخابی 

 تعداد واحد نام درس
 نيازهم نيازپيش

 عملی نظري

    3 زیستی سياالت مکانيک

    CFD 3 محاسباتی  سياالت دیناميک

    3 عضالنی اسکلتی بيومکانيک

    FEM 3محدود  اجزاء روش

    3 رباتيک

    3 بدن حرکات تحليل و سازي مدل

    3 زیستی هاي سيستم در دقيق ابزار

 هاي سيستم سازي شبيه و سازي مدل

 بيولوژیکی
3    

    3 مصنوعی هاي ارگان

    3 زیستی جرم و حرارت انتقال

 در ((FSIجامد  و سيال برهمکنش

 هاي زیستی سيستم
3    

    3 مولکولی دیناميک سازي شبيه

    3 عروق و قلب سيستم مکانيک

    3 سياالت ميکرو

    3 سلولی مکانيک

 مواد رئولوژي و ویسکواالستيسيته

 زیستی
3    

 و قلب بيومکانيک در منتخب مباحت

 عروق
3    

 مواد رئولوژي و ویسکواالستيسيته

 زیستی
3    

    3 ها مهره ستون بيومکانيک

    3 ارتوپدي بيومکانيک

    3 دندان و فک بيومکانيک

    3 تصادم و برخورد بيومکانيک

 

 جدول دروس تخصصی انتخابی براي مقطع دکتري )ادامه(

 تعداد واحد نام درس
 نيازهم نيازپيش

 عملی نظري

    3 حرکت عضالنی عصبی مبانی

    3 االستيسيته

    3 شکست و خستگی خزش،

 بيومکانيک در منتخب مباحت

 عضالنی -اسکلتی
3    

    3 رباتيک جراحی

    3 رباتيک توانبخشی

    3 شغلی بيومکانيک

    3 حرکتی توانبخشی مهندسی

    3 حرکت عضالنی عصبی مبانی

 روش و عضالنی -عصبی ضایعات

 توانبخشی هاي
3    

    3 تصادم و برخورد بيومکانيک

 در نيرو بازخورد و المسه حس

 رباتيک پزشکی
3    

    3 پيشرفته دیناميک

    3 پزشکی رباتيک در منتخب مباحت

    3 تصادم و برخورد بيومکانيک

    3 شغلی بيومکانيک

    3 ارتوپدي بيومکانيک

    3 دندان و فک بيومکانيک

 

 

 آموزشي دوره واحدهای جمع جدول
 

 تعداد واحد نوع درس

  الزامی
  انتخابی تخصصی

  جمع واحدهاي دوره
 

 


