
 
 دانشگاه صنعتي اصفهان

 دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

 

 1397 ورودي مهندسي پزشكي-بيوالكتريككارشناسي ارشد جامع آموزشي-پژوهشي برنامه 
 

 :مقدمه -1
افزايش چشمگير مقاالت و پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه مهندسي پزشكي حاكي از توجه ويژه محافل علمي معتبر به 

اين زمينه نو و قابل گسترش است. آمار و ارقام منتشر شده از سوي نهادها و سازمان هاي معتبر بين المللي دليلي بر اين مدعا 
 درصدي بازار مصرف حوزه مهندسي پزشكي 20 تا 11است. به عنوان مثال در حوزه اقتصادي مي توان به حجم قابل مالحظه 

 رشد تاسيس دانشكده 2013در مقايسه با ساير حوزه هاي صنعتي اشاره نمود. به عنوان نمونه در آمريكا، در ده سال منتهي به 
 برابر شده است. اين آمار حكايت از اهميت فوق العاده اين حوزه 4هاي مهندسي پزشكي نسبت به ده سال قبل از آن حدود 

دارد. آمارهاي موجود در ايران هم حاكي از رشد بسيار سريع حوزه آكادميك (بيش از ده دانشگاه در ايران تنها در طي چند 
سال اخير رشته مهندسي پزشكي را تاسيس نموده اند) و به خصوص حوزه اقتصادي مهندسي پزشكي دارد. با توجه به اين كه 

نهادها، سازمان ها، وزارت خانه ها، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پژوهشكده هاي زيادي در ايران با اين حوزه درگير هستند، 
 گرايش بيوالكتريك مي تواند يك پل ارتباطي مابين نهادهاي درگير فوق الذكر با حوزه آكادميك باشد.

مهندسي پزشكي رشته اي ست كه موجب پيشرفت دانش در علوم مهندسي، بيولوژي و پزشكي مي شود و سطح سالمت 
جامعه را از طريق فعاليت هاي بين رشته اي كه علوم مهندسي را با علوم پزشكي باليني و روش هاي كلينيكي توام مي سازد 

 ارتقا مي دهد. 
 تعريف و هدف -2

دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك يكي از گرايش هاي مهندسي پزشكي از گروه فني و 
مهندسي است كه از تركيب دروس مربوط به زمينه هاي مهندسي خصوصا مهندسي برق و دروس خاص مهندسي پزشكي 

تشكيل شده است. هدف از ايجاد اين دوره، تربيت متخصصاني است كه بتوانند در تحقيقات، آموزش و تشخيص و درمان 
 پزشكي خدمات الزم را به نحو مطلوب ارائه نمايند.

 اين علم ارتباط و تعاملي دوجانبه بين علوم پايه پزشكي و فناوري ها و دانش مهندسي مخصوصا مهندسي برق برقرار مي كند.
 ضرورت و اهميت برنامه -3

نظر به اهميت سالمت جامعه و اين نكته كه امروزه بدون استفاده به تجهيزات پزشكي، ارائه خدمات بهداشتي-درماني تقريبا 
غير ممكن است و نيز با توجه به كاربرد وسيع فناوري در وسايل تشخيص، درمان و كمك پزشكي در بخش هاي بيمارستاني، 
كمك درماني و كمك آموزشي كشور و توسعه روزافزون تحقيقات در زمينه هاي مختلف فوق الذكر به كمك علوم مهندسي، 

 تربيت متخصص مهندسي پزشكي ضروري به نظر مي رسد.   
 نقش و توانائي دانش آموختگان -4

دانش آموختگان اين رشته با كسب دانش و درك عملكرد سيستم مي توانند توسعه دستگاه ها، الگوريتم ها، فرآيندها و 
سيستم هاي موثر در پيشرفت علوم پزشكي را در پيش گيرند. مهندس پزشكي از تخصص هاي مهندسي كالسيك براي تحليل 

 و حل مشكالت زيستي و باليني استفاده مي كند. دانش آموختگان اين گرايش داراي توانائي هاي زير خواهند بود:
 طراحي و ساخت بخش هاي الكتريكي و الكترونيكي تجهيزات پزشكي و وسايل كمك درماني و توانبخشي -1
 ارائه خدمات مهندسي در امور تحقيقات پزشكي -2
ارائه خط مشي در نصب و راه اندازي و سرپرستي امور مربوط به سرويس و نگهداري و تعميرات وسايل و سيستم هاي  -3

 فني، طبي و بيمارستاني



 طراحي و توسعه مدل سازي و كنترل سيستم هاي فيزيولوژيكي -4
 طراحي سخت افزار و نرم افزار الزم جهت تشخيص، درمان و ارتقاي سطح سالمت -5
 طراحي و ساخت سنسورهاي زيستي -6
 توسعه سيستم هاي تصميم گير هوشمند -7
 طراحي و ساخت دستگاه هاي تصوير برداري پزشكي -8

 طول دوره -5
 نيمسال تحصيلي است. سنوات در شرايط خاص و گذراندن دروس جبراني تا سقف مجاز دوره كارشناسي 4طول اين دوره 

 ارشد قابل تمديد است.
 برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك -6

در دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان هر دانشجوي كارشناسي ارشد الزم است در مرحله آموزشي حداقل 
 واحد پايان نامه را با موفقيت بگذراند. عالوه بر اين، 6 واحد سمينار و در مرحله پژوهشي 2 واحد درسي (اجباري و اختياري) و 21

 گذراندن دروس جبراني گرايش شرط الزم براي دانش آموختگي است.
 انتخاب و اخذ مي نمايند. مشاوره و تاييد مدير گروه (يا مسئول رشته) تحصيل خود را با دروس نيمسال اولكليه دانشجويان 

 همچنين ثبت نام نيمسال دوم به بعد با مشاوره و تاييد استاد راهنماي پايان نامه دانشجويان انجام مي شود.
در دوره كارشناسي  دانشجويان كارشناسي ارشد بيوالكريك در صورتي كه دروس جبراني گرايش خود را دروس جبراني: -1

 دو تا،حتما بايد در ابتداي دوره كارشناسي ارشد (نيمسال اول)  استاد راهنمايا، گروهبهتشخيص دانشكده يا  ونگذرانده باشند
 را اخذ نمايند. اگرچه گذراندن اين دروس شرط الزم براي فارغ التحصيلي است، در معدل و تعداد درس از دروس جبراني

 .مجاز نيستواحد گذرانده دوره كارشناسي ارشد تاثيري ندارد. ضمنا اخذ اين دروس به صورت مطالعه انفرادي/معرفي به استاد 
 

 - مجموعه دروس جبراني گرايش بيوالكتريك1جدول 
 كد درس تعداد واحد نام درس

 1712432 3 اصول مهندسي پزشكي
 1720101 2 فيزيولوژي

 1718450 2 پردازش سيگنالهاي ديجيتال
 
 

 الزامي است. با توجه به 2 واحد) از مجموعه دروس اجباري مندرج در جدول 9درس (3گذراندن حداقل دروس اجباري:  -2
اينكه دروس تحصيالت تكميلي يك بار در سال ارائه مي شوند، اكيداً توصيه مي گردد دانشجويان دروس اجباري ارائه شده در 

 .نيمسال اول را اخذ نمايند
 - مجموعه دروس اجباري گرايش بيوالكتريك2جدول 

 كد درس تعداد واحد نام درس
  3 ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت)

 1718602 3 پردازش سيگنال هاي بيولوژيكي
 1718601 3 سيستم هاي تصويرگر پزشكي

  3 مدل سازي سيستم هاي بيولوژيكي
  3 الكتروفيزيولوژي

  3 كنترل سيستم هاي عصبي عضالني
 

 
 



هر .  الزامي است3 واحد) از مجموعه دروس اختياري مندرج در جدول 12 درس (4گذراندن حداقل دروس اختياري:   -3
دانشجوي كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر يكي از دروس اختياري خود را از خارج از ليست دروس اختياري گرايش خود 

 را قبل از انجام ثبت نام تكميل نموده و فرم تأييد درس اختياري خارج از گرايشانتخاب نمايد. بدين منظور الزم است دانشجو 
به دفتر تحصيالت تكميلي تحويل دهد و صرفاً در صورت تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده نسبت به ثبت نام در آن 

 درس اقدام نمايد.
 

 - مجموعه دروس اختياري گرايشبيوالكتريك3جدول 
 كد درس تعداد واحد نام درس

 1718551  مباحث ويژه در دي اس پي
 1718527  پردازش سيگنال هاي صوتي

 1734521  بينائي كامپيوتر
 1734516  روش ها و سيستم هاي فازي

 1716532  كنترل وفقي
 1716521  سيستم هاي كنترل غيرخطي

 1734529  شبكه هاي عصبي
 1734523  شناسائي آماري الگو
 1716550  شناسائي سيستم ها
 1718513  فرآيندهاي تصادفي

 1716517  سيستم هاي كنترل بهينه
 1716528  سيستم هاي كنترل فازي

 1734527  1رباتيك 
   (MRI)تصوير برداري تشديد مغناطيسي 

   بيوالكترومغناطيس
   اولتراسوند و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي

   پردازش تصاوير پزشكي
   بازشناسي گفتار

   اسلوب شناسي سيستم ها و سيبرنتيك كاربردي
   آشوب و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي

ديناميك و بايفوركاسيون سيستم هاي غيرخطي و 
 پيچيده

  

   روش هاي غير خطي پردازش سيگنال هاي پزشكي
   سيبرنتيك درجه دوم و ارتباط انسان و ماشين

   (fMRI)سيستم هاي تصويربرداري كاركردي مغز 
   سيستم هاي ديناميك در علوم اعصاب

   فيزيولوژي مغز و شناخت
   كنترل پيش بين

   كنترل سيستم هاي بيولوژيكي
   كنترل هوشمند



   مباحث پيشرفته در شبكه هاي عصبي
   مباحث پيشرفته در كنترل و يادگيري حركات انسان

مباحث پيشرفته در مدل سازي سيستم هاي 
 بيولوژيكي

  

   ويولت و كاربرد آن در پردازش سيگنال و تصوير
   1مباحث ويژه در مهندسي پزشكي-بيوالكتريك 
   2مباحث ويژه در مهندسي پزشكي-بيوالكتريك 

   2دروس باقي مانده از جدول 
 1718537  تئوري تخمين
 1718520  فيلترهاي وفقي

 1718605  بهينه سازي محدب
 1734519  يادگيري ماشين

 1734531  پردازش هاي تكاملي
 1716540  شبكه هاي نروفازي و محاسباتي

 1734545  داده كاوي
 1718525  رمزنگاري

 1718529  پردازش سيگنال هاي تصويري
 1718585  سازگاري الكترومغناطيس

 
 دانشجويان كارشناسي ارشد بايد فعاليت هاي درس سمينار/ تحقيق و تتبع نظري را از اواسط - سمينار/تحقيق و تتبع نظري:1تبصره 
در اين درس سوم تحصيل (ارديبهشت ماه) طبق برنامه دانشكده (زير نظر سرپرست و استاد درس) آغاز نمايند و در نيمسال  دومنيمسال

 ثبت نام نمايند. 
 

كارگاه  را در ترم اول و )9010888كارگاه ايمني و بهداشت عمومي(دانشجويان كارشناسي ارشد الزاماً بايستي - 2تبصره 
  را درترم دوم ثبت نام نمايند.)9010999ايمني وبهداشت تخصصي (

 
 تكميل دوره -7

 واحد درسي و 29دانشجويان براي تكميل دوره كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك بايد 
  با موفقيت بگذرانند.4تحقيقاتي را به شرح جدول شماره 

 
 - واحدهاي درسي و تحقيقاتي دوره كارشناسي ارشد بيوالكتريك4جدول 

 واحد شرح درس رديف
 9 دروس اجباري 1
 12 دروس اختياري 2
 2 سمينار ارشد 3
 6 پايان نامه كارشناسي ارشد 4
 29 جمع

 


