
19تعداد واحد–نیمسال اول 

نام درسنوع درسکد درس
پیشواحد

نیاز
هم
نیاز واحدعملینظري

-- -- 202ریاضی پیش نیازپیش نیاز300269
-- -- 202فیزیک پیش نیازپیش نیاز300270
-- -- 202زبان پیش نیازپیش نیاز300271

-- -- 1303ریاضی عمومی پایه3003100

ریاضی -- 314و آز1فیزیک عمومی پایه3003101
1عمومی 

-- -- 022نقشه کشی صنعتیتخصصی3003144
-- -- 303فارسیزبانعمومی300107
-- -- 101واهرانخ- 1تربیت بدنیعمومی300153
-- -- 101رادرانب- 1تربیت بدنیعمومی300122

18احد تعداد و–نیمسال دوم

نام درسنوع درسکد درس
واحد

پیشنیاز
هم
نیاز واحدعملینظري

ریاضی 2303ریاضی عمومی پایه3003103
-- 1عمومی

-- -303)1(مبانی شیمیپایه3003145

ریاضی 202فناوري اطالعاتپایه3003104
-- 1عمومی

-- --303فیزیولوژياصلی3003146
-- -- 202آناتومیاصلی3003147
-- -- 303زبان انگلیسیعمومی3003148
-- -- 202)1(اندیشه اسالمی عمومی300127

20تعداد واحد –سومنیمسال

نام درسنوع درسکد درس
واحد

پیشنیاز
هم
نیاز واحدعملینظري

314و آز) 2(فیزیک عمومیپایه3003149
فیزیک 

،1ی عموم
ریاضی 
1عمومی

 --

ریاضی -- 303معادالت دیفرانسیلپایه3003110
2عمومی

ریاضی 303برنامه نویسی کامپیوترپایه3003111
-- 1عمومی

اصلی3003150
استاتیک و مقاومت مصالح در 

مهندسی پزشکی
303

ریاضی 
1عمومی

فیزیک 
1عمومی

 --

-- یمیمبانی ش303بیوشیمیاصلی3003113
-- -- 202خ-دانش خانواده و جمعیت عمومی300155
-- -- 202ب-دانش خانواده و جمعیت عمومی300121
-- -- 202آشنایی با ارزش هاي دفاع مقدسعمومی300272

17تعداد واحد–چهارمنیمسال 

نام درسنوع درسکد درس
واحد

پیشنیاز
هم
نیاز دواحعملینظري

ریاضی 202آمار حیاتی و احتماالتپایه3003114
-- 1عمومی

303ریاضیات مهندسیاصلی3003115
ریاضی 
2عمومی

معادالت 
دیفرانسیل

 --

303فیزیک پزشکیاصلی3003116
فیزیولوژي، 

آناتومی
2فیزیک عمومی

 --

303)1(مدار الکتریکیتخصصی3003151
فیزیک

و آز ) 2(عمومی
معادالت و

دیفرانسیل

 --

303ترمودینامیک در مهندسی پزشکیا تخصصی3003118
ریاضی عمومی 

، فیزیک 1
1عمومی

 --

-- -- 202انقالب اسالمیعمومی300135

-1تربیت بدنی101واهرانخ-1ورزش عمومی300154
-- واهرانخ

-1تربیت بدنی101رادرانب-1ورزش عمومی300129
-- درانراب

:برخی نکات مهم آموزشی
.باشدمی) با در نظر گرفتن درس جبرانی(واحد 148کل واحدهاي گذرانده شده تا فارغ التحصیلی -1
.   توانند انتخاب نمایندواحد می14در ترم بعد فقط ) شود12معدل نیمسال کمتر از (دانشجویانی که مشروط شوند -2
www.kasraramsar.ac.irهاي آموزشی از آخرین اطالعیهجهت اطالع وبسایت آدرس-3

توانند تا دانشجویان در ترم آخر می. ( واحد اخذ نمایند24توانند تا در هر ترم کسب نمایند در ترم بعد می17دانشجویانی که معدل بیش از -4
) واحد اخذ نمایند24سقف 

مسلما آموزش موسسه هیچ گونه مسئولیتی در ،نتخابی و قوانین آموزشی بر عهده دانشجو می باشدتعداد واحد ا،مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز-5
قبال عدم پذیرش واحدهاي مغایر دانشجو نخواهد داشت

18تعداد واحد –پنجمنیمسال 

نام درسنوع درسکد درس
پیشواحد

نیاز
هم
نیاز واحدعملینظري

معادالت دیفرانسیل202محاسبات عدديپایه3003119

اصلی300120
مقدمه اي بر

مهندسی پزشکی زیستی
303

فیزیولوژي،
آناتومی

202بیو فیزیکاصلی3003123
فیزیولوژي،

آناتومی
)2(عمومیفیزیک

303دینامیک در مهندسی پزشکی تخصصی3003124
استاتیک و مقاومت 

ریاضیات مصالح، 
مهندسی

303مکانیک سیاالتتخصصی3003125
ک و استاتی
مصالح، مقاومت

ریاضیات مهندسی

استاتیک و مقاومت 303طراحی اجزاء در بیومکانیکتخصصی3003152
مصالح، 

--202تفسیر موضوعی قران                                                             عمومی300128

20تعداد واحد –ششمنیمسال 

نام درسنوع درسکد درس
واحد

نیازهمپیشنیاز
واحدعملینظري

1202فناوري اطالعات پزشکیاصلی3003153
مقدمه اي بر 

مهندسی پزشکی 
زیستی، برنامه 
نویسی کامپیوتر

 --

اصلی3003127
حفاظت وایمنی و استانداردهاي 

عمومی بیمارستانی
303

مقدمه اي بر
مهندسی پزشکی 

زیستی
 --

اصلی3003154
تجهیزات عمومی بیمارستانی و 

کلینیک پزشکی
314

مقدمه اي بر 
مهندسی پزشکی 

زیستی
 --

اصلی3003155
اصول سیستم تصویرنگاري 

پزشکی
303

فیزیک پزشکی و 
مقدمه اي بر 

مهندسی پزشکی 
زیستی

 --

اصلی3003156
بخشیتوانو افزارهاي اصول 

آناتومی و 303
-- فیزیولوژي

-- آناتومی303کینزیولوژيتخصصی3003157
-- -- 2202اندیشه اسالمی عمومی300141

18تعداد واحد –هفتمنیمسال 

نیازهمپیشنیازواحدنام درسنوع درسکد درس
واحدعملینظري

اصلی3003158
زبان تخصصی و اصطالحات 

پزشکی
ن انگلیسیزبا202

اصلی3003159
روش تحقیق در مهندسی 

پزشکی
برنامه نویسی کامپیوتر202

دینامیک در مهندسی 1303مبانی بیومکانیکتخصصی3003134
کینزیولوژيپزشکی،

تخصصی3003160
پدیده انتقال حرارت و جرم در 

سیستم هاي حیاتی
ترمودینامیک، 303

معادالت دیفرانسیل

تخصصی3003161
کمک ه طراحی و تولید ب
کامپیوتر

طراحی اجزا در 202
بیومکانیک

ریاضیات مهندسی، 202ارتعاشاتتخصصی3003140
دینامیک

-- 202کنترل اتوماتیکاختیاري3003162

-- 202تاریخ فرهنگ و تمدنعمومی300114

15تعداد واحد –هشتمنیمسال 

نیازهمپیشنیازواحدنام درسنوع درسکد درس
واحدعملینظري

-- 202مباحث ویژهاختیاري3003163
،1مبانی بیومکانیک202ارتروپزاختیاري3003164

مقاومت مصالح011آزمایشگاه مقاومت مصالحاختیاري3003137

اجزاءطراحی 202آشنایی با روشهاي اجزاء محدوداختیاري3003141

اصلی3003165
مدیریت و کارآفرینی در 

مهندسی پزشکی
202 -

-- 202اخالق اسالمیعمومی300106
-- 011کارآموزياصلی3003142
تشخیص استاد راهنما303پروژهاصلی3003143

97ویرایش بهمن -مؤسسه آموزش عالی کسري رامسر-ارت رشته مهندسی پزشکیچ


