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 بسمه تعالی 

 بیومکانیک ، گرایش پزشکیمهندسی  -ارشد  اسیکارشن دوره نامه آیین
 تهران دانشگاه -پردیس دانشکده هاي فنی ، مکانیک یمهندس  دانشکده

 
 بیومکانیک گرایش پزشکی یمهندس  ارشد یکارشناس :دوره عنوان 

بتوانند در امر تحقیقات، آموزش و درمان پزشکی، خدمات مهندسی مکانیک را به  هدف از این دوره تربیت متخصصانی است که  
 نحو مطلوب ارائه کنند. این گرایش به سه زیر شاخه مکانیک بافتها، مکانیک سیاالت زیستی، و رباتیک پزشکی تقسیم می شود. 

 .باشد یم سال دو حداکثر :دوره طول
 .شد خواهد افزوده  مزبور مدت به نیمسال یک باشند یا بیشتر یجبران دروس واحد 6 ي دارا  که یدانشجویان ي برا
 

 :میباشد زیر بشرح واحد  32 حداقلی) جبراني واحدها جز به( دوره ي واحدها کل تعداد :دورهي محتوا
 جدول شماره یک

 واحد  دروس  ردیف 
 6 )الزامی(ا اصلیدروس   1
 6 دروس تخصصی  2
 12 اختیاري  تخصصی دروس 3
 2 سمینار  4
 6 پایان نامه   5

 32 جمع
 

 یالزام زیر یجبران دروس واحد از  12حداکثر  گذراندنیا سرپرست گرایش  بسته به تشخیص استاد راهنما   :یجبران دروس
 :است

 جدول شماره دو
 واحد  دروس  ردیف 

 3 آناتومی  1
 3 فیزیولوژي 2
 3 استاتیک  3
 3 مکانیک سیاالت  4
 3 کنترل  5
 3 مقاومت مصالح   6

 دروس جبرانی دیگر بر حسب مورد و به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مجري تعیین می شود. 
 

 ) لزامیا( اصلی دروس
 جدول شماره سه 

 واحد  دروس  ردیف 
 3 ریاضیات مهندسی پیشرفته  1
 3 مبانی بیومکانیک  2

 
 دروس تخصصی 

 را اخذ نماید. زیردرس از شش عنوان مندرج در جدول   2دانشجوي کارشناسی ارشد موظف است حداقل 
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 جدول شماره چهار
 واحد  دروس  ردیف 

 3 مکانیک محیطهاي پیوسته  1
 3 مکانیک سیاالت در سیستمهاي بیولوژیکی 2
 3 روش اجزا محدود  3
 3 پزشکی  رباتیک 4
 3 بیولوژیکیکنترل سیستمهاي  5

 
 

دانشجوي کارشناسی ارشد موظف است با تائید استاد راهنماي پایان نامه واحدهاي باقیمانده خود   :ياختیارتخصصی  دروس
از دروس تخصصی اختیاري گرایشهاي طراحی کاربردي، تبدیل یا    شماره چهار یا جدول شماره پنج وجدول   دروس مجموعه از  را

 کند.  اخذ انرژي و ساخت و تولید 
 جدول شماره پنج

 واحد  پیشنیاز دروس  ردیف 
 3 مکانیک محیطهاي پیوسته  مکانیک بافت  1
 3 مکانیک محیطهاي پیوسته  مکانیک رشد  2
 3 ندارد مکانیک سلولی  3
 3 ندارد بیومکانیک راه رفتن  4
 3 ندارد جریان دوفازي در سیتمهاي زیستی 5
 3 ندارد انتقال حرارت و جرم در سیتمهاي زیستی 6
 3 ندارد بیورئولوژي و همولوژي 7
 3 ندارد تعامل سیال و جامد در سیستمهاي حیاتی 8
 3 ندارد ارتوپدي بیومکانیک  9
 3 رباتیک )Hapticهپتیک ( 10
 3 رباتیک جراحی رباتیک  11
 3 کنترل سیستمهاي بیولوژیکی مباحث پیشرفته در کنترل و یادگیري حرکت  12
 3 ندارد ) Biomemsبیوممز ( 13
 3 ندارد خزش، خستگی و شکست در بیومکانیک  14
 3 ندارد ویسکواالستیسیته و رئولوژي مواد زیستی  15
 3 ندارد مباحث پیشرفته در مدل سازي سیستمهاي بیولوژیکی   16
 3 ندارد مواد مرکب و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی 17
 3 ندارد مواد نانو و کاربردهاي زیستی آنها  18
 3 ندارد بررسی آشوب و کاربردهاي آن در مهندسی پزشکی  19

 
 دوره)  یجبران نیمسال احتساب بدون(  دوم نیمسال در که توصیه می شود  دانشجویان  به و میباشد  لزامیا سمینار :سمینار 
 .نمایند نام ثبت آن ي برا ارشد یکارشناس

 
 در و نموده مشخص را خود پایان نامه   یکل موضوع و راهنما استاد یتحصیل اول نیمسال در دانشجویان  است الزم  :پایان نامه

 .برسانند تصویب به و ارایه را خود پروژه دوم،تعریف نیمسال
 

 نمیتوانند اند،  گذراندهی کارشناس دوره در را  ارشد یکارشناس دوره لزامیا یا ي اختیار دروس از یبرخ که یدانشجویان -تبصره
 .نمایند محسوب ارشد یکارشناس دوره دروس عنوان به یا و نمایند اخذ ارشد یکارشناس  دوره در مجدداً را دروس آن


