
 آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

 دانشکده مهندسی برق

 (گرایش بیوالکتریک)مهندسی پزشکی ارشد رشته فرم تطبیق کارشناسی

 کد ملی شماره شناسایی نام و نام خانوادگی
   بیوالکتریک

   

 

 نمره واحد  تخصصی نام درس نمره واحد تخصصی نام درس نمره واحد تخصصی نام درس

  3 **های پزشکیپردازش سیگنال  3 **الکتروفیزیولوژی  3 **دقیق بیومدیکال ابزار

  3 **های بیولوژیکیمدلسازی سیستم  3 **های عصبی عضالنیکنترل سیستم  3 **های تصویرگر پزشکیسیستم

  3 پردازش گفتار  3 های دیجیتالپردازش سیگنال  3 پردازش تصاویر پرشکی

  3 بازشناسی گفتار  3 بینایی ماشین  3 دیجیتال پیشرفتههای پردازش سیگنال

  3 های فازیسیستم
های های غیرخطی پردازش سیگنالروش

 پزشکی
  3 های کنترل تطبیقیسیستم  3

  3 کنترل بهینه  3 فرآیندهای تصادفی  3 شناسایی آماری الگو

  3 های عصبی مباحث پیشرفته در شبکه  3 بینکنترل پیش
 -ویژه در مهندسی پزشکی مباحث

 بیوالکتریک یک
3  

 هایسازی سیستممباحث پیشرفته در مدل

 بیولوژیکی 
3  

ویولت و کاربرد آن در پردازش سیگنال و 

 تصویر
  3 شناسایی سیستم  3

  3 بیوالکترومغناطیس  3 های عصبی مصنوعیشبکه  3 کنترل فازی

  3 کنترل غیرخطی  3 مهندسی پزشکیآشوب و کاربردهای آن در   3 رباتیک پزشکی

         

شود. دانشجو باید گذراندن سه درس از دروس ** الزامی است. در صورت اخذ بیش از سه درس از دروس **، بقیه دروس به عنوان اختیاری در نظر گرفته می

 حداقل هشت درس از دروس فوق را اخذ نماید.

 ارشد نوشته شود()نمرات دوره کارشناسی (و در نیمسال اول یا دوم باید اخذ شوند دروس جبرانی و الزامی )با نظر گروه تحصیالت تکمیلی

     2 *فیزیولوژی  2 *آناتومی

  2 سمینار  2 روش تحقیق  1 وصیت نامه حضرت امام )ره(

 کارشناسی ارشد ندارند.اند نیازی به گذراندن دروس جبرانی * در مقطع دانشجویانی که از کارشناسی این رشته فارغ التحصیل شده

 نام درس
 **اصلی

 واحد( 9)

 اختیاری
 پایان نامه سمینار

 مجموع واحدها

واحد( 51) بدون درس جبرانی  

  6 2   9 تعداد واحد گذرانده شده

 
 امضاء استاد راهنما   عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی 

 استاد راهنما
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................جناب آقای/سرکار خانم دکتر 

 
نام و نام خانوادگی 

 استاد مشاور
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................جناب آقای/سرکار خانم دکتر 

 
د ریزنمرات ارائه شده توسط دانشجو و تایید استا همراه بافرم تطبیق فوق ارشد و درخواست دانشجو مبنی بر تکمیل دوره تحصیل کارشناسیبا توجه به با سالم و احترام.  -اداره محترم آموزش

کمیلی برنامه درسی دوره تحصیالت تبراساس تکمیلی دانشکده مهندسی برق التحصیلی دانشجو از نظر گروه تحصیالت محترم راهنما، در صورت رعایت کلیه قوانین آموزشی و پژوهشی، فارغ

 بالمانع است. 22/9/1392مورخ جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 گروه تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق


