
 به نام خدا

لطفا دانشجويان عزيز توضيحات  ،مهندسي پزشکيبه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي جديد رشته  ضمن خير مقدم

 نحوه انتخاب واحد نيمسال اول را با دقت مطالعه و مالک عمل قرار دهند. جلسه معارفه و ذيل درباره 

 جلسه معارفه

در لينک به طور مجازي  شهريور 32شنبه  چهارروز 61ساعت راس حضور اساتيد و مدير گروه، انشاهلل  جلسه معارفه با

seminar-https://meetingvc.iust.ac.ir/bme/ حضور در اين جلسه براي همه گردد که مي  برگزار

 جديد رشته مهندسي پزشکي الزامي است.دانشجويان ارشد ورودي 

) با حروف  خواهشمند است دانشجويان از طريق لينک فوق به صورت مهمان با درج دقيق نام و نام خانوادگي خود

 التين( وارد شوند و درصورتي که برنامه ادوب کانکت نصب نيست گزينه ورود با مرورگر انتخاب شود. 

 

 رشته مهندسي پزشکي 1041نحوه انتخاب واحد نيمسال اول براي دانشجويان ورودي 

 الف( دانشجويان گرايش بيوالکتريک روزانه يا نوبت دوم

ين درس از ب دوبه انتخاب خود در فعال  ،پردازش سيگنال هاي ديجيتالعالوه بر درس  اين دسته از دانشجويان الزم است

بت نام ث و پردازش تصاوير پزشکي شناسايي آماري الگو، ابزار دقيق بيومديکال، پزشکي پردازش سيگنال هايدرس  چهار

نسبت به حذف و اضافه سه درس تخصصي ، براساس صالحديد ايشان نموده و از هفته آينده پس از تعيين استاد راهنما

 اقدام کنند.

 

 ب( دانشجويان گرايش بيوالکتريک پرديس

، فعال به انتخاب خود در دو درس از بين پردازش سيگنال هاي ديجيتالاست عالوه بر درس  اين گروه از دانشجويان الزم

ثبت نام نموده و از هفته آينده پس از  و پردازش تصاوير پزشکي شناسايي آماري الگو، ابزار دقيق بيومديکالسه درس 

 تعيين استاد راهنما، براساس صالحديد ايشان نسبت به حذف و اضافه سه درس تخصصي اقدام کنند.

 

 ج( دانشجويان گرايش مهندسي عصبي شناختي

 هايپردازش سيگنال ، پردازش سيگنال هاي ديجيتالدر سه درس به طور قطعي اين دسته از دانشجويان الزم است 

 شرکت کنند. ثبت نام نموده و در کالس هاي سه درس ثبت شده شناسايي آماري الگوو  پزشکي

https://meetingvc.iust.ac.ir/bme-seminar/

