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 پزشکیمهندسی هايگروه یمعرف

 بيومکانيك-بيوالکتريك-بالينی

 مشهد یآزاد اسالم دانشگاه
        

 051-36629467 تلفن و نمابر: 

Group Address: http://dbme.mshdiau.ac.ir 
 

به عنوان  1382در سال پزشکی مهندسیگروه  یبه حول و قوه اله

ت خود را با یفعال کشوردر شرق پزشکی مهندسی یآموزش عال مرکزن و تنها یاول

ك در مقطع یوالکتریش بیگراپزشکی مهندسیرش دانشجو در رشته یپذ

ط الزم، یو پس از فراهم آوردن شرا 1384ارشد آغاز کرد. در سال کارشناسی

نیز ك یوالکتریش بیگراپزشکی مهندسی کارشناسیرش دانشجو در مقطع یپذ

-پزشکیدو گرایش کارشناسی مهندسی 1389همچنین در سال  آغاز شد.

 هاي دایر اضافه گردید.گرایش-رشته بالینی به-پزشکیبیومکانیك و مهندسی

رش دانشجو در مقطع یدوره پذ 12با  هان گروهیدر حال حاضر ا

دانشجو در مقطع پذیرش دوره  10 ،ل(یالتحصدوره فارغ 10)ارشد یکارشناس

پذیرش  دوره 5و  ل(یالتحصدوره فارغ 6) بیوالکتریك-پزشکیمهندسی کارشناسی

 هاي بیومکانیك و بالینیگرایش پزشکیکارشناسی مهندسی دانشجو در مقطع

  ت دارد.یفعال دوره فارغ التحصیل( یك)

با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و در راستاي 1391درسال

آوردن مقدمات ایجاد دانشکده مهندسی پزشکی، با انداز گروه براي فراهمچشم

 گروه مستقل موافقت گردید. به سه هاگرایش-رشتهفکیك درخواست گروه براي ت
 

 یشگاهيفضاها و امکانات آزما
شگاه یز آزمایس و تجهیبا تأس ياندازراه ياز ابتداپزشکی مهندسیگروه 

ن یان فراهم آورده است. ایدانشجو يرا برا یپژوهش یت علمینه فعالی، زمیتخصص

 يکشور بوده و داراپزشکی مهندسی يهاشگاهین آزمایاز مجهزتر یکیشگاه یآزما

ر، ی، ثبت تصویاتیح يهاگنالیو پردازش س يگیرزات مختلف ثبت، اندازهیتجه

باشد. اتصال به خطوط پر یار خوب میبس يوتریو امکانات کامپ یزات پزشکیتجه

ت صحت یباشد. با توجه به اهمیشگاه مین آزمایا يهایژگیگر وینترنت از دیسرعت ا

 يکار يهازات از برنامهین تجهیون ایبراسی، کالیزات پزشکیعملکرد تجهت در یفیو ک

ون، انجام یبراسیشگاه کالیل آزماینه عالوه بر تشکین زمیباشد که در این گروه میا

ن یو تدو ECGزات ثبت یون تجهیبراسی، کالیکیالکتر یمنیا يهاآزمون

 مربوط انجام شده است. ياستانداردها

برق، گروه هاي عالوه بر امکان استفاده از آزمایشگاه، یدر مقطع کارشناس

مجموعه داراي آزمایشگاه مدار و الکترونیك پزشکی است که در آن گروه 

 ي، معماریمنطقهاي مدار ،2و1كی، الکترونیکیالکتر يمدارها يهاشگاهیآزما

با  يولوژیزیف یشگاه اختصاصیآزماهمچنین . گرددمی ارائه زپردازندهیوتر و ریکامپ

زات یتجه يکه دارا استگروه  یاستثنائ يهایژگیاز وپزشکی مهندسیش یگرا

گروه  باشد.یوتر میبر کامپ یمبتن يولوژیزیف يهاگنالیس يگیرشرفته ثبت و اندازهیپ

هاي عملی براي دانشجویان اندازي و تجهیز اتاق پروژه، امکان اجراي پروژهبا راه

 کارشناسی فراهم آورده است.

 یپژوهش -یعلم يت هايفعال
سرلوحه  یداخل يازهاید بر نیبا تأک يو کاربرد یقاتیتحق يهاانجام پروژه

مرکز »است که در این راستا پزشکی مهندسیگروه  یپژوهشیعلم يهاتیفعال

-یکارشناس يهاپروژه تاکنون .شروع به کار نموده است« پزشکیتحقیقات مهندسی

-گروه بوده است که شامل حوزه یتخصص هايتیفعال يهانهیارشد اجرا شده در زم

 باشد:یل میذ يها

باال و  ياری، هوشیهوشی)حافظه، توجه، ب يمغز يندهایل فرآیه و تحلیتجز -

BCI) 

 (ECGو  ERP, EEG) یاتیح يگنال هایپردازش و شناخت س -

 ، تنفس( PCG)صحبت،  یصوت يهاگنالیپردازش و شناخت س -

 (E-Healthو  Telemedicine) یپزشک ارتباطاتاطالعات و  يفناور -

 یکیولوژیزیکوفیسا يهاگنالیل سیه و تحلیتجز -

 ( یاتیگنال حیثبت س يهاستمی)س یق پزشکیدقو ساخت ابزار یطراح -

 ابتیص و کنترل دیتشخ -

 دبكیوفیب -
 

 چشم انداز
 یستیزپزشکی مهندسی یقطب علم» پزشکیمهندسیانداز گروه چشم

ن راستا یباشد. در ایم «د علمیجامعه و تول ین سالمت عمومیمنطقه در جهت تأم

ن شده است و از آن جمله موارد ین و تدوییگروه تع يهاو برنامه یاتیعمل يکارهاراه

 باشد:یر میز

ك و یومکانیك، بیوالکتریها )بشیه گرایدر کلمهندسی پزشکی رشته  ياندازراه -

 ارشد و دکترا( ی، کارشناسی)کارشناسه مقاطع ی( در کلینیال و بالیومتریب

 یو پژوهش یآموزش يهاتین در فعالینو يهاتوجه به دانش و مهارت -

 نیت دانش آموخته کارآفریترب يو خالق برا یط علمیجاد محیا -

 یخته کردن جامعه دانشگاهیو فره يفرهنگ ساز يحرکت در راستا -

 د علمینقش برتر در تول يفایا -

 خدمات گروه 
، پزشکیمهندسیمختلف  يهانهی)در زم یتخصصیمشاوره علمخدمات  -

 ( یتخصص يها، دورهیآموزش يهاکارگاه

، خدمات ی، خدمات کارگاهیشگاهی)خدمات آزما یتخصص یبانیخدمات پشت -

 و ...( یعلم

 یمارستانیب یزات پزشکیون تجهیبراسیکال -

 یپژوهش یعلم يهاپروژه ياجرا -
 

 پزشکیهاي مهندسی گروه ياعضا یمعرف
 

  آذرنوش هديدکتر م :بيوالكتریك-مهندسي پزشكي ر گروهیمد

 زادهخلیل دکتر محمدمهدي باليني:-مدیر گروه مهندسي پزشكي

 دکتر فرامرز فیروزي بيومكانيك:-مدیر گروه مهندسي پزشكي

 ید قشونیدکتر مج :بيوالكتریك-مهندسي پزشكي معاون گروه
 

 علميتأي هياعضاسایر 
 مهندسی پزشکی -برق یمهندس یگانیگلپایرضا هاشمدمحمدیدکتر س

 مهندسی پزشکی -مهندسی برق زادهدکتر محمدعلی خلیل

 بیومکانیك -مهندسی پزشکی دکتر بهروز سپهري

 بیوالکتریك -مهندسی پزشکی دکتر حمیدرضا کبروي

 بیوالکتریك -مهندسی پزشکی دکتر سیداحسان تهامی

 بیوالکتریك -هندسی پزشکیم محمد راوريمهندس 

 بیوالکتریك -مهندسی پزشکی مهندس وحیدرضا سبزواري

 بیومکانیك-پزشکیمهندسی  آزاده قوچانیمهندس 
  

  هاگروه آموزشي كارشناسان
 الکترونیك -مهندسی برق         ید رضائیمهندس وح

 الکترونیك -مهندسی برق        يبهلور يمهندس مهد

 

 هاامور آموزشي گروه كارشناسان
 کارشناس امور آموزشی گروه بیوالکتریك   یمحمود نجات يآقا

 الینیکارشناس امور آموزشی گروه ب سیدمجتبی محمدزاده آقاي 

  مکانیكکارشناس امور آموزشی گروه بیو  رضا محمدیانآقاي 
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 پزشکی ي مهندسیتاريخچه

ساله دارد و شواهد تاریخی نشان پزشکی قدمتی چند هزار ظهور اولیه مهندسی

اند که براي معلولین جنگی دهد که ایرانیان باستان از جمله اولین مللی بودهمی

پزشکی به شکل اند. از نظر آکادمیکی، آموزش مهندسیساختهپاهاي مصنوعی می

قرن بیستم آغاز گشت و علیرغم  50ي جدي و رسمی در سطح دانشگاهی از دهه

هاي کالسیك مهندسی که طوالنی و برخالف بسیاري از رشته این قدمت نسبتاً

اند، به علت ماهیت چند بعدي این رشته، دوران اوج محدودي را سپري نموده

پزشکی یکی از رو به رشدترین رشته ها در دنیا بوده و روز به روز امروزه مهندسی

ي گذشته هتوجه محققین بیشتري را به خود جلب می نماید، به طوري که در ده

دهند از حدود چهل هایی که تنها در آمریکا این رشته را ارائه میشمار دانشگاه

ها دانشگاه به بیش از یکصد دانشگاه افزایش یافته و در بسیاري از این دانشگاه

هاي کارشناسی اي مستقل به مهندسی پزشکی اختصاص یافته و دورهدانشکده

 گردد.نیز ارائه می

این رشته در قرن بیستم با کشف و ثبت سیگنال الکتریکی قلب  فعالیت امروزي

پزشکی و اولین انجمن و کنفرانس خاص آغاز شد و فعالیت مؤسسات مهندسی

با  1366ي اول قرن بیستم رخ داد. در ایران نیز این علم در سال این علم در نیمه

 سیأست و یگانیگلپایهاشم دکتر يآقاتوسط  كیبرنتیسپروژه دست  ياجرا

-دانشکده مهندسی 1371بنیان نهاده شد و در سال  یپزشک یمهندس شگاهیآزما

پزشکی دانشگاه امیرکبیر با گرایش بیوالکتریك شروع به کار نمود و از سال 

 اولین دوره دانشجویان کارشناسی )با گرایش بالینی( پذیرفته شدند. 1374
 

 پزشکی چيست؟مهندسی

گیري مناسب علوم مهندسی در پزشکی است به کاراین رشته از نظر کاربردي به 

نحوي که بتوان از آمیزش و تلفیق این دو زمینه به مواردي همچون طراحی، 

هاي پیشرفته و برداري وسایل و تجهیزات پزشکی با روشساخت، نگهداري و بهره

پزشکی به شکلی وسیع و منسجم از هاي مهندسی دست یافـت. مهندسیتکنیك

-جوید. همههندسی دیگري چون الکترونیك، مکانیك و مواد بهره میهاي مرشته

ي کشورها ناچارند از مصنوعات مهندسی پزشکی استفاده کنند. این وسایل و 

از هر  %30هاي بیمارستان و درمان )حدودتجهیزات حجم بسیار زیادي از بودجه

کاربردي و  اي داراي اثراتي چند زمینهطلبند. البته این رشتهتخت( را می

هاي مصنوعی و وسایلی که به ثمردهی دیگري هم هست. مثل ساخت اندام

 معلوالن، نابینایان، ناشنوایان و معلوالن جسمی از پا کمك می کنند.

هاي بیولوژیکی، شناسایی عملکرد و سازي سیستمپزشکی از مدلدر مهندسی

از طرق دیگر قابل ها و نیز شناخت برخی از این رفتارها که رفتار این سیستم

پزشکی همچنین شود. در مهندسیگیري نیستند، بحث میپیش بینی و اندازه

هاي کمك درمانی با استفاده از رسانی، سیستمتوان از ابعاد دیگر نظیر اطالعمی

هاي اطالعاتی بیماران و سوابق بیماري آنها و نیز پرستار الکترونیکی نام برد. بانك

پزشکی استفاده از علوم و نیروهاي متخصص علوم دسیبنابراین جایگاه مهن

توانند این مهندسی است که با فضاهاي پزشکی و کلینیکی آشنایی دارند و می

 علوم را در فضاي پزشکی به خوبی به کار گیرند.
 

 

 

 ن رشته کدامند؟يو مرتبط با ا یتخصص ينه هايها و زمشيگرا

رد که با توجه به یگیصورت م یعیهر روز ابداعات وس یپزشکینه مهندسیدر زم

در جامعه،  يهاازیو ن يشرفت علوم و تکنولوژیپو  ي این رشتهدامنه گسترده

ك از یمختصر هر  یبه معرف شود ومتعددي تقسیم می سطح دنیا به گرایشات

 م:یپرداز یم یپزشکیو مرتبط با مهندس یاصل یتخصص يهاشاخه

همانطور که از عنوان بیوالکتریك پیداست، حد  :(Bioelectric) بيوالكتریك

ي اتصالی است بین فرآیند هاي الکتریکی و بیولوژیکی. به تعبیر واسط و حلقه

اند و هائی هستند که داراي ماهیت الکتریکیها و تکنیكها، دستگاهدیگر، سیستم

توانیم بسیاري می مینهي پزشکی به کار گرفته شوند. در این زتوانند در حوزهمی

ها مورد استفاده قرار ها و بیمارستانهایی را نام ببریم که در آزمایشگاهاز دستگاه

در واقع یك مهندس بیوالکتریك عالوه بر این که به تمام گرایشهاي . گیرندمی

مهندسی برق )به ویژه گرایش الکترونیك در مقطع کارشناسی و گرایشهاي 

، از یدگاهی از حوزه علم خود نظر داردمقاطع باالتر( با دکنترل و مخابرات در 

ه علم برخی از شاخه هاي مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعات نیز در حیط

الکتریك در ودر بیهاي مطرح ي شاخهدر زمینه .مهندسی پزشکی یاري می جوید

سازي و ي تقریباً مشترک ابزار دقیق، کنترل، مدلتوان از چهار حوزهمجموع می

 يهاي متعددمجموعهها خود نیز به زیرسیگنال نام برد که این حوزهپردازش

در آن فعالیت می  ی که یك مهندس بیوالکتریكیاهم حوزه ها شوند.تقسیم می

 :کند عبارتند از

ن یتراز گسترده یکی یاتیپردازش عالئم ح :ياتيح يهاگناليپردازش س -1

ن مبحث در واقع یك است. ایوالکتریش بیگرا يهاتیمباحث موجود در فعال

و استفاده  یاست که مورد بررس «گنالیپردازش س» یاز مبحث کلّ یبخش

ك یمخابرات و الکترون یژه مهندسی، به ویمهندس يهاشیاز گرا ياریبس

، توجه یپزشک يکارها گنال مورد پردازش دریت خاص سیباشد، امّا بنا به ماهیم

ن مبحث یاست که به ا یالزام یاتیح يهاگنالیدر پردازش س یبه نکات خاص

گنال، یموارد ثبت س یهمچنین در تمام داده است. ياژهیت خاص و ویموجود

مختلف است که الزم است قبل از هر  يهافکتیزها و آرتینو يدادة اخذ شده دارا

ز، ینو د از آن حذف شوند. از این رو مبحث حذفین زوایگنال، ایس يبر رو يکار

مباحث مهم در پردازش  گنال از جملهیت سیفیتر، بهبود کیا در حالت کلی

 .گنال استیس

با  یر پزشکیتصاو: ير برداریتصو يستم هايو س ير پزشكیپردازش تصاو -2

له یوسه)ب يسه بعد یو حت يت بدن را به صورت دو بعدیتوجه به آنکه وضع

پزشکان هستند  يص برایل تشخیوسان یاز مهمتر یکیدهند، یوتر( نشان میکامپ

 يهاستمیاند. سقات را به خود اختصاص دادهیاز تحق یمیکه همواره بخش عظ

، یوگرافیکس )رادیاشعه ا يروشهاشامل  ییتوان به گروهها یرا م ير برداریتصو

 يهاروشو  ياهسته یپزشک، MRI یسیروش مغناط، (CTو  یفلوئورسکوپ

فوق عموماً و به صورت خام  ير حاصله در روشهایتصاو. م کردیتقس ماوراء صوت

آنها صورت  يرو ياع و گستردهیوس يستند، لذا پردازشهایقابل استفاده ن

 .ردیگیم

و كمك همراه  يگفتار درمان يستم هايس يپردازش صوت وگفتار و طراح -3

ن یاست که از هوشمندتر یستیار مهم زیم بسیاز عال یکیگفتار  :ين گفتاريمعلول

ع یگردد. با توجه به توسعة وسیانسان صادر م یعنین، یزم يموجود رو
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هاي صوتی و گفتاري در ت روزافزون انواع پردازشیو اهم يوتریکامپ يهاستمیس

ات ید شده با خصوصیهاي گفتار تولیژگیجهان امروز و ارتباط تنگاتنگی که و

ستم یعملکرد س ین چگونگید گفتار و همچنیدستگاه تول یك و عصبیآناتوم

در  ین مقولة پرکاربرد مهندسیت پرداختن به ایاو دارد، اهم ياعصاب مرکز

ن رشته، یگر مربوط به ایگردد. موارد دیظاهر م یپزشک یدانشکدة مهندس

و ثبت و  یسنج یصی مثل شنوائیزات تشخیو ساخت وسائل و تجه یطراح

اي الزم در اعضاي ، انجام پردازش هیختة شنوائیهاي برانگگنالیپردازش س

است که به  یهائگوش و ساخت دستگاه یمثل حلزون مصنوع یشنوائ یمصنوع

 یند و به صورت دستگاهیایب يمشکالت حاد گفتار يا دارایکمك افراد الل و 

 ند.یا کمك درمان او عمل نمایکمك همراه معلول و 

 يهاستمیس يل و مدلسازیمطالعه، تحل :كیولوژيب يستم هايس يمدلساز -4

گر شاخه هاي یو علمی در د یشرفت فنیپ ينکه راهگشاین ایدر ع یکیولوژیب

براي انجام ابداعات در  يقو یده بخشیباشد، به صورت ا یك میوالکتریرشتة ب

گنال، مخابرات و کنترل یمثل رشتة پردازش س یگر علوم مهندسید يهاشاخه

 يبودن آن برا یربنائیاز زك یوالکتریش بین شاخه از گرایت ایکند. اهمیعمل م

ك داراي یولوژیب يستم هایس رد.یگیش نشأت مین گرایهاي اگر شاخهید

ل و یباشند. تحلیده و کارآ میچیار پیبس یك و کنترلیولوژیزیف يساختارها

اي نسبت به آنچه که العادهآنها در اکثر موارد فاصلة فوق یو کمّ یفیک يمدلساز

 یهائنکه به مدلین جهت عالوه بر ایحرکت در ا یرد، ولیگیدر واقع است، م

ك یوالکتریب یگر مهندسید يهاشود که قابل استفاده در بخشیمنجر م یمهندس

ز ین یگر مهندسیهاي دتر در شاخه يقو يهاده بخش ابداع روشیهستند، ا

اري یو بس یمصنوع یعصب يهامثل شبکه یمهندس يهاباشد. براي مثال مدلیم

عملکرد  یة خود را از چگونگیدة اولیهوشمند، ا يپردازشگرها و کنترلرهااز 

 يهاستمیس يمدلساز ند.ینمایو م ك و زنده اخذ نمودهیولوژیب يهاستمیس

ك سلول ی یفیو ک یکمّ يست و از مدلسازین یرة خاصیك محدود به دایولوژیب

 ابد.ییمغز، ادامه م یعنیانسان،  يستم اعصاب مرکزیس يتا مدلساز

و ساخت  يو كنترل اعضاء و اندام مصنوع يكيالكترون يبخش ها يطراح -5

 یطراح یپزشک یاز بخش هاي مهم و تخصصی رشتة مهندس :يل توانبخشیوسا

ك جهت یومکانیهاي بن راه عالوه بر تخصصیاست. در ا یو ساخت اندام مصنوع

سازگار  ومواد جهتیو ب یاندام مصنوع یکیهاي مکانو ساخت بخش یطراح

که در مجاورت آنها قرار  یعیهاي اندام طبتیها و حساسیژگیساختن آنها با و

ازمند مدارات یاز نوع فعال هستند، ن یکه اندام مصنوع يرند، در مواردیگیم

براي مثال  ین نوع اندام مصنوعیباشند. از ایم یتالیجیو د یکی، الکترونیکیالکتر

گوش و چشم  یر، حلزون مصنوعیپذفرمان یمصنوع يتوان از دست و پایم

کنند. یشرفتة روز استفاده میار پیهاي بسيآوراز فن ینام برد که همگ یمصنوع

 یفن يهان بخشیترن و مهمیتراز جالب یکیل، ین گونه وسایو ساخت ا یطراح

  ك است.یوالکتریب یش مهندسیه گرامربوط ب یو پژوهش

ن یا :يمارستانينگ بیتوريمان يهاستميس يو طراح ياتيح يگنال هايثبت س -6

از  یاتیها و عالئم حدهجهت ثبت دا یلیو ساخت وسا یبخش مربوط به طراح

ن یتال، ایجید يآورها و گسترش روزافزون فنییشود. با توجه به توانامار مییب

واسط مناسب  يد مدارهایوتر متصلند و لذا تولیسخت افزارها غالباً به کامپ

ن مقوله یدر ا یقاتیمهم تحق يهار مجموعهیاز ز یکیروز  يآورفنلة یبوس

زات مانیتورینگ و یاستفاده از تجه يار باالیبا توجه به حجم بس شود.یمحسوب م

و، ی یسيهاي عمل، آ، از جمله اتاقیمارستانیب يهاطیثبت داده در مح

د یتول يتصادت اقی، اهميو مغز یقلب يثبت نوارها يهاشگاهیو و آزماییسیس

ن یا يبر رو یقاتیو تحق یگردد و ارزش کار مهندسیآشکار م یزاتین تجهیچن

 دهد.یل را نشان میگونه وسا

ن بخش یدر ا :يپزشك يشگاهیو آزما يدرمان يهاستميو ساخت س يطراح -7

ص کاربرد یان شده که در تشخیوجود دارد که برخالف موارد ب یزات فراوانیتجه

از فراوان به آنها در نقاط یها کاربرد دارند و با وجود نیماریدرمان بداشتند، در 

اند. مختلف کشور، تا کنون در کشور ساخته و به صورت عمده عرضه نشده

ا تا یزات و ینگونه تجهیك قادرند به ساخت ایوالکتریمحققان و متخصصان ب

توان به یدست را من یاز ا يند. مواردید داخل نمودن آنها اقدام نمایحدامکان تول

، كیروپراکتیو کا یوتراپیزیزات فیتجه، هیکل يسنگ شکنها ر ذکر کرد:یشرح ز

 .زرهایل، یوتراپیزات رادیتجه

امکان فعالیت مهندسان  :يپزشك هاي انفورماتيكسيستمو ساخت  يراحط -8

 ،طراحی بانکهاي اطالعاتی پزشکی تریك در حوزه هاي گسترده اي نظیربیوالک

ایجاد  هاي مورد نیاز در مانیتورینگ و یا جراحی بیمار از راه دور،سیستمطراحی 

ي کشور درمانی و بیمارستانها -شبکه هاي تبادل اطالعاتی بین مراکز آموزشی

که نیازمند دارد د وجو ، انتقال بیماران و ...جهت کنترل بیماریهاي مسري

 همکاریهاي بین بخشی گسترده اي در سطح کشور می باشد.
 

ك، ی)استاتبه استفاده از مکانیك کالسیك  :(Biomechanics) بيومكانيك

در زمینه هاي مهندسی پزشکی و  ك و ...(ینامیك، ترمودیدرولیك، هینامید

مواد بررسی حرکت تغییرات مواد جریان هاي درون بدن و طرح آنها و انتقال 

ساخت پیشرفت در این شاخه به . می پردازد هاي بیولوژیکیشیمیایی در محیط

درک بهتر از عملیات و  ،، مفاصل مصنوعیقلب مصنوعی، دریچه هاي قلب

-ها، دیسكتاندون ،هاغضروف ،هااستخوان ،هامویرگ ،ها، شریانکارکرد قلب، ریه

 عضالنی بدن شده است. -اي و پیوندهاي سیستم اسکلتیهاي بین مهره

مواد  هاي زنده واستفاده از بافت گرایشکاربرد این  :(Biomaterials)بيومواد 

انتخاب مواد صحیح براي کاشت و پیوند در  .مصنوعی و کاشت آنها در بدن است

 پزشکی است.ترین عملیات مهندسیترین و مشکلبدن انسان و یکی از حساس

 ها از مواد مورد استفاده درکامپوزیت ها ومریپل ها،سرامیك آلیاژهاي فلزي،

و از  زاسرطانغیر سمی،گونه مواد باید غیراین. مصنوعی هستند يهاکاشت بافت

تا بتوانند در  افی باشندبادوام و داراي قدرت مکانیکی ک ،فعالنظر شیمیایی غیر

دتر، از یمواد جد مقاومت کنند. یروها و عوامل مختلف در طول زندگیمقابل ن

 یعیطب یکیو مکان یکیولوژیط بیشوند تا بتوانند شرا یل میزنده تشک يلهاسلو

 زنده فراهم کنند. يبافت ها يبرا يتر

یند آفردر کارگیري تکنولوژي هب: (Clinical engineering)مهندسي باليني 

ی است. متخصصان این رشته همراه با گروهی متشکل از لیناو بهاي بیماري 

-مهندس .دهنددرمانی را تشکیل میها و تکنسین ها یك تیم پزشکان، پرستار

تعمیر، بررسی اطالعات کامپیوتري،  ،نگهداري ،ول خریدؤپزشك بالینی مس

همچنین تجهیزات  آنها .استو ...  کسب اطالعات حیاتی تجهیزات پزشکی، ابزار

-طراحی یا تطبیق می ،هاي خاصبیمارستان را در زمینه مورد نیاز پزشکان و

همراه ، بههاي کامپیوتريگیري از سیستممستلزم بهرهتمامی این موارد  دهند.
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آوري افزارهاي طراحی شده براي کنترل این تجهیزات و جمعنرم تجهیزات و

اطالعات و تجزیه و تحلیل آنهاست. مهندس پزشك بالینی باید همواره از آخرین 

 گیري کند.هاي پزشکی بهرههاي مربوط به درمان و مراقبتتکنولوژي

: (Cellular & Genetic engineering) سلول ، بافت و ژنتيك مهندسي

ك یکروسکوپیدر گستره م ینه مسائل پزشکیق در زمیشتر به تحقیش بین گرایا

و  یك سلولیو مکان یمیو شی، بین شاخه تخصص در آناتومیپردازد. در ا یم

 ییو توانا يماریب يند هایشتر از فرآیدرک ب ي، برایدرون سلول يساختارها

ها و توان طرحیت مین قابلیژه سلول الزم است. با ایو يداخل شدن به بخش ها

ن ییو تع یسلول يندهایفرآ يسازهیشب ییساخت که توانا ياتورینیم يابزارها

 را داشته باشند. يماریب يندهایاز عملکرد و فرآ يریو جلوگ يماریق موضع بیدق

رشته اطالعات جمع ن یدر ا :(Medical Imaging) تصویرگري پزشكي

س، یناطغسته، میدر بدن )مانند الکتر یکیزیف يده هایرات پدییشده از تغ يآور

و  یکیل و پردازش الکتریتحل ياز تکنولوژ يریصوت، گرما و ...( را با بهره گ

آورند. یر در میك تصویکنند و بصورت  یل میه و تحلیآن، تجز يسرعت باال

چ یمار هیکه به ب ی)اعمال یر تهاجمیاعمال غتوان با  یر را مین تصاویاغلب ا

مار نداشته یب يبرا يچ اثر و دردیکه ه ينرساند( به دست آورد، به نحو یبیآس

 ار قابل تکرارند.ی، بسیتهاجم يباشد و بر عکس روشها

 Orthopaedic) هاهاي مصنوعي و دستگاهطراحي اندام

Bioengineering) :محاسبات مکانیکی به با استفاده از روشهاي مهندسی و 

تواند می عضالت می پردازد و مفاصل و ،هاکارکرد استخوان بررسی اعمال و

کاک روان سازي و فرسایش متخصص این رشته اصط طراحی کند. مفاصل را

 -بررسی می کند و فشارهاي وارد بر سیستم عصبی طبیعی مفاصل مصنوعی را

مصنوعی  باره مواد بیولوژیکی واو در اسکلتی بدن را تجزیه و تحلیل می نماید.

هاي بین دیسك و هاها، تاندونوفغضر ها،جدیدتر براي جایگزینی استخوان

 کند.اي تحقیق میمهره

د و یك شاخه جدی: (Rehabilitation Engineering) مهندسي توانبخشي

ها  یین رشته به باال بردن توانایاست. متخصصان ا یپزشک یافته مهندسیتوسعه 

کنند. آنها به اصالح منازل،  یافراد کمك م یت زندگیفیدن به کیو بهبود بخش

به  يشرفت تکنولوژیپردازند و با توجه به پ یکار، حمل ونقل و ... م يمحلها

 یسکونت، ارتباطات و ... کمك م ين براینو يد و روشهایجد يمحل ها یطراح

 يوتریکامپ يافزارها و نرم افزارهان با استفاده از سخت ین افراد همچنیند. اینما

 کنند. یم ياری ینیاز دانش روز، مردم را در برابر مشکالت بال يریو بهره گ

شتر یگر هستند. در بیکدیتنگاتنگ با  یارتباط يگفته شده دارا يشهایگرا یتمام

آوردها و اطالعات کند، به دست ینه کار میك زمیموارد مهندس پزشك که در 

 یاج دارد. به عنوان مثال طراحیاحت یپزشک یگر مهندسید يه هانیموجود در زم

ك یو مکانی، بیدرباره آناتوم ی، به داشتن اطالعاتیك استخوان لگن مصنوعی

ك دستگاه ی یاز دارد. مثالً طراحیمواد ن يافتن و سازگاریل راه یاستخوان، تحل

با رفتار  ییحرکت و کنترل آن ها، به آشنا يعضالت فلج برا یکیمحرک الکتر

  از دارد.یانسان ن یاسکلت - یستم عضالنیس

باشند پزشکی میهایی که در ارتباط تنگاتنگی با مهندسیهمچنین سایر تخصص

 عبارتند از:

و  يآورجمع يبرا يوتریکامپ يابزارهاو استفاده از  یطراحك: يوانفورماتيب

  یپزشکاطالعات  زیآنال

بهبود  ایمواد و  رییتغ ای دیتول يبرازنده  يهازمیاستفاده از ارگان: يوتكنولوژيب

 یوانیحو  یاهیگمحصوالت 

و  یپزشکیمهندسدر  یمخابرات يهاستمیاستفاده از س فناوري اطالعات:

  يمجاز تیواقع

 ایو  يزیربرنامه  يبرا یپزشک میتبه  کمك يبرا هااستفاده از رباتك: يربات

  یجراحانجام 

در  یعصب يهاستمیس یبررسبا  که يارشته نیب يانهیزم :يعصب يمهندس

 یپل جادیا يبرا یکیالکترون يهاستمیسو  یعصب ستمیس نیبارتباط  جادیامغز و 

 وتریکامپمغز و  نیب یارتباط

و  ، سنسورها، عملگرهایکیالکتر يهاالماناز  یبیترک ميكروالكترومكانيك:

 .شوندیمساخته  کونیلیسقطعه  كی يرو که یکیمکان يهاالمان
 

و چه  هدف از تأسيس مقطع کارشناسی مهندسی پزشکی چيست؟

 ؟از استيمورد ن يها يیتوانا

شود، یکی اینکه پزشکی دو هدف دنبال میاز تأسیس مقطع کارشناسی مهندسی

ي کارشناسی، براي انجام دادن تحقیقات و رفتن به مقاطع دانشجویان در دوره

تر در آن رشته آماده می در سطح گستردهباالتر و پرداختن به کارهاي پژوهشی 

شوند. هدف دیگر بیانگر نیاز و ضرورت وجود مقطع کارشناسی به تنهائی است و 

ي توان گفت هدف این دوره تربیت متخصصانی است که با هر دو زمینهمی

ي طراحی، بهره مهندسی و پزشکی آشنایی نسبی پیدا کنند و بتوانند در زمینه

هاي مربوط، به فعالیت بپردازد و وظایف داري از سیستمو نگهبرداري، مدیریت 

 زیر را به عهده گیرد:

 ها.مارستانیب یزات فنیو تجه یل پزشکیها، وسادستگاه ياندازالف( نصب و راه

 .یمارستانیزات بیتجه ير و نگهداریب( تعم

 .یپزشک يد دستگاههایدر سفارش و خر یج( مشاوره فن

 .یپزشک ينه از دستگاههایبه يرید( کمك در به کارگ

 .یپزشک يدستگاهها یدر طراح يه( همکار

 .یپزشک یقاتیتحق يدر طرحها يو( همکار

 مارستان.یب یو مهندس یت فنیز( مسوول

 .یمارستانیزات بیل و تجهیح( ساخت وسا

آموختگان باید بسیاري از مسائل را هنگام کار بیاموزند. بنابراین کارشناسان دانش

هاي زیادي دارند، ولی هدف از آموزش در مدرک کارشناسی محدودیتما با 

مقطع کارشناسی، آموختن مسائل کامالً تخصصی نیست و آموزش به شکل 

در راستاي رسیدن به این اهداف انتظار  شود.ر مقاطع باالتر دنبال میتخصصی د

 هاي زیر باشد:رود دانشجو داراي تواناییمی

 يك قویزیو ف یاضین رشته الزم است در دروس ریا يدانشجو: يعلم یيتوانا -1

با  یعنیك داشته باشد یالکترون یدر مهندس يقو يه اید پاید دیرا بایباشد ز

ك و هم در دروس یرشته الکترون یار هم در دروس اصلیکوشش و مطالعه بس

خالق همراه با قدرت خلق،  ید ذهنین بایهمچن خود توانمند باشد. یتخصص
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ل ینه آالت و وسایمتفاوت در زم ينش و ابداع مدلها داشته باشد تا نمونه هایآفر

 را بسازد. یپزشک

را دوست  یمارستانیط کار بید محین رشته بایا يدانشجو: يجسم یيتوانا -2

ت یمرتبط فعال يط هایا محیمارستان و یعالقه مند باشد که در ب یعنیبدارد 

ن را آط کار یآن را و مح یل و رغبت شخصید با تماین رشته بایداوطلبان ا کند.

 ند.یانتخاب نما
 

 رشته به چه صورت است؟ الت آتیينه تحصينوع دروس و زم

به طور کلی  به آنهاي مربوط تقسیمات مختلف این رشته و شاخهبا شناسایی 

ي مشخص تحت عنوان مهندسی پزشکی تعریف گردیدند که عبارت سه شعبه

بیومکانیك و بیومواد. امروزه در دنیا این سه گرایش با نام بودند از: بیوالکتریك، 

پزشکی، در مقاطع مختلف تحصیلی به کار پرداخته، رشد کرده و به مهندسی

ها در اند. در کشور ما نیز براي این گرایشنتایج قابل توجهی نیز دست یافته

 ریزي شده است.مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري برنامه

ك است و لذا با یالکترون یدروس مهندس يدارا %80حدود یش بیوالکتریك گرا

ن رشته از یدر اتنگاتنگ است. البته  يك در رابطه ایبرق و الکترون یمهندس

بنابراین،  شود.یس میهم تدر یو آناتوم يولوژیزیف دروس یپزشک يهاواحد

تصور کنند  نشجویانعنوان مهندس پزشکی به هیچ عنوان نباید باعث شود که دا

بی ارتباط یا کم ارتباط با مباحث ریاضی و مهندسی است، چون  که این رشته

دانشجویان این رشته به طور کامل با ریاضیات مهندسی پیشرفته و فیزیك در 

برند، تا ترین نوع ریاضیات، به عنوان ابزار کار، دائماً بهره میارتباطند و از سنگین

ن رشته، تا دروس ریاضیات مهندسی پیشرفته و معادالت آنجا که دانشجویان ای

دیفرانسیل و فیزیك الکتریسیته، موج، ارتعاش و حرکت را نگذرانند، قادر به اخذ 

 .دروس چندانی در دانشگاه خود نیستند

، به نوعی هم خانواده همان رشته برق و بیوالکتریك -مهندسی پزشکی

هاي کارشناسی ارشد و ی در دورهالکترونیك است و این قرابت و نزدیکی حت

کی در بنابراین یك دانشجوي مهندسی پزش دکترا نیز تا حدي ادامه می یابد.

م به گذراندن تمامی دروس اصلی مجموعه مهندسی دوره کارشناسی تقریباً ملز

توانند التحصیالن رشته مهندسی پزشکی میبرق است و به همین خاطر، فارغ

مجموعه مهندسی برق را انتخاب کنند و همپاي  هاي کارشناسی ارشدگرایش

مهندسین کنترل، مخابرات، قدرت و الکترونیك، به تحصیل در مقطع کارشناسی 

  .ارشد مهندسی برق بپردازند

 یدر رشته مهندس و دکتري ارشد یل در دوره کارشناسیامکان ادامه تحص

ومواد فراهم یو ب یکیومکانیب ،كیوالکتریش عمده بیسه گراکشور در در  یپزشک

هاي دولتی فقط دانشگاه امیرکبیر و در در کشور ما تاکنون در بین دانشگاهاست. 

-دانشگاه آزاد اسالمی نیز واحد علوم و تحقیقات تهران داراي دانشکده مهندسی

هایی که تحصیلی هستند. سایر دانشگاهپزشکی با ارائه چهار گرایش در سه مقطع

، تهرانف، یشر یصنعتته دارند عبارتند از دانشگاه پذیرش دانشجو در این رش

، زیتبر سهند یصنعت، ، شاهدمدرس تی، تربعلم و صنعتر، ینصخواجه  یصنعت

و همچنین دانشگاه آزاد اسالمی در واحدهاي مشهد )تنها  اصفهان دانشگاه

دانشگاه پذیرنده دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد خارج از تهران در بین کلیه 

-پزشکی میهاي کشور(، دزفول و قزوین به تربیت دانشجویان مهندسیهدانشگا

 پردازند.

 

جايگاه شغلی رشته در کشور چگونه است؟ ارتباط تئوري و تجربی اين 

 رشته در ايران چگونه است؟

در این زمینه باید از نیاز واقعی، امکانات کاربردي در این رشته، جایگاه علمی آن 

در حال در کشور و نیز وضعیت ارتباط بین بخش دانشگاه و صنعت بگوییم. 

ن شامل حال رشته یست و ایآل ندهیدر حد ا يچ رشته ایحاضر بازار کار ه

ن رشته، یالن ایلتحصت فارغ ایشود اما بدون شك وضعیز مین یپزشکیمهندس

 یلیوسا يگر، مطلوبتر است. چون ارزش اقتصادید یمهندس ينسبت به رشته ها

ار باال یکنند، بس یم يداریا خری ير، نگهداری، تعمیطراح ین پزشکیکه مهندس

آنها  يحفظ و نگهدار يبرا یها بطور نسبمارستانیوالن بؤن مسیهم ياست. برا

 این رشته والن یاز فارغ التحص یلیباعث شده تا خن امر یقائلند. ا ياریت بسیاهم

 .آخر جذب بازار کار شوند يهاان ترمیدانشجو یحت

هاي کاري رشته مهندسی پزشکی، واقعاً وسیع است و گیريها و جهتگرایش

مباحث نرم افزاري گرفته هاي مختلفی از الکترونیك و پردازش سیگنال و زمینه

ها و قطعات پزشکی یا اندام نصب و تعمیر دستگاه ،اندازي، راهتا طراحی، ساخت

شود. جدا از این مصنوعی، همچنین مواد به کار رفته در این وسایل را شامل می

 د:بخش کلی تقسیم کر 4توان به هاي کاري این رشته را میتوضیحات، زمینه

طراحی و ساخت دستگاههاي آزمایشگاهی و الکترونیکی و  :طراحي و ساخت -1

هاي طراحی و ساخت بخشهاي مکانیکی و برقی سیستم، تجهیزات مربوط به آنها

 گیري پزشکی و بیمارستانیهاي اندازهتصویرگر پزشکی، طراحی و ساخت سیستم

طراحی و ساخت قطعات و اندام مصنوعی بدن و موادي که در طول، و همچنین 

 .دنروکار میهها بتشخیص، درمان و معالجات بیماري

هاي کاري مهندسی پزشکی از دیگر زمینه :عمير و نگهداري و بهينه سازيت -2

و البته واضح  اشاره نموداندازي و نگهداري وسایل توان به تعمیر، نصب، راهمی

است که این نیروي مجرب باید داراي اطالعات کافی در مورد قطعات و جزئیات 

مسأله بهینه سازي یا تلفیق در کنار این موارد،  .کار آن وسیله یا دستگاه باشد

دامنه کاربري این زمینه چنان وسیع  .دستگاهها و عملکرد آنها نیز مطرح است

ترین نشریات جهانی مهندسی است که اکنون ساالنه چندصد مقاله در معتبر

ها برروي موضوع شود و بیشترین تعداد پروژهپزشکی در این زمینه چاپ می

 .شودتلفیق و بهینه سازي انجام می

 
هاي همکاري جدي بین زمینهموارد، از دیگر  :تشخيص بيماري و درمان -3

تا این دو بتوانند به کمك هم مکمل کار  استپزشکان و مهندسان پزشکی 

ي مهندسی یکدیگر باشند. ناهماهنگی و ارتباط نداشتن این دو گروه در زمینه

ي بسیاري به پیشرفت این رشته در کشور وارد می کند. براي ، لطمهپزشکی
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استفاده از تحقیقات در زمینه هاي گوناگون به ویژه در بخش پزشکی، باید 

پزشکی همگام باشند، چرا که مکمل یکدیگرند و هاي کلینیکی با مهندسانبخش

-باید همکاري کنند. در بسیاري اوقات پزشکان معترفند که به کمك مهندسان

هاي باز آموزي و برگزاري سمینارهاي پزشکی نیاز دارند. این همکاري در زمینه

در  ما به جد به آن پرداخته نشده است. مشترک نیز دیده می شود که در کشور

-کشورهایی که این رشته از قدمت و پیشرفت بیشتري برخوردار است دانش

اندرکاران محیط دستپزشکی به عنوان کارمندان و ي مهندسیآموختگان رشته

پزشکی تلقی می شوند. اینان مهندسانی هستند که کاربرد و تخصص و علمشان 

 در علوم پزشکی است.

 یکی، یزات پزشکیبدون شك صنعت تجه ي:پزشك زاتيد و فروش تجهیخر -4

ر یو درگ يط خاص کاربریشرا لیع جهان است و البته به دلین صنایاز سودآورتر

واقعیت این  .است برخوردار ياژهیت ویانسان از حساس بودن با مقوله سالمت

اي ارز خارجی را صرف تهیه و تجهیز وسائل و است که ما حجم قابل مالحظه

-هاي گرانکنیم. براي مراکز درمانی و کلینیکی، دستگاههاي پزشکی میدستگاه

-نمائیم که وجودشان ضروري است و نمیاي تهیه میقیمت با امکانات پیشرفته

ها را نادیده گرفت. الزم است براي جلوگیري از خرید کور در این حجم توان آن

پزشکی صورت گیرد. به این وسیع، کار توسط کارشناسان و متخصصان مهندسی

 شود.ي علمی و دانایی الزم انجام میترتیب خرید وسائل پزشکی، با پشتوانه

هاي کاري فوق بر اساس زمینه مهندسان پزشكممکن براي شغلی  هايموقعیت

 به شرح ذیل است:

 بیمارستانی و کلینیکی، صنایع تولید تجهیزات و دستگاههاي پزشکی -

 بیمارستان ها -

  پزشکی آموزشی و مراکز تحقیقاتی موسسات -

 مراکز آموزشی -

 سسه استانداردؤم -

 خصوصی هايشرکت -

اد مستضعفان یبن لیاز قب یقاتیتوانند در مراکز تحقین میالن همچنیفارغ التحص

 مشغول کار شوند. یقاتیر مراکز تحقیقات وزارت دفاع و سایو جانبازان، مرکز تحق

ن یع، سازمان تامی، وزارت صنایوزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و آموزش عال

هستند که  ییر محلهایااز سنیز و ...  یو خصوص یدولت يمارستانهای، بیاجتماع

 تواند در آنجا مشغول شود. یم مهندس پزشك
 

 
 

 پزشکی چگونه است؟دورنما و افق مهندسی

امروز به شکل جدي می توان از این مطلب صحبت به میان آورد که قرن آینده، 

ي سود آوري و پزشکی است. اگر در گذشته صنایع نظامی از جنبهقرن مهندسی

دلیل اهمیتی که انسان ها ها به شما می رفتند، امروز به نیاز مطرح ترین صنعت

پزشکی این چشم انداز دهند، مهندسیهاي خود میبه خود، سالمت و توانمندي

ترین پزشکی از جديرا می نمایاند. به همین لحاظ تولید محصوالت مهندسی

 هاي زیادي در این راستا انجام شده است.گذارينیازهاست و سرمایه

 ین رشته در کشورمان به نظر میبودن ا حات داده شده و نوپایبا توجه به توض

سر ین رشته میالن ایفارغ التحص يامکان اشتغال برا يان متمادیرسد تا سال

ها و دستگاه یخدمات پزشک یفیک يارتقا يتوان گفت برا یت میدر نها .باشد

شرفته هر یپ ين رشته روزافزون است. در کشورهایاز به متخصصان این

مختلف  يدارد که در بخش ها یپزشک یك بخش مهندسیمارستان، یب

تواند در مؤسسات و یك مهندس پزشك میت دارند. همچنین یمارستان فعالیب

ت کند که یفعال یزات پزشکینه ساخت تجهی، در زمیا دولتی یخصوص يشرکتها

در جامعه است. در نهایت  یپزشک یانگر ضرورت حضور متخصصان مهندسیب

برخوردار باشد و  یانداز روشنران از چشمیه در ان رشتینده ایشود آمی ینیبشیپ

-زات و ... در صرفهید تجهیها، خرمارستانیدر ب ضرورت وجود مهندسان پزشك

ن ینه توسعه ایتوان گفت که زم یم و شودیهم کامالً احساس م ياقتصاد ییجو

چنانکه امروزه جهت  دارد. یمناسب يشتر فضایکار ب يرشته فراهم است و برا

تجهیزات پزشکی وزارت هماهنگ نمودن بخش مهندسی و پزشکی، دفتر 

امور پزشکی، دارویی، مواد  از قانون مقررات 16ماده  2تبصره با توجه به  بهداشت

ورود انواع مواد و ملزومات تجهیزات پزشکی،  ساخت یا که خوردنی و آشامیدنی

وزارت  را منوط به موافقت از طرف آنها بنديدندانپزشکی، مواد اولیه و بسته

براي متولی سالمت جامعه یعنی که را  یجایگاهداند، رسیدن به میبهداشت 

 ازبدون همکاري و استفاده  را استشده در نظر گرفته  وزارت بهداشت

 در این حوزه بهره گیري ازبه همین دلیل  د.داننمی ممکنمتخصصان این حوزه 

مهندسان پزشکی در خطوط تولید، عرضه، توزیع و مصرف تجهیزات پزشکی در 

شاید طی چند سال گذشته جایگاه مهندسی . استمورد توجه قرار گرفته کشور 

نشده بود اما امروز این ورق برگشته و  پزشکی در نظام سالمت چندان تعریف

هاي زهمهندسین پزشك در حو حوزه سالمت کشور عطش بسیار جدي به حضور

  .واردات و عرضه تجهیزات پزشکی دارد تولید،

مغتنم و  در زمینه مدیریت تجهیزات پزشکی نیز حضور مهندسین پزشك

مقتضی است. در وزارت بهداشت جایگاه اداره تجهیزات پزشکی کامال شفاف شده 

تعریف  ،هاي مشخص بیمارستانیجایگاه مهندسین پزشکی به ازاي تعداد تخت و

تخت بیمارستانی به یك  100بر اساس آن بازاي هر است.  دهو تصویب ش

کارشناس  2000کارشناس و یك تکنسین نیاز است که برآورد می شود به حدود 

بر این اساس مهندسین پزشك باید در مدیریت در این زمینه نیاز داشته باشیم 

ك امروزه نیاز است که مهندسین پزش. تجهیزات پزشکی نیز حضور داشته باشند

-بهرهحال که  .یابند حضورنیز هاي مدیریتی وزارت بهداشت بتوانند در حوزه

 در نظام سالمت کشور تعریف شده است نسبت به این پزشك گیري از مهندسان

تا بتوان نهایت استفاده را از مهندسان پزشکی براي  توجه ویژه شودباید موضوع 

 د.جامعه به کار بر سالمت ءارتقا


