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چشم انداز
به حول و قوه الهی گروه مهندسیپزشکی در سال  1382به عنوان
اولین و تنها مرکز آموزش عالی مهندسیپزشکی در شرق کشور فعالیت خود را با
پذیرش دانشجو در رشته مهندسیپزشکی گرایش بیوالکتریك در مقطع
کارشناسیارشد آغاز کرد .در سال  1384و پس از فراهم آوردن شرایط الزم،
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسیپزشکی گرایش بیوالکتریك نیز
آغاز شد .همچنین در سال  1389دو گرایش کارشناسی مهندسیپزشکی-
بیومکانیك و مهندسیپزشکی-بالینی به رشته-گرایشهاي دایر اضافه گردید.
در حال حاضر این گروهها با  12دوره پذیرش دانشجو در مقطع
کارشناسیارشد ( 10دوره فارغالتحصیل) 10 ،دوره پذیرش دانشجو در مقطع
کارشناسی مهندسیپزشکی-بیوالکتریك ( 6دوره فارغالتحصیل) و  5دوره پذیرش
دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسیپزشکی گرایشهاي بیومکانیك و بالینی
(یك دوره فارغ التحصیل) فعالیت دارد.
درسال1391با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و در راستاي
چشمانداز گروه براي فراهم آوردن مقدمات ایجاد دانشکده مهندسی پزشکی ،با
درخواست گروه براي تفکیك رشته-گرایشها به سه گروه مستقل موافقت گردید.

چشمانداز گروه مهندسیپزشکی «قطب علمی مهندسیپزشکی زیستی
منطقه در جهت تأمین سالمت عمومی جامعه و تولید علم» میباشد .در این راستا
راهکارهاي عملیاتی و برنامههاي گروه تعیین و تدوین شده است و از آن جمله موارد
زیر میباشد:
 راهاندازي رشته مهندسی پزشکی در کلیه گرایشها (بیوالکتریك ،بیومکانیك وبیومتریال و بالینی) در کلیه مقاطع (کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا)
 توجه به دانش و مهارتهاي نوین در فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی ایجاد محیط علمی و خالق براي تربیت دانش آموخته کارآفرین حرکت در راستاي فرهنگ سازي و فرهیخته کردن جامعه دانشگاهی -ایفاي نقش برتر در تولید علم

خدمات گروه
 خدمات مشاوره علمیتخصصی (در زمینههاي مختلف مهندسیپزشکی،کارگاههاي آموزشی ،دورههاي تخصصی)
 خدمات پشتیبانی تخصصی (خدمات آزمایشگاهی ،خدمات کارگاهی ،خدماتعلمی و )...
 -کالیبراسیون تجهیزات پزشکی بیمارستانی

فضاها و امکانات آزمايشگاهی

 -اجراي پروژههاي علمی پژوهشی

گروه مهندسیپزشکی از ابتداي راهاندازي با تأسیس و تجهیز آزمایشگاه
تخصصی ،زمینه فعالیت علمی پژوهشی را براي دانشجویان فراهم آورده است .این
آزمایشگاه یکی از مجهزترین آزمایشگاههاي مهندسیپزشکی کشور بوده و داراي
تجهیزات مختلف ثبت ،اندازهگیري و پردازش سیگنالهاي حیاتی ،ثبت تصویر،
تجهیزات پزشکی و امکانات کامپیوتري بسیار خوب میباشد .اتصال به خطوط پر
سرعت اینترنت از دیگر ویژگیهاي این آزمایشگاه میباشد .با توجه به اهمیت صحت
و کیفیت در عملکرد تجهیزات پزشکی ،کالیبراسیون این تجهیزات از برنامههاي کاري
این گروه میباشد که در این زمینه عالوه بر تشکیل آزمایشگاه کالیبراسیون ،انجام
آزمونهاي ایمنی الکتریکی ،کالیبراسیون تجهیزات ثبت  ECGو تدوین
استانداردهاي مربوط انجام شده است.
در مقطع کارشناسی ،عالوه بر امکان استفاده از آزمایشگاههاي گروه برق،
گروه داراي آزمایشگاه مدار و الکترونیك پزشکی است که در آن مجموعه
آزمایشگاههاي مدارهاي الکتریکی ،الکترونیك1و ،2مدارهاي منطقی ،معماري
کامپیوتر و ریزپردازنده ارائه میگردد .همچنین آزمایشگاه اختصاصی فیزیولوژي با
گرایش مهندسیپزشکی از ویژگیهاي استثنائی گروه است که داراي تجهیزات
پیشرفته ثبت و اندازهگیري سیگنالهاي فیزیولوژي مبتنی بر کامپیوتر میباشد .گروه
با راه اندازي و تجهیز اتاق پروژه ،امکان اجراي پروژههاي عملی براي دانشجویان
کارشناسی فراهم آورده است.

معرفی اعضاي گروههاي مهندسی پزشکی
مدیر گروه مهندسي پزشكي-بيوالكتریك:

دکتر مهدي آذرنوش

مدیر گروه مهندسي پزشكي-باليني:

دکتر محمدمهدي خلیلزاده

مدیر گروه مهندسي پزشكي-بيومكانيك:

دکتر فرامرز فیروزي

معاون گروه مهندسي پزشكي-بيوالكتریك :دکتر مجید قشونی

سایر اعضاي هيأتعلمي

فعاليت هاي علمی -پژوهشی
انجام پروژههاي تحقیقاتی و کاربردي با تأکید بر نیازهاي داخلی سرلوحه
فعالیتهاي علمیپژوهشی گروه مهندسیپزشکی است که در این راستا «مرکز
تحقیقات مهندسیپزشکی» شروع به کار نموده است .تاکنون پروژههاي کارشناسی-
ارشد اجرا شده در زمینههاي فعالیتهاي تخصصی گروه بوده است که شامل حوزه-
هاي ذیل میباشد:
 تجزیه و تحلیل فرآیندهاي مغزي (حافظه ،توجه ،بیهوشی ،هوشیاري باال و)BCI

دکتر سیدمحمدرضا هاشمیگلپایگانی
دکتر محمدعلی خلیلزاده
دکتر بهروز سپهري
دکتر حمیدرضا کبروي
دکتر سیداحسان تهامی
مهندس محمد راوري
مهندس وحیدرضا سبزواري
مهندس آزاده قوچانی

مهندسی برق -مهندسی پزشکی
مهندسی برق -مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی -بیومکانیك
مهندسی پزشکی -بیوالکتریك
مهندسی پزشکی -بیوالکتریك
مهندسی پزشکی -بیوالکتریك
مهندسی پزشکی -بیوالکتریك
مهندسی پزشکی-بیومکانیك

كارشناسان آموزشي گروهها
مهندس وحید رضائی
مهندس مهدي بهلوري

مهندسی برق -الکترونیك
مهندسی برق -الکترونیك

كارشناسان امور آموزشي گروهها
آقاي محمود نجاتی
آقاي سیدمجتبی محمدزاده
آقاي رضا محمدیان

کارشناس امور آموزشی گروه بیوالکتریك
کارشناس امور آموزشی گروه بالینی
کارشناس امور آموزشی گروه بیومکانیك
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تاريخچهي مهندسیپزشکی

گرايشها و زمينه هاي تخصصی و مرتبط با اين رشته کدامند؟

ظهور اولیه مهندسیپزشکی قدمتی چند هزار ساله دارد و شواهد تاریخی نشان

در زمینه مهندسیپزشکی هر روز ابداعات وسیعی صورت میگیرد که با توجه به

میدهد که ایرانیان باستان از جمله اولین مللی بودهاند که براي معلولین جنگی

دامنه گستردهي این رشته و پیشرفت علوم و تکنولوژي و نیازهاي جامعه ،در

پاهاي مصنوعی میساختهاند .از نظر آکادمیکی ،آموزش مهندسیپزشکی به شکل

سطح دنیا به گرایشات متعددي تقسیم میشود و به معرفی مختصر هر یك از

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

شاخههاي تخصصی اصلی و مرتبط با مهندسیپزشکی می پردازیم:

این قدمت نسبتاً طوالنی و برخالف بسیاري از رشتههاي کالسیك مهندسی که

بيوالكتریك ) :(Bioelectricهمانطور که از عنوان بیوالکتریك پیداست ،حد

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

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

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

دیگر ،سیستمها ،دستگاهها و تکنیكهائی هستند که داراي ماهیت الکتریکیاند و

توجه محققین بیشتري را به خود جلب می نماید ،به طوري که در دههي گذشته

میتوانند در حوزهي پزشکی به کار گرفته شوند .در این زمینه میتوانیم بسیاري

شمار دانشگاههایی که تنها در آمریکا این رشته را ارائه میدهند از حدود چهل

از دستگاههایی را نام ببریم که در آزمایشگاهها و بیمارستانها مورد استفاده قرار

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

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

دانشکدهاي مستقل به مهندسی پزشکی اختصاص یافته و دورههاي کارشناسی

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

نیز ارائه میگردد.

کنترل و مخابرات در مقاطع باالتر) با دیدگاهی از حوزه علم خود نظر دارد ،از

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

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

آغاز شد و فعالیت مؤسسات مهندسیپزشکی و اولین انجمن و کنفرانس خاص

مهندسی پزشکی یاري می جوید .در زمینهي شاخههاي مطرح در بیوالکتریك در

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

مجموع میتوان از چهار حوزهي تقریباً مشترک ابزار دقیق ،کنترل ،مدلسازي و

اجراي پروژه دست سیبرنتیك توسط آقاي دکتر هاشمیگلپایگانی و تأسیس

پردازشسیگنال نام برد که این حوزهها خود نیز به زیرمجموعههاي متعددي

آزمایشگاه مهندسی پزشکی بنیان نهاده شد و در سال  1371دانشکده مهندسی-

تقسیم میشوند .اهم حوزه هایی که یك مهندس بیوالکتریك در آن فعالیت می

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

کند عبارتند از:

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

 -1پردازش سيگنالهاي حياتي :پردازش عالئم حیاتی یکی از گستردهترین
مباحث موجود در فعالیتهاي گرایش بیوالکتریك است .این مبحث در واقع

مهندسیپزشکی چيست؟

بخشی از مبحث کلّی «پردازش سیگنال» است که مورد بررسی و استفاده

این رشته از نظر کاربردي به کارگیري مناسب علوم مهندسی در پزشکی است به

بسیاري از گرایشهاي مهندسی ،به ویژه مهندسی مخابرات و الکترونیك

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

میباشد ،امّا بنا به ماهیت خاص سیگنال مورد پردازش در کارهاي پزشکی ،توجه

ساخت ،نگهداري و بهرهبرداري وسایل و تجهیزات پزشکی با روشهاي پیشرفته و

به نکات خاصی در پردازش سیگنالهاي حیاتی الزامی است که به این مبحث

تکنیكهاي مهندسی دست یافـت .مهندسیپزشکی به شکلی وسیع و منسجم از

موجودیت خاص و ویژهاي داده است .همچنین در تمامی موارد ثبت سیگنال،

رشتههاي مهندسی دیگري چون الکترونیك ،مکانیك و مواد بهره میجوید .همه-

دادة اخذ شده داراي نویزها و آرتیفکتهاي مختلف است که الزم است قبل از هر

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

کاري بر روي سیگنال ،این زواید از آن حذف شوند .از این رو مبحث حذف نویز،

تجهیزات حجم بسیار زیادي از بودجههاي بیمارستان و درمان (حدود %30از هر

یا در حالت کلیتر ،بهبود کیفیت سیگنال از جمله مباحث مهم در پردازش

تخت) را میطلبند .البته این رشتهي چند زمینهاي داراي اثرات کاربردي و

سیگنال است.

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

 -2پردازش تصاویر پزشكي و سيستم هاي تصویر برداري :تصاویر پزشکی با

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

توجه به آنکه وضعیت بدن را به صورت دو بعدي و حتی سه بعدي (بهوسیله

در مهندسیپزشکی از مدلسازي سیستمهاي بیولوژیکی ،شناسایی عملکرد و

کامپیوتر) نشان میدهند ،یکی از مهمترین وسایل تشخیص براي پزشکان هستند

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

که همواره بخش عظیمی از تحقیقات را به خود اختصاص دادهاند .سیستمهاي

پیش بینی و اندازهگیري نیستند ،بحث میشود .در مهندسیپزشکی همچنین

تصویر برداري را می توان به گروههایی شامل روشهاي اشعه ایکس (رادیوگرافی،

میتوان از ابعاد دیگر نظیر اطالعرسانی ،سیستمهاي کمك درمانی با استفاده از

فلوئورسکوپی و  ،)CTروش مغناطیسی  ،MRIپزشکی هستهاي و روشهاي

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

ماوراء صوت تقسیم کرد .تصاویر حاصله در روشهاي فوق عموماً و به صورت خام

بنابراین جایگاه مهندسیپزشکی استفاده از علوم و نیروهاي متخصص علوم

قابل استفاده نیستند ،لذا پردازشهاي وسیع و گستردهاي روي آنها صورت

مهندسی است که با فضاهاي پزشکی و کلینیکی آشنایی دارند و میتوانند این

میگیرد.

علوم را در فضاي پزشکی به خوبی به کار گیرند.

 -3پردازش صوت وگفتار و طراحي سيستم هاي گفتار درماني و كمك همراه

معلولين گفتاري :گفتار یکی از عالیم بسیار مهم زیستی است که از هوشمندترین
موجود روي زمین ،یعنی انسان صادر میگردد .با توجه به توسعة وسیع
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سیستمهاي کامپیوتري و اهمیت روزافزون انواع پردازشهاي صوتی و گفتاري در

محسوب میشود .با توجه به حجم بسیار باالي استفاده از تجهیزات مانیتورینگ و

جهان امروز و ارتباط تنگاتنگی که ویژگیهاي گفتار تولید شده با خصوصیات

ثبت داده در محیطهاي بیمارستانی ،از جمله اتاقهاي عمل ،آيسی یو،

آناتومیك و عصبی دستگاه تولید گفتار و همچنین چگونگی عملکرد سیستم

سیسییو و آزمایشگاههاي ثبت نوارهاي قلبی و مغزي ،اهمیت اقتصادي تولید

اعصاب مرکزي او دارد ،اهمیت پرداختن به این مقولة پرکاربرد مهندسی در

چنین تجهیزاتی آشکار میگردد و ارزش کار مهندسی و تحقیقاتی بر روي این

دانشکدة مهندسی پزشکی ظاهر میگردد .موارد دیگر مربوط به این رشته،

گونه وسایل را نشان میدهد.

طراحی و ساخت وسائل و تجهیزات تشخیصی مثل شنوائی سنجی و ثبت و

 -7طراحي و ساخت سيستمهاي درماني و آزمایشگاهي پزشكي :در این بخش

پردازش سیگنالهاي برانگیختة شنوائی ،انجام پردازش هاي الزم در اعضاي

تجهیزات فراوانی وجود دارد که برخالف موارد بیان شده که در تشخیص کاربرد

مصنوعی شنوائی مثل حلزون مصنوعی گوش و ساخت دستگاههائی است که به

داشتند ،در درمان بیماریها کاربرد دارند و با وجود نیاز فراوان به آنها در نقاط

کمك افراد الل و یا داراي مشکالت حاد گفتاري بیایند و به صورت دستگاهی

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

کمك همراه معلول و یا کمك درمان او عمل نمایند.

محققان و متخصصان بیوالکتریك قادرند به ساخت اینگونه تجهیزات و یا تا

 -4مدلسازي سيستم هاي بيولوژیك :مطالعه ،تحلیل و مدلسازي سیستمهاي

حدامکان تولید داخل نمودن آنها اقدام نمایند .مواردي از این دست را میتوان به

بیولوژیکی در عین اینکه راهگشاي پیشرفت فنی و علمی در دیگر شاخه هاي

شرح زیر ذکر کرد :سنگ شکنهاي کلیه ،تجهیزات فیزیوتراپی و کایروپراکتیك،

رشتة بیوالکتریك می باشد ،به صورت ایده بخشی قوي براي انجام ابداعات در

تجهیزات رادیوتراپی ،لیزرها.

شاخههاي دیگر علوم مهندسی مثل رشتة پردازش سیگنال ،مخابرات و کنترل

 -8طراحي و ساخت سيستمهاي انفورماتيك پزشكي :امکان فعالیت مهندسان

عمل میکند .اهمیت این شاخه از گرایش بیوالکتریك از زیربنائی بودن آن براي

بیوالکتریك در حوزه هاي گسترده اي نظیر طراحی بانکهاي اطالعاتی پزشکی،

دیگر شاخههاي این گرایش نشأت میگیرد .سیستم هاي بیولوژیك داراي

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

ساختارهاي فیزیولوژیك و کنترلی بسیار پیچیده و کارآ میباشند .تحلیل و

شبکه هاي تبادل اطالعاتی بین مراکز آموزشی -درمانی و بیمارستانهاي کشور

مدلسازي کیفی و کمّی آنها در اکثر موارد فاصلة فوقالعادهاي نسبت به آنچه که

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

در واقع است ،میگیرد ،ولی حرکت در این جهت عالوه بر اینکه به مدلهائی

همکاریهاي بین بخشی گسترده اي در سطح کشور می باشد.

مهندسی منجر میشود که قابل استفاده در بخشهاي دیگر مهندسی بیوالکتریك

بيومكانيك ) :(Biomechanicsبه استفاده از مکانیك کالسیك (استاتیك،

هستند ،ایده بخش ابداع روشهاي قوي تر در شاخههاي دیگر مهندسی نیز

دینامیك ،هیدرولیك ،ترمودینامیك و  )...در زمینه هاي مهندسی پزشکی و

میباشد .براي مثال مدلهاي مهندسی مثل شبکههاي عصبی مصنوعی و بسیاري

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

از پردازشگرها و کنترلرهاي هوشمند ،ایدة اولیة خود را از چگونگی عملکرد

شیمیایی در محیطهاي بیولوژیکی می پردازد .پیشرفت در این شاخه به ساخت

سیستمهاي بیولوژیك و زنده اخذ نموده و مینمایند .مدلسازي سیستمهاي

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

بیولوژیك محدود به دایرة خاصی نیست و از مدلسازي کمّی و کیفی یك سلول

کارکرد قلب ،ریه ،شریانها ،مویرگها ،استخوانها ،غضروفها ،تاندونها ،دیسك-

تا مدلسازي سیستم اعصاب مرکزي انسان ،یعنی مغز ،ادامه مییابد.

هاي بین مهرهاي و پیوندهاي سیستم اسکلتی -عضالنی بدن شده است.

 -5طراحي بخش هاي الكترونيكي و كنترل اعضاء و اندام مصنوعي و ساخت

بيومواد ) :(Biomaterialsکاربرد این گرایش استفاده از بافتهاي زنده و مواد

وسایل توانبخشي :از بخش هاي مهم و تخصصی رشتة مهندسی پزشکی طراحی

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

و ساخت اندام مصنوعی است .در این راه عالوه بر تخصصهاي بیومکانیك جهت

بدن انسان و یکی از حساسترین و مشکلترین عملیات مهندسیپزشکی است.

طراحی و ساخت بخشهاي مکانیکی اندام مصنوعی و بیومواد جهت سازگار

آلیاژهاي فلزي ،سرامیكها ،پلیمرها و کامپوزیتها از مواد مورد استفاده در

ساختن آنها با ویژگیها و حساسیتهاي اندام طبیعی که در مجاورت آنها قرار

کاشت بافتهاي مصنوعی هستند .اینگونه مواد باید غیرسمی ،غیرسرطانزا و از

میگیرند ،در مواردي که اندام مصنوعی از نوع فعال هستند ،نیازمند مدارات

نظر شیمیایی غیرفعال ،بادوام و داراي قدرت مکانیکی کافی باشند تا بتوانند در

الکتریکی ،الکترونیکی و دیجیتالی میباشند .از این نوع اندام مصنوعی براي مثال

مقابل نیروها و عوامل مختلف در طول زندگی مقاومت کنند .مواد جدیدتر ،از

میتوان از دست و پاي مصنوعی فرمانپذیر ،حلزون مصنوعی گوش و چشم

سلولهاي زنده تشکیل می شوند تا بتوانند شرایط بیولوژیکی و مکانیکی طبیعی

مصنوعی نام برد که همگی از فنآوريهاي بسیار پیشرفتة روز استفاده میکنند.

تري براي بافت هاي زنده فراهم کنند.

طراحی و ساخت این گونه وسایل ،یکی از جالبترین و مهمترین بخشهاي فنی

مهندسي باليني ) :(Clinical engineeringبهکارگیري تکنولوژي در فرآیند

و پژوهشی مربوط به گرایش مهندسی بیوالکتریك است.

هاي بیماري و بالین ی است .متخصصان این رشته همراه با گروهی متشکل از

 -6ثبت سيگنال هاي حياتي و طراحي سيستمهاي مانيتورینگ بيمارستاني :این

پزشکان ،پرستارها و تکنسین ها یك تیم درمانی را تشکیل میدهند .مهندس-

بخش مربوط به طراحی و ساخت وسایلی جهت ثبت دادهها و عالئم حیاتی از

پزشك بالینی مسؤول خرید ،نگهداري ،تعمیر ،بررسی اطالعات کامپیوتري،

بیمار میشود .با توجه به تواناییها و گسترش روزافزون فنآوري دیجیتال ،این

تجهیزات پزشکی ،ابزار کسب اطالعات حیاتی و  ...است .آنها همچنین تجهیزات

سخت افزارها غالباً به کامپیوتر متصلند و لذا تولید مدارهاي واسط مناسب

مورد نیاز پزشکان و بیمارستان را در زمینههاي خاص ،طراحی یا تطبیق می-

بوسیلة فنآوري روز یکی از زیر مجموعههاي مهم تحقیقاتی در این مقوله

دهند .تمامی این موارد مستلزم بهرهگیري از سیستمهاي کامپیوتري ،بههمراه
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تجهیزات و نرمافزارهاي طراحی شده براي کنترل این تجهیزات و جمعآوري

بيوانفورماتيك :طراحی و استفاده از ابزارهاي کامپیوتري براي جمعآوري و

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

آنالیز اطالعات پزشکی

تکنولوژيهاي مربوط به درمان و مراقبتهاي پزشکی بهرهگیري کند.

بيوتكنولوژي :استفاده از ارگانیزمهاي زنده براي تولید یا تغییر مواد و یا بهبود

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

محصوالت گیاهی و حیوانی

این گرایش بیشتر به تحقیق در زمینه مسائل پزشکی در گستره میکروسکوپیك

فناوري اطالعات :استفاده از سیستمهاي مخابراتی در مهندسیپزشکی و

می پردازد .در این شاخه تخصص در آناتومی ،بیو شیمی و مکانیك سلولی و

واقعیت مجازي

ساختارهاي درون سلولی ،براي درک بیشتر از فرآیند هاي بیماري و توانایی

رباتيك :استفاده از رباتها براي کمك به تیم پزشکی براي برنامه ریزي و یا

داخل شدن به بخش هاي ویژه سلول الزم است .با این قابلیت میتوان طرحها و

انجام جراحی

ابزارهاي مینیاتوري ساخت که توانایی شبیهسازي فرآیندهاي سلولی و تعیین

مهندسي عصبي :زمینهاي بین رشتهاي که با بررسی سیستمهاي عصبی در

دقیق موضع بیماري و جلوگیري از عملکرد و فرآیندهاي بیماري را داشته باشند.

مغز و ایجاد ارتباط بین سیستم عصبی و سیستمهاي الکترونیکی براي ایجاد پلی

تصویرگري پزشكي ) :(Medical Imagingدر این رشته اطالعات جمع

ارتباطی بین مغز و کامپیوتر

آوري شده از تغییرات پدیده هاي فیزیکی در بدن (مانند الکتریسته ،مغناطیس،

ميكروالكترومكانيك :ترکیبی از المانهاي الکتریکی ،سنسورها ،عملگرها و

صوت ،گرما و  )...را با بهره گیري از تکنولوژي تحلیل و پردازش الکتریکی و

المانهاي مکانیکی که روي یك قطعه سیلیکون ساخته میشوند.

سرعت باالي آن ،تجزیه و تحلیل می کنند و بصورت یك تصویر در میآورند.
اغلب این تصاویر را می توان با اعمال غیر تهاجمی (اعمالی که به بیمار هیچ

هدف از تأسيس مقطع کارشناسی مهندسی پزشکی چيست؟ و چه

آسیبی نرساند) به دست آورد ،به نحوي که هیچ اثر و دردي براي بیمار نداشته

توانايی هاي مورد نياز است؟

باشد و بر عکس روشهاي تهاجمی ،بسیار قابل تکرارند.

از تأسیس مقطع کارشناسی مهندسیپزشکی دو هدف دنبال میشود ،یکی اینکه
(Orthopaedic

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

) :Bioengineeringبا استفاده از روشهاي مهندسی و محاسبات مکانیکی به

باالتر و پرداختن به کارهاي پژوهشی در سطح گستردهتر در آن رشته آماده می

بررسی اعمال و کارکرد استخوانها ،مفاصل و عضالت می پردازد و میتواند

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

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

می توان گفت هدف این دوره تربیت متخصصانی است که با هر دو زمینهي

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

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

اسکلتی بدن را تجزیه و تحلیل می نماید .او درباره مواد بیولوژیکی و مصنوعی

برداري ،مدیریت و نگهداري از سیستمهاي مربوط ،به فعالیت بپردازد و وظایف

جدیدتر براي جایگزینی استخوانها ،غضروفها ،تاندونها و دیسكهاي بین

زیر را به عهده گیرد:

مهرهاي تحقیق میکند.

الف) نصب و راهاندازي دستگاهها ،وسایل پزشکی و تجهیزات فنی بیمارستانها.

مهندسي توانبخشي ) :(Rehabilitation Engineeringیك شاخه جدید و

ب) تعمیر و نگهداري تجهیزات بیمارستانی.

توسعه یافته مهندسی پزشکی است .متخصصان این رشته به باال بردن توانایی ها

ج) مشاوره فنی در سفارش و خرید دستگاههاي پزشکی.

و بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد کمك می کنند .آنها به اصالح منازل،

د) کمك در به کارگیري بهینه از دستگاههاي پزشکی.

محلهاي کار ،حمل ونقل و  ...می پردازند و با توجه به پیشرفت تکنولوژي به

ه) همکاري در طراحی دستگاههاي پزشکی.

طراحی محل هاي جدید و روشهاي نوین براي سکونت ،ارتباطات و  ...کمك می

و) همکاري در طرحهاي تحقیقاتی پزشکی.

نمایند .این افراد همچنین با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهاي کامپیوتري

ز) مسوولیت فنی و مهندسی بیمارستان.

و بهره گیري از دانش روز ،مردم را در برابر مشکالت بالینی یاري می کنند.

ح) ساخت وسایل و تجهیزات بیمارستانی.

تمامی گرایشهاي گفته شده داراي ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر هستند .در بیشتر

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

موارد مهندس پزشك که در یك زمینه کار می کند ،به دستآوردها و اطالعات

ما با مدرک کارشناسی محدودیتهاي زیادي دارند ،ولی هدف از آموزش در

موجود در زمینه هاي دیگر مهندسی پزشکی احتیاج دارد .به عنوان مثال طراحی

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

یك استخوان لگن مصنوعی ،به داشتن اطالعاتی درباره آناتومی ،بیو مکانیك

تخصصی در مقاطع باالتر دنبال میشود .در راستاي رسیدن به این اهداف انتظار

استخوان ،تحلیل راه یافتن و سازگاري مواد نیاز دارد .مثالً طراحی یك دستگاه

میرود دانشجو داراي تواناییهاي زیر باشد:

محرک الکتریکی عضالت فلج براي حرکت و کنترل آن ها ،به آشنایی با رفتار

 -1توانایي علمي :دانشجوي این رشته الزم است در دروس ریاضی و فیزیك قوي

سیستم عضالنی  -اسکلتی انسان نیاز دارد.

باشد زیرا باید دید پایه اي قوي در مهندسی الکترونیك داشته باشد یعنی با

همچنین سایر تخصصهایی که در ارتباط تنگاتنگی با مهندسیپزشکی میباشند

کوشش و مطالعه بسیار هم در دروس اصلی رشته الکترونیك و هم در دروس

عبارتند از:

تخصصی خود توانمند باشد .همچنین باید ذهنی خالق همراه با قدرت خلق،

طراحي

اندامهاي

مصنوعي

و

دستگاهها
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آفرینش و ابداع مدلها داشته باشد تا نمونه هاي متفاوت در زمینه آالت و وسایل

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

پزشکی را بسازد.

رشته در ايران چگونه است؟

 -2توانایي جسمي :دانشجوي این رشته باید محیط کار بیمارستانی را دوست

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

بدارد یعنی عالقه مند باشد که در بیمارستان و یا محیط هاي مرتبط فعالیت

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

کند .داوطلبان این رشته باید با تمایل و رغبت شخصی آن را و محیط کار آن را

حاضر بازار کار هیچ رشته اي در حد ایدهآل نیست و این شامل حال رشته

انتخاب نمایند.

مهندسیپزشکی نیز میشود اما بدون شك وضعیت فارغ التحصیالن این رشته،
نوع دروس و زمينه تحصيالت آتی رشته به چه صورت است؟

نسبت به رشته هاي مهندسی دیگر ،مطلوبتر است .چون ارزش اقتصادي وسایلی

با شناسایی تقسیمات مختلف این رشته و شاخههاي مربوط به آن به طور کلی

که مهندسین پزشکی طراحی ،تعمیر ،نگهداري یا خریداري می کنند ،بسیار باال

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

است .براي همین مسؤوالن بیمارستانها بطور نسبی براي حفظ و نگهداري آنها

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

اهمیت بسیاري قائلند .این امر باعث شده تا خیلی از فارغ التحصیالن این رشته و

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

حتی دانشجویان ترمهاي آخر جذب بازار کار شوند.

نتایج قابل توجهی نیز دست یافتهاند .در کشور ما نیز براي این گرایشها در

گرایشها و جهتگیري هاي کاري رشته مهندسی پزشکی ،واقعاً وسیع است و

مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتري برنامهریزي شده است.

زمینههاي مختلفی از الکترونیك و پردازش سیگنال و مباحث نرم افزاري گرفته

گرایش بیوالکتریك حدود  %80داراي دروس مهندسی الکترونیك است و لذا با

تا طراحی ،ساخت ،راهاندازي ،نصب و تعمیر دستگاهها و قطعات پزشکی یا اندام

مهندسی برق و الکترونیك در رابطه اي تنگاتنگ است .البته در این رشته از

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

واحدهاي پزشکی دروس فیزیولوژي و آناتومی هم تدریس میشود .بنابراین،

توضیحات ،زمینههاي کاري این رشته را میتوان به  4بخش کلی تقسیم کرد:

عنوان مهندس پزشکی به هیچ عنوان نباید باعث شود که دانشجویان تصور کنند

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

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

تجهیزات مربوط به آنها ،طراحی و ساخت بخشهاي مکانیکی و برقی سیستمهاي

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

تصویرگر پزشکی ،طراحی و ساخت سیستمهاي اندازهگیري پزشکی و بیمارستانی

ارتباطند و از سنگین ترین نوع ریاضیات ،به عنوان ابزار کار ،دائماً بهره میبرند ،تا

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

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

تشخیص ،درمان و معالجات بیماريها بهکار میروند.

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

 -2تعمير و نگهداري و بهينه سازي :از دیگر زمینههاي کاري مهندسی پزشکی

دروس چندانی در دانشگاه خود نیستند.

میتوان به تعمیر ،نصب ،راهاندازي و نگهداري وسایل اشاره نمود و البته واضح

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

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

الکترونیك است و این قرابت و نزدیکی حتی در دورههاي کارشناسی ارشد و

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

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

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

دوره کارشناسی تقریباً ملزم به گذراندن تمامی دروس اصلی مجموعه مهندسی

است که اکنون ساالنه چندصد مقاله در معتبرترین نشریات جهانی مهندسی

برق است و به همین خاطر ،فارغالتحصیالن رشته مهندسی پزشکی میتوانند

پزشکی در این زمینه چاپ میشود و بیشترین تعداد پروژهها برروي موضوع

گرایشهاي کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق را انتخاب کنند و همپاي

تلفیق و بهینه سازي انجام میشود.

مهندسین کنترل ،مخابرات ،قدرت و الکترونیك ،به تحصیل در مقطع کارشناسی
ارشد مهندسی برق بپردازند.
امکان ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و دکتري در رشته مهندسی
پزشکی در کشور در سه گرایش عمده بیوالکتریك ،بیومکانیکی و بیومواد فراهم
است .در کشور ما تاکنون در بین دانشگاههاي دولتی فقط دانشگاه امیرکبیر و در
دانشگاه آزاد اسالمی نیز واحد علوم و تحقیقات تهران داراي دانشکده مهندسی-
پزشکی با ارائه چهار گرایش در سه مقطعتحصیلی هستند .سایر دانشگاههایی که
پذیرش دانشجو در این رش ته دارند عبارتند از دانشگاه صنعتی شریف ،تهران،
صنعتی خواجه نصیر ،علم و صنعت ،تربیت مدرس ،شاهد ،صنعتی سهند تبریز،

 -3تشخيص بيماري و درمان :از دیگر موارد ،زمینههاي همکاري جدي بین

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

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

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

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

دانشگاههاي کشور) ،دزفول و قزوین به تربیت دانشجویان مهندسیپزشکی می-

پزشکی ،لطمه ي بسیاري به پیشرفت این رشته در کشور وارد می کند .براي

پردازند.
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استفاده از تحقیقات در زمینه هاي گوناگون به ویژه در بخش پزشکی ،باید

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

بخشهاي کلینیکی با مهندسانپزشکی همگام باشند ،چرا که مکمل یکدیگرند و

به خود ،سالمت و توانمنديهاي خود میدهند ،مهندسیپزشکی این چشم انداز

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

را می نمایاند .به همین لحاظ تولید محصوالت مهندسیپزشکی از جديترین

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

نیازهاست و سرمایهگذاريهاي زیادي در این راستا انجام شده است.

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

با توجه به توضیحات داده شده و نوپا بودن این رشته در کشورمان به نظر می

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

رسد تا سالیان متمادي امکان اشتغال براي فارغ التحصیالن این رشته میسر

آموختگان رشتهي مهندسیپزشکی به عنوان کارمندان و دستاندرکاران محیط

باشد .در نهایت می توان گفت براي ارتقاي کیفی خدمات پزشکی و دستگاهها

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

نیاز به متخصصان این رشته روزافزون است .در کشورهاي پیشرفته هر

در علوم پزشکی است.

بیمارستان ،یك بخش مهندسی پزشکی دارد که در بخش هاي مختلف

 -4خرید و فروش تجهيزات پزشكي :بدون شك صنعت تجهیزات پزشکی ،یکی

بیمارستان فعالیت دارند .همچنین یك مهندس پزشك میتواند در مؤسسات و

از سودآورترین صنایع جهان است و البته به دلیل شرایط خاص کاربري و درگیر

شرکتهاي خصوصی یا دولتی ،در زمینه ساخت تجهیزات پزشکی فعالیت کند که

بودن با مقوله سالمت انسان از حساسیت ویژهاي برخوردار است .واقعیت این

بیانگر ضرورت حضور متخصصان مهندسی پزشکی در جامعه است .در نهایت

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

پیشبینی میشود آینده این رشته در ایران از چشمانداز روشنی برخوردار باشد و

دستگاههاي پزشکی میکنیم .براي مراکز درمانی و کلینیکی ،دستگاههاي گران-

ضرورت وجود مهندسان پزشك در بیمارستانها ،خرید تجهیزات و  ...در صرفه-

قیمت با امکانات پیشرفتهاي تهیه مینمائیم که وجودشان ضروري است و نمی-

جویی اقتصادي هم کامالً احساس میشود و می توان گفت که زمینه توسعه این

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

رشته فراهم است و براي کار بیشتر فضاي مناسبی دارد .چنانکه امروزه جهت

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

هماهنگ نمودن بخش مهندسی و پزشکی ،دفتر تجهیزات پزشکی وزارت

ترتیب خرید وسائل پزشکی ،با پشتوانهي علمی و دانایی الزم انجام میشود.

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

موقعیتهاي شغلی ممکن براي مهندسان پزشك بر اساس زمینههاي کاري فوق

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

به شرح ذیل است:

دندانپزشکی ،مواد اولیه و بستهبندي آنها را منوط به موافقت از طرف وزارت

 -صنایع تولید تجهیزات و دستگاههاي پزشکی ،بیمارستانی و کلینیکی

بهداشت میداند ،رسیدن به جایگاهی را که براي متولی سالمت جامعه یعنی

 -بیمارستان ها

وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است را بدون همکاري و استفاده از

 -مراکز تحقیقاتی موسسات آموزشی و پزشکی

متخصصان این حوزه ممکن نمیداند .به همین دلیل در این حوزه بهره گیري از

 -مراکز آموزشی

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

 -مؤسسه استاندارد

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

 -شرکتهاي خصوصی

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

فارغ التحصیالن همچنین میتوانند در مراکز تحقیقاتی از قبیل بنیاد مستضعفان

حوزه سالمت کشور عطش بسیار جدي به حضور مهندسین پزشك در حوزههاي

و جانبازان ،مرکز تحقیقات وزارت دفاع و سایر مراکز تحقیقاتی مشغول کار شوند.

تولید ،واردات و عرضه تجهیزات پزشکی دارد.

وزارت بهداشت ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،وزارت صنایع ،سازمان تامین

در زمینه مدیریت تجهیزات پزشکی نیز حضور مهندسین پزشك مغتنم و

اجتماعی ،بیمارستانهاي دولتی و خصوصی و  ...نیز از سایر محلهایی هستند که

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

مهندس پزشك می تواند در آنجا مشغول شود.

و جایگاه مهندسین پزشکی به ازاي تعداد تختهاي مشخص بیمارستانی ،تعریف
و تصویب شده است .بر اساس آن بازاي هر  100تخت بیمارستانی به یك
کارشناس و یك تکنسین نیاز است که برآورد می شود به حدود  2000کارشناس
در این زمینه نیاز داشته باشیم بر این اساس مهندسین پزشك باید در مدیریت
تجهیزات پزشکی نیز حضور داشته باشند .امروزه نیاز است که مهندسین پزشك
بتوانند در حوزههاي مدیریتی وزارت بهداشت نیز حضور یابند .حال که بهره-
گیري از مهندسان پزشك در نظام سالمت کشور تعریف شده است نسبت به این
موضوع باید توجه ویژه شود تا بتوان نهایت استفاده را از مهندسان پزشکی براي
ارتقاء سالمت جامعه به کار برد.

دورنما و افق مهندسیپزشکی چگونه است؟
امروز به شکل جدي می توان از این مطلب صحبت به میان آورد که قرن آینده،
قرن مهندسیپزشکی است .اگر در گذشته صنایع نظامی از جنبهي سود آوري و
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