معرفی رشته های دانشگاهی – مهندسی پزشکی

هدف و ماهیت:
هدف اين رشته ،کشف قوانين فيزيکي و معادالت رياضي حاکم بر اجزا سيستم ،مدل سازي اين فرايند ها و بررسي تاثير بيماري بر روي
اين ساختار منظم و به دنبال آن پيشنهاد روش هاي تشخيصي و درماني مفيد تر براي بهبود بيماري ها است .در اين رشته با تلفيقي از علوم
مهندسي ،بر طرف کردن نياز هاي پزشکي در زمينه ساخت و نگهداري تجهيزات و نيز ساخت ابزار هاي پزشکي براي کاربرد هاي پيشگيري،
تشخيص و درمان بيماري ها مد نظر است.
مهندسي پزشکي يکي از تازهترين رشته هايي است که قدم به عرصه دنياي تکنولوژي جهاني نهاده و اين رشته بدين منظور شکل يافته تا پزشکان
را در تشخيص و درمان ياري دهد .مهندسي پزشکي دقت و تنوع در تشخيص را گسترش دادهاست بطوري که تشخيص بدون دستگاهها امکانپذير
نيست .
اسم اين رشته به خوبي انتخاب شده و ترکيبي صحيح از دو گروه رياضي و تجربي است .مهندسي و پزشکي همکاري مطلوب و شايستهاي را در
کمک به بيماران و پزشکان آغاز کردهاند و در اين راه گامهاي مؤثري برداشته شدهاست که هر روزه بسياري از خبرهاي آن را در رسانههايي
شنيده ايد با توجه به گسترش روزافزون سيستمهاي مهندسي در حيطه بهداشتي و پزشکي ،تربيت و وجود نيروي انساني متخصص و متبحر که
آشنا به وسايل و تجهيزات پزشکي امري ضروريست.

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه:
دانشجو براي موفقيت در اين رشته بايد به دروسي نظير رياضي و فيزيک عالقه مند باشد و اين انتظار مي رود که يک مهندس بيوالکتريک به
الکترونيک ،يک مهندس بيومکانيک به مکانيک و مهندس بيومواد به دروس مرتبط با مهندسي مواد عالقه مند و توانا باشد .همچنين يک مهندس
پزشکي بايد علم زيست شناسي و محيط کار بيمارستاني و مرتبط با آن را دوست داشته باشد.

گرایش های رشته مهندسی پزشکی:
مهندسی پزشکی -بالینی:
از رشتههاي تخصصي شاخه مهندسي پزشکي است که مسئوليت پيادهسازي تکنولوژي پزشکي و بهينهسازي خدمات بهداشتي و درماني دارد .نقش
مهندسي پزشکي باليني شامل آموزش و نظارت تکنسين تجهيزات پزشکي) ،(biomedical equipment technicians BMETsهمکاري با
قانون گذاران و بازرسان بيمارستانهاي دولتي و دادن مشاوره فني براي ديگر کارکنان بيمارستان مانند پزشکان ،مديران ،آي تي و… .مهندس
پزشکي باليني همچنين براساس تجربههاي باليني خود به توليدکنندگان وسايل پزشکي در زمينه بهبود طراحيهاي آينده شان مشاوره ميدهد
درحالي که به عنوان ناظر بر پيشرفت قسمتهاي فني بيمارستانها ،الگوهاي خريد آنهارا با توجه به بخش توليد راهنمايي ميکند.
توجه اصلي آنها بر اجراي عملي تکنولوژي باعث شده که مهندسين اين رشته بيشتر به سمت دوباره طراحي و پيکربندي دوباره گرايش پيداکنند.
به عنوان «انقالبي» تحقيق و توسعه يا ايدههاي نابي که ميتوانند خود رابراي سالهاي متمادي با پزشکي باليني وفق دهدند؛ در حال حاضر در اين
برهه زماني ،بيشتر تالشها براي گسترش تأثير مهندسي پزشکي باليني در مسير زيست پزشکي نوين است .مهندس پزشکي باليني در نقشهاي
مختلف خود ،ازآنجايي که به هردو ديدگاه (توليد و مصرفکننده) «در خط مقدم» نزديک است و هم در ساخت و فرايند محصوالت آموزش ديده
است ،به شکل يک «پل يا رابط» بين توليدکنندههاي محصوالت پزشکي و مصرفکنندگان نهايي است.
مهندسی پزشکی -بیوالکتریک:
بيوالکتريک را مي توان علم استفاده از اصول الکتريکي  ،مغناطيسي و الکترومغناطيسي در حوزه پزشکي دانست ؛ همچنين الگوبرداري از
سيستم هاي بيولوژيکي در طراحي هاي نوين مهندسي نيز در حيطه اين علم قرار دارد  .در واقع يک مهندس بيوالکتريک عالوه بر اين که به تمام
گرايشهاي مهندسي برق (به ويژه گرايش الکترونيک در مقطع کارشناسي و گرايشهاي کنترل و مخابرات در مقاطع باالتر) با ديدگاهي از حوزه علم
خود نظر دارد  ،از برخي از شاخه هايمهندسي کامپيوتر و فناوري اطالعات نيز در حيطه علم مهندسي پزشکي ياري مي جويد  .هدف از ايجاد اين
گرايش در مقطع کارشناسي  ،تربيت مهندسان الکترونيکي است که با گذراندن واحدهاي درسي و آزمايشگاهي اي نظير فيزيولوژي  ،آناتومي و
فيزيک پزشکي  ،به نوعي بلوغ ذهني و توانايي علمي در حوزه پزشکي دست يابند  .دانشجويان پس از فراگيري علوم پايه مهندسي مثل رياضي و
فيزيک و تا حد مختصري علوم پايه پزشکي با مدارهاي الکتريکي و تکنيکهاي بکار رفته در تجهيزات پزشکي مانند سيستمهاي تصوير برداري ،
سيستمهاي پرتوپزشکي  ،سيستمهاي بکار رفته در اتاق عمل و بخش هاي  CCUو  ICUو تجهيزات الکتريکي بکار رفته در بدن آشنا مي شوند .
البته اين آشنايي ها محدود مي باشد و جهت کسب اطالعات بيشتر در اين زمينه  ،تحصيل در مقاطع باالتر مورد نياز است.
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مهندسی پزشکی -بیومکانیک:
استفاده از اصول مکانيک در سيستمهاي بيولوژيکي مانند انسان ،جانوران ،گياه ،اندام ،ياخته (سلول) است .شايد يکي از بهترين تعاريف از
بيومکانيک را هربرت هتزه در سال  ۴۷۹۱ميالدي بيان کرده است " :بيومکانيک مطالعه ساختار و عملکرد سيستمهاي بيولوژيکي با استفاده از
روشهاي مکانيک است" واژه بيومکانيک در ابتداي دهه  ۴۷۹۱توسعه يافت ،که توصيف کننده استفاده از مهندسي مکانيک در
سامانههاي زيستشناسي و مهندسي پزشکي است.
مهندسی پزشکی -بیومتریال:
علم بيومتريال شامل مباحثي از علوم پزشکي ،زيستشناسي ،شيمي ،مهندسي بافت و علم مواد ميشود .یومتريالها ميتوانند از طبيعت گرفته
شوند يا در آزمايشگاهها به وسيله به کار بردن آلياژهاي فلزي ،سراميکها ،پليمرها و کامپوزيتها با روشهاي شيميايي گسترده ساخته شوند ،آنها
غالباً براي اقدامهاي پزشکي استفاده ميشوند يا ساخته مي شوند و بدين ترتيب شامل يک قسمت يا کل يک ساختار زنده يا يک ابزار پزشکي
هستند که يک کارکرد طبيعي را انجام بدهد ،تکميل کند يا جايگزين آن شود .بعضي از کارکردها شايد ظريف باشند ،مانند استفاده شدن در
دريچه قلب ،يا شايد زيست فعال باشند با تعامل کاربردي بيش تر مثل هيدروکسي الپاتيت که ايمپلنتهاي مفصل ران را پوشش ميدهد.
بيومديکالها هم چنين هرروزه در سازههاي دنداني ،جراحي و دارو رساني استفاده ميشوند .به طور مثال يک سازه آغشته به محصوالت دارويي
ميتواند در يک بدن جاي بگيرد ،که اجازه ميدهد اين دارو مدت جذب بيش تري داشته باشد و در مدت زمان طوالني تري جذب شود.
مهندسی پزشکی -بافت:
بطور عام به معني توسعه و تغيير در زمينه رشد آزمايشگاهي مولکولها و سلولها در بافت يا عضو ،براي جايگزيني يا ترميم قسمت آسيب ديده
بدن است .دانشمندان از سالها قبل قادر به کشت سلولها در خارج از بدن بودند ،ولي فناوري رشد شبکههاي پيچيده و سهبعدي سلولي براي
جايگزيني بافت آسيب ديده اخيراً توسعه يافتهاست.بر اساس تعريف براي ساخت يک بافت به شيوههاي مهندسي ،نياز به طراحي يک داربست با
ساختار فيزيکي مناسب با امکان چسبندگي سلولها به آن ،مهاجرت سلولي ،تکثير سلولي و تمايز سلولي و در نهايت رشد و جايگزيني بافت جديد
است.
مهندسی پزشکی – پردازش تصاویر پزشکی:
در اين رشته اطالعات جمعآوري شده در تغييرات پديدههاي فيزيکي در بدن را با بهرهگيري از تکنولوژي تحليل پردازش الکتريکي و سرعت باالي
آن تجزيه و تحليل ميکنند و به صورت يک تصوير درميآورند و اغلب اين تصاوير را ميتوان با اعمال غير تهاجمي (بدون آسيب) بدست آورد به
نحوي که هيچ اثر دردي براي بيمار نداشته باشد .در اين گرايش تهيه تصوير از اجزاء ايستاي بدن مانند استخوانها و بافتها و ادغام ويژگيهاي
منحصر به فرد حالتهاي مختلف تصويربرداري مثل  CTو  MRIجهت تهيه تصاوير گوياتر مانند تصاوير سهبعدي و همچنين ارائه الگوريتمهاي
پردازشي براي مدلسازي بافتهاي سالم و ضايعات آنها جهت ارائه روشهاي تشخيصي دقيقتر و غير تهاجمي مورد بررسي قرار ميگيرد .همچنين
بررسي فيزيولوژي و حرکت بافتهاي ديناميک در بدن مانند قلب و عروق از طريق تصويربرداري عملکرديو تکنيکهاي بيدرنگ و همچنين
مدلسازي اين رفتارها در بافت هاي سالم و ناسالم در جهت تشخيص بهتر ناهنجاريها و تصويربرداري مولکولي به منظور مطالعه موقعيت ،ساختار و
حرکت مولکولها (مانند مولکولها و سلولهاي سرطاني) و توجيه اين حرکات بر اساس الگوريتمهاي آماري و همچنين مطالعه و مدلسازي
مکانيسمهاي مختلف حيات در سطح مولکولي به صورت غيرتهاجمي براي ارائه روشهاي درماني دقيقتر مثل طراحي آنتيباديها و رديابي آنها براي
از بين بردن بهتر مولکولها و سلولهاي مهاجم و تقليل آسيب به سلولهاي سالم بدن مورد نظر است.
مهندسی پزشکی – مهندسی توانبخشی:
يک شاخه جديد و توسعه يافته مهندسي پزشکي است .متخصصان اين رشته به باال بردن تواناييها وبهبود بخشيدن به کيفيت زندگي افراد کمک
ميکند و با توجه به پيشرفت تکنولوژي به طراحي محهاي جديد و روشهاي نوين براي سکونت ارتباط و… کمک مينمايد.
مهندسی پزشکی – مدل سازی سیستم های فیزیولوژیکی:
در اين زمينه سعي ميشود با استفاده از قوانين موجود در مهندسي و تکنيکهاي پيشرفته و ابزار الزم يک طرح کلي و جامع از ارگانهاي زنده،
از باکتري گرفته تا انسان ،تهيه ميکنند .در اين رشته براي تحليل اطالعات حاصل از آزمايشها و فرمولبندي کردن جزئيات فيزيولوژيکي با
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روابط رياضي ،از مدلسازي کامپيوتري استفاده ميشود .سيستمهاي زنده داراي يک مجموعه بسيار با قاعده به همراه بازخورد
براي کنترل خود هستند .ازجمله علومي که با مدل سازي سيستمهاي بيولوزيکي دربستره مهندسي پزشکي با يک فرمت جديد ميتوان تحليل کرد
علوم پزشکي مشرق زمين است في الجمله طب سنتي ايران وچين که گسترهاي از پارامديک دست نيافتهاست وشايد به علت قدمتش با پزشکي
نوپاي غربي همپا نشده وسرشار از رموز واسرار است.
مهندسی پزشکی – ابزار دقیق مهندسی پزشکی:
کاربردي است از الکترونيک در تشخيص و بررسي ساختار بيماريها ،رايانهها بخش اصلي اين گرايش را بر عهده دارند سيستمهاي تصوير پزشکي
به وسيله مهندسان اين رشته ساخته ميشوند.
مهندسی پزشکی – فناوری اطالعات پزشکی در ایران:
دوره کارشناسي ارشد فناوري اطالعات پزشکي به عنوان گرايش جديد از رشته مهندسي پزشکي پيشنهاد شدهاست .ضرورت وجود اطالعرساني
پزشکي در حوزه پزشکي در دهههاي گذشته از عوامل مهم در توجيه فناوري اطالعات به عنوان يک رشته کاربردي مهم در دهه اخير بودهاست.
نظر به گسترش سريع حوزه فناوري اطالعات مديريت در اين حوزه اهميت روزافزوني يافتهاست .فناوري اطالعات پزشکي هم اکنون از زمينههاي
مهم فناوري اطالعات است و طبيعتاً مديريت فناوري اطالعات در اين حوزه اهميت زيادي دارد.
امکان ادامه تحصیل:
امکان ادامه تحصيل اين رشته تا مقطع دکتري وجود دارد.
موقعیت شغلی:
يک مهندس پزشکي مي تواند يک دستگاه پزشکي را به درستي راهاندازي کند و نحوه استفاده صحيح آن را به پرستاران يا ديگر کارکنان
بيمارستان آموزش دهد .وي همينطور ميتواند در موسسات و شرکت هاي خصوصي و دولتي ،در زمينه ساخت تجهيزات پزشکي فعاليت نمايد .اين
نکته نيز قابل ذکر مي باشد که اگر فارغ التحصيل اين رشته اصراري نداشته باشد که در تهران کار کند ،مي تواند در شهرستانها جذب بيمارستانها،
سازمان تامين اجتماعي و مراکز متعدد ديگر شود.
برخی دروس تخصصی رشته مهندسی پزشکی:

دروس اصلي رشته مهندس پزشکي
فيزيولوژي

آناتومي

رياضيات مهندسي

مديريت خدمات بهداشتي درماني

ايمني و حفاظت الکتريکي

سيگنالها و سيستمها

مديريت فني تجهيزات و استانداردهاي ايمني پزشکي

فرآيندهاي فيزيولوژيک

انفورماتيک پزشکي

فراصورت در پزشکي

بيومکانيک باليني

شبيه سازي و مدلسازي سيستمهاي بيولوژيکي

پردازش سيگنالهاي حياتي

بيومتريال

تصويرگري پزشکي و پردازش تصوير

ليزر و کاربردهاي آن در مهندسي پزشکي
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سيستمهاي اطالع رساني پزشکي

