
مهندسي پزشکي



سازي آنها، مدل بين، فهم اندرکنش سيستمحاکم بر اجزا ریاضي و معادالت قوانين فيزیکي رشته، کشف این هدف 
و خيصي هاي تشروش پيشنهاد ساختار منظم و به دنبال آن روي این بر بررسي تآثير بيماري ها و این فرایند 

نياز هاي برطرف کردنمهندسي، از علوم تلفيقي رشته با این در . ها بودبيماري بهبود براي تر درماني مفيد 
يري، تشخيص هاي پيشگکاربرد هاي پزشکي براي ساخت ابزار نيز و داري تجهيزات ساخت و نگه زمينه در پزشکي 

.باشدمي ها مد نظر بيماري و درمان 
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تعریف
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ير دروسي نظبه باید رشته این در براي موفقيت دانشجو 
یک ه رود کمي انتظار این عالقه مند باشد و فيزیک و ریاضي 
به ومکانيک بيمهندس یک ، الکترونيکبه بيوالکتریک مهندس 
مواد مهندسيبه دروس مرتبط با بيومواد و مهندس مکانيک 

علم اید پزشکي بمهندس همچنين یک . عالقه مند و توانا باشد
نرا را و مرتبط با آبيمارستاني کار محيط و زیست شناسي 

.دوست داشته باشد

توانايي
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دروس تخصصي

اصول 
توانبخشي 

وسایل

مهندسي 
پزشکي

يفيزیک پزشک

آناتومي

فيزیولوژي

تجهيزات 
عمومي 

بيمارستان ها

بهداشت 
عمومي
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در سيک مکانيک کالبه استفاده از بيومکانيک 
. پردازدزیستي مي علوم زمينه هاي 

راي بجامدات قوانين دیناميک از دانشجویان 
راي تحليل هاي حرکتي؛ دیناميک سياالت ب

محيط زیستي؛ درون ارزیابي جریان هاي 
ل براي تحليو انتقال حرارت ترمودیناميک 

ن بيو انتقال مواد وجرم هاي سلولي؛ رفتار 
ووسایل تشخيصي خلق براي موجود زنده 

.کنندمي استفاده درماني جدید 

ول توان علم استفاده از اصمي را بيو الکتریک 
در ي الکترومغناطيسو الکتریکي، مغناطيسي 

تربيترشته این هدف . دانستپزشکي حوزه 
، زتجهياست که بتوانند از عهده متخصصاتي 

.ندهاي پزشکي برآیدستگاه طراحي و نگهداري 

مواداین گرایش دانشجویان برروي تهيه در 
ي طبيعي، طراحي روش هاو مصنوعي گوناگون 
نهایت ماده و در قالب گيري نهایي ساخت و 

کي پزشدر اختصاصي کاربرد براي اصالح مواد 
ه توجه داشت کباید . مي گيردصورت تحقيق 
ر فهم ما دتوانایي در گرو بيومتریال علم آینده 

و ي بيولوژ، شيمي، فيزیکدر کشفيات جدید 
.استپزشکي 

بيومکانيک
بيوالکتریک

بيومواد

گرايش ها
(کارشناسي )

باليني

و مسئوليت پياده سازي تکنولوژي پزشکي
.دارددرماني و بهداشتي خدمات بهينه سازي 

ش و شامل آموزمهندسي پزشکي باليني نقش 
با ي همکار،تکنسين تجهيزات پزشکينظارت 

تي بيمارستان هاي دولقانون گذاران و بازرسان 
کارکنان مشاوره فني براي دیگر و دادن 

... .وآي تي، مدیرانمانند پزشکان، بيمارستان 
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مقاطع باالتر

.استتحصيل قابل دکتري نيز در مقطع 

در مقطع کارشناسي ارشد داراي گرایش هاي مهندسي بافت، پردازش 
کي، تصاویر پزشکي، مهندسي توان بخشي، مدل سازي سيستم هاي فيزیولوژی

.بيوالکتریک، بيومکانيک، بيومواد ميباشد
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راه درستيرا به پزشکي دستگاه یک تواند پزشکي مي مهندس یک 
ارکنان کیا دیگر به پرستاران را صحيح آنکند و نحوه استفاده اندازي 

هاي ت در موسسات و شرکوي همينطور ميتواند . آموزش دهدبيمارستان 
این .ایدتجهيزات پزشکي فعاليت نمساخت زمينه در دولتي، و خصوصي 

اصراري باشد که اگر فارغ التحصيل این رشتهمي قابل ذکر نيز نکته 
نداشته باشد که در تهران کار کند، مي تواند در شهرستانها جذب

.بيمارستانها، سازمان تامين اجتماعي و مراکز متعدد دیگر شود

موقعيت شغلي




