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ست بین چندین علم! ایرشتهبایوالکتریک  در 

تلفیقی از مهندسی و پزشکی و علوم پایه )مانند 

فیزیک و شیمی(. مفاهیم علم پزشکی در قالب 

  .بودخواهندمهندسی بسیار زیبا 

توان ی مهندسی میاز ویژگی این رشته در شاخه

برداری با امواج به مطالعه در زمینه عکس

ها، تجهیزات مغناطیسی، کاربرد و ساخت آن

 .برقی و مدارهای الکترونیکی و ... اشاره کرد

ی پزشکی نیز شناخت بدن و خواندن در شاخه

فیزیولوژی از اولویت های آن محسوب می 

 .شود

،  MRIآموزی در حوزه سونوگرافی، علم

PMRI  ... عکس برداری از دندان و استخوان و،

 .باشدهایی از کاربرد این رشته میمثال

 

 

 

  بایوالکتریک



 

 

 

 :ای بر مهندسی پزشکیمقدمه

 

ی مهندسی پزشکی، راه ورود مند به رشتهبه عنوان یک عالقه

کسب دانید؟ به نظر شما راه به این علم را چه چیزی می

 ی برق چیست؟اطالعات کافی درباره کاربرد اصول رشته

ترین درس تخصصی ای بر مهندسی پزشکی، اولین و مهممقدمه

در گرایش بایوالکترونیک رشته مهندسی پزشکی به حساب 

شود که شما اصول آید. به طور معمول زمانی ارائه میمی

و  ی برق را خوانده و بر مفاهیم مدار و الکترونیکرشته

ها میکروکنترلرها مسلط باشید و حال الزم است که کاربرد آن

 .را در بایوالکترونیک فرابگیرید

های آن به شده در این درس از زیباییهای تعریفپروژه

ها گاهی شامل ساختن یک برد آیند. این پروژهحساب می

سازی الکتریکی و یا یک تجهیز ساده بیوالکتریکی و یا شبیه

این کاربردهاست که در هر صورت، کاری جذاب و  افزارینرم

 .بوددلنشین خواهد

ترین تجهیزات برقی در ی مهمچنین در این درس دربارههم

ی کارکرد و مدارهای خوانید و نحوهپزشکی می دنیای مهندسی

آن را بررسی خواهیدکرد مانند اولتراسونیک و سونوگرافی 

 . ...و

و در واقع یک ورودی مهم  این درس مانند اسمش یک مقدمه

برای این رشته است. بسیاری از دانشجویان که گرایش های 

کنند و دوست دارند کار دیگر برق را دنبال می

این درس را به عنوان درس  .انجام دهند "بایوالکترونیکی"

 .گذراننداختیاری می

 :2و  1فیزیولوژی 

 

یب به نظر مهندسی پزشکی)!( ترکیبی است که در ابتدا شاید عج

ی ریاضی، با ورود به این رشته، آموز رشتهبیاید.اینکه یک دانش

باید علوم پزشکی و تجربی مورد نیاز خود را از کجا کسب کند؛ 

سوالی است که ذهن افرادی را که به تازگی با این رشته آشنا 

 .کرداند، مشغول خواهدشده

ی( در واحد 3درس  2واحد درس فیزیولوژی ) 6به همین دلیل 

است. فیزیولوژی از درون سلول شدهچارت درسی شما قرار داده

های مختلف بدن، ها و بافتشود و در ادامه به اندامآغاز می

چنین به بیان ارتباط میان ها و همعملکرد و قوانین حاکم بر آن

 .پردازدها میآن

جالب است بدانید همین سلول با همین ابعاد کوچکش دنیایی از 

قات را با خود به همراه دارد که دانستن آن برایتان بسیار اتفا

 .جذاب خواهدبود

شود و استاد این درس معموال از دانشکده پزشکی انتخاب می

های مختلف، متفاوت طرح درس نیز ممکن است در دانشگاه

باشد.اما هدف ثابتی را با خود دارد و آن، افزایش اطالعات 

ا بتوانید فهم بهتری از پزشکی و فیزیولوژیکی شماست ت

 .باشیدکاربردهای مهندسی پزشکی داشته
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 :ای بر فیزیک پزشکیمقدمه

 

ها تا همین ست! از آسمان و دوردستایفیزیک علم گسترده

 !نزدیکی

قوانین آن بر تمامی دنیا حاکم است. اما جایگاه آن در این 

قوانین فیزیک در بدن رشته کجاست؟ آیا حاکمیت روابط و 

شما تاثیری بر فعالیتتان در حوزه مهندسی پزشکی 

 خواهدداشت؟

کند تا کارهای در واقع دانستن این روابط به شما کمک می

 .تری در حوزه مهندسی پزشکی انجام دهیدکامل

فیزیک پزشکی درسی است که این اطالعات را در اختیار شما 

 .قرار می دهد

امواج، انواع آن و کاربردش در  یدر این درس درباره

چنین خوانید و همهای عمومی و اساسی بدن انسان میویژگی

تواند به نوعی بر بدن تاثیر بگذارد و ی هر قانونی که میدرباره

 .کنیدیا در روند درمان بیماری به کار رود، اطالعاتی کسب می

ی فیزیک را ست که در سه واحد درسی، علم گستردهبدیهی

توان با تی فقط بخشی که به بدن انسان مربوط می شود( نمی)ح

ی خوبی بر مطالعات تواند مقدمهجزییات بیان کرد، اما می

 .ی شما باشدآینده

 
 
 
 
 
 
 
 

 :های رادیولوژی و رادیوتراپیاصول سیستم

 

های مختلف بدن، دیدگی قسمتشکستگی استخوان، آسیب

های نیاز به عکس نمونهها از بررسی خراب بودن دندان

گیرد؟ برای آشنایی برداریست. اما تکنولوژی آن از چه نشات می

 با سازوکار آن باید چه مفاهیمی را فرا بگیرید؟

امواج مغناطیسی و انواع مختلف آن کاربردهای فراوانی در زمینه 

ها دارند؛ از جمله در عکس ی درمان و کاربرد بیماری

 ... ، سونوگرافی وMRI ،PMRI ،CT های پزشکی مانندبرداری

. 

برداری موضوع اصلی این درس هستند. شما های عکسدستگاه

خوانید ها را میمفاهیم، دانش ساخت دستگاه و روابط حاکم بر آن

 .شویدها آشنا میی عملکرد آنو با نحوه

شده در این درس در واقع کاربرد مفاهیم فیزیکی آموزش داده

یزیک پزشکی است و در طی آن خواهید ای بر فدرس مقدمه

 .آموخت که علم تا چه اندازه می تواند زندگی انسان را بهتر کند

مدرس این درس، دکتر سلطانیان زاده، در دانشگاه تهران از 

بزرگ ترین اساتید ایران و جهان هستند. ایشان در تیم طراحی 

در آمریکا حضور داشتند و تجربه و دانش  MRI دستگاه

 .هایی در علم مهندسی پزشکی دارندگرانب
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