
چارت انتخاب واحد رشته   د.اطالع ازامروزه مهندسی پزشکی از جایگاه ارزشمندی در دنیا برخوردار است و طرفداران بسیاری دار

در دانشگاه می تواند در افزایش عالقه مندی دانش آموزان پیش از ورود به این رشته در مقطع کارشناسی تاثیر   مهندسی پزشکی 

داشته باشد.به عالوه اینکه دانشمندان و متخصصان این رشته در تالش برای ساخت چشم مصنوعی،کلیه مصنوعی و یا رگ  

هستند این علم به قدری گسترده است که از ساخت اعضای مصنوعی الکتریکی و مکانیکی فراتر رفته و به عنوان علم   مصنوعی

حیاتی در دنیای پزشکی شناخته می شود.مهندسی پزشکی پل ارتباطی دو رشته ی مهندسی و پزشکی است برای مثال بسیاری از  

ه ی عصبی یا سیستم فازی با الگوبرداری از سیستم های بیولوژی ایجاد شده  روش هایی که در مهندسی مورد توجه است مانند شبک 

 .اند

با توجه به اهمیت و جذابیت این رشته در این مقاله به بررسی دروس ،بازارکار،اینده ی شغلی و هر آنچه که برای تحصیل در این  

رشته به آن نیاز خواهید داشت را بررسی می کنیم.برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه ی مهندسی پزشکی و کلیه مطالب مرتبط با  

 .حاصل فرمایید کارشناسان ایران تحصیل تماس 

  

  

 معرفی رشته ی مهندسی پزشکی 

 :این رشته در مقطع کارشناسی در گرایش های زیر ارائه می شود 

 گرایش بیوالکتریک •

 گرایش بیومکانیک •

 گرایش بیومواد  •

رشته های  با توجه به گرایش های متعدد این رشته بازار کار گسترده ای برای آن بخ وجود آمده است به نحوی که فارغ التحصیالن 

ریاضی و تجربی دبیرستان می توانند در دانشگاه در این رشته ادامه تحصیل دهند.مهندسان پزشکی با هدف بهبود کیفیت و کارآیی  

مراقبت از بیمار راه حل هایی را برای مشکالت درمانی و پزشکی،تجزیه و تحلیل بیماری ها، با استفاده از سیستم سخت افزاری و  

وتری و مکانیکی طراحی می کنند. در جدول زیرر تعداد واحد های رشته ی مهندسی پزشکی در مقطع کارشناسی  نرم افزاری کامپی 

 .بررسی شده است

 واحد  20 دروس عمومی 

 واحد  26 دروس پایه 

 واحد  47 دروس اصلی 

 واحد  47 دروس تخصصی 

 واحد  140 جمع تعداد واحد ها 

  

 :در ادامه به توضیح هر یک از گرایش های رشته ی مهندسی پزشکی می پردازیم



گرایش بیوالکتریک: دانشجویان در این گرایش دروس مشترک با رشته ی کامپیوتر و برق شامل ) الکترونیک، کنترل و مخابرات (  

می خوانند. هدف این دروس به کارگیری  را به همراه دروس پایه ی پزشکی مانند فیزیولوژی، آناتومی و تصویربردری پزشکی 

 :دانش الکترونیک و کامپیوتر در حوزه پزشکی می باشد.دروس تخصصی این رشته در ادامه ی مطلب عنوان شده اند

 الکتریکی مدارهای •

 و متناوب  مستقیم الکتریکی هایماشین •

 الکترونیک •

 میکروپروسسور  •

 و دیجیتال  آنالوگ  مخابرات  •

 پالس تکنیک •

 بیمارستانی هایدر سیستم  الکتریکی حفاظت  •

 خطی  کنترل  هایسیستم •

 الکترونیکی گیریاندازه •

 ها سیستم  و تحلیل  تجزیه •

 و زیستی محاسباتی بر هوش  ای مقدمه •

  

باشد.   در این گرایش، تمرکز روی دروس فیزیک و مکانیک کالسیک سیاالت و جامدات در حوزه ی فنی می  :گرایش بیومکانیک

ها و کاربرد رباتیک در طراحی و تولید وسایل تشخیصی و درمانی است. در ادامه لیست   های حرکتی اندامهدف این گرایش، تحلیل 

 .دروس این گرایش قرار داده شده است

 پزشکی در مهندسی و ارتعاشات  دینامیک •

 مواد مهندسی خواص  •

 در پزشکی  بر کاربرد مواد مهندسی  ای مقدمه •

 سیاالت  مکانیک •

 مقدماتی و بیومکانیک کینزیولوژی •

 ارتز و پروتز •

 اجزا  طراحی  •

 ماشین دینامیک •

 حرارت  و انتقال  ترمودینامیک •

 کامپیوتر کمک  و تولید به  طراحی  •

 عمومی شیمی •

 بیوشیمی •

  



مصنوعی و طبیعی هدف اصلی این گرایش می باشد. کاربرئ این مواد در اندام های   شناخت مواد و ترکیبات :گرایش بیومتلایر

مصنوعی و مصارف درمانی معموال در قالب به کارگیری بافت های زنده و مواد مصنوعی برای کاشت آن ها در بدن است.)عالوه  

گرایش بیوالکتریک است( دروس اختصاصی این  بر موارد فوق در برخی دانشگاه ها گرایش بالینی ارائه می شود که در اصل همان 

 .رشته در ادامه قرار داده شده است

 ترمودینامیک •

 عمومی شیمی •

 مواد مهندسی خواص  •

 در پزشکی  بر کاربرد مواد مهندسی  ای مقدمه •

 نفوذ هایپدیده •

 حرارت  و انتقال  جرم  انتقال •

 هابیومتلایر و ساخت  دهیفرآیند شکل  •

 هامتلایربیو پروتزهای •

 بیولوژیکی هایآزمون  کارگاه •

 آلی  شیمی •

 پزشکی در مهندسی و ارتعاشات  دینامیک •

 .، بیوشیمیسیاالت  مکانیک •

در کارشناسی ارشد گرایش های دیگری مانند مهندسی بافت،رباتیک پزشکی،پردازش سیگنال یا تصاویر پزشکی، ابزار دقیق پزشکی  

 .ستو مهندسی ورزش قابل انتخاب ا 

  



"]  

 اب واحد رشته مهندسی پزشکیانتخ

  

 مشترک چارت انتخاب واحد رشته مهندسی پزشکی در مقطع کاشناسی  دروس 

 عمومی  ریاضی •

 دیفرانسیل معادالت  •

 عمومی  فیزیک •

 کامپیوتر نویسیبرنامه •

 و احتماالت  آمار حیاتی •

 عددی  محاسبات  •

 پزشکی  در مهندسی مصالح و مقاومت  استاتیک •

 مهندسی  یاضیاتر •

 زیستی پزشکی بر مهندسی  ای مقدمه •

 پزشکی هایها و کیلینیکبیمارستان عمومی  تجهیزات •

 الکتریکی مدارهای •

 الکترونیک •

 منطقی  مدارهای •



 عمومی بهداشت  •

 هاو دستگاه  وسایل  توانبخشی  اصول  •

 ـ درمانی  بهداشتی خدمات  مدیریت و کلیات  اصول  •

 و رادیوتراپی رادیولوژی  هایتم سیس اصول  •

 فیزیولوژی  •

 آناتومی •

 پزشکی  فیزیک •

 پزشکی  مهندسی تخصصی  زبان •

 بیوفیزیک •

 کارورزی  •

 پروژه  •

  

  

 مقطع کارشناسی  چارت انتخاب واحد رشته مهندسی پزشکی

در ادامه چارت انتخاب واحد مهندسی پزشکی در مقطع کارشناسی به همراه تعداد واحد ها، پیش نیاز و هم نیاز قرار داده شده است.  

واحد دروس تخصصی اختیاری در هر نیم سال تحصیلی با توجه به وضعیت دروس ارائه شده    8الزم به ذکر است امکان تغییر 

 برای مشاهده ی جدول به سایت ایران تحصیل مراجعه کنید. .وجود دارد

  

 درآمد و بازارکار رشته مهندسی پزشکی 

با توجه به دروسی که در چارت انتخاب واحد مهندسی پزشکی قرار داده شده است می توان به این موضوع پی برد که این رشته  

ندسان پزشکی می  مهارت محور است و میزان درآمد جاصل از آن هم به میزان دانش و تخصص ،محل و نوع کار بستگی دارد.مه

توانند هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی مشغول به کار شوند که در بخش دولتی مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری  

حقوق دریافت می کنند. البته بیشتر فارغ التحصیالن این رشته در بخش های خصوصی فعالیت کرده و با توجه به معیار های ذکر  

 .شده حقوق می گیرند

  

 توانایی های الزم برای موفقیت در رشته مهندسی پزشکی 

عالقه مندی به دروس ریاضی فیزیک از شرط های اصلی موفقیت در این رشته است در واقع دانشجو باید پایه ای قوی در مهندسی  

با  مرتبط  دروس  بیومواد به  و مهندس  مکانیک به  بیومکانیک و مهندس  الکترونیک باید به بیوالکتریک  مهندس  داشته باشد یعنی

داشته   را دوست  کار بیمارستانی و محیط  شناسیزیست  باید علم پزشکی  توانمند باشد. مهندس  آن و در  مند بودهمواد عالقه  مهندسی

کند. از توانایی های کسب شده پس از فارغ التحصیلی می توان به موارد زیر   فعالیت  مرتبط هاییا محیط  باشد تا بتواند در بیمارستان

 :اشاره کرد 

  

 اخت طراحی و س



فارغ التحصیالن گرایش های مختلف این رشته قاد خواهند بود دستگاه های آزمایشگاهی و الکترونیکی و تجهیزات مربوطه را  

طراحی کرده و همچنین عناصر موجود در یک نمونه بالینی را با استفاده از ابزارآالت مختلف به طور دقیق اندازه گیری نمایند مانند 

 .نیک های نوینی کار می کننداسپکتوفتومتر که با تک

عالوه بر این دانشجویان پس از تکمیل مقطع کارشناسی در طراحی و ساخت بخش های مکانیکی و برقی سیستم های تصویرگر  

پزشکی،مانند سیستم های سونوگرافی،رادیوگرافی و سی تی اسکن مشارکت خواهند داشت. همچنین طراحی و ساخت سیستم های  

و بیمارستانی و دستگاه های دریافت کننده ی سیگنال مغزی و ساخت اندام های مصنوعی و کمک در معالجات   اندازه گیری پزشکی 

 .بیماری های مختلف از دیگر وظایف فارغ التحصیالن این رشته است

  

 تشخیص و درمان 

از لیزر در جهت پیشرفت و بهینه  از مهم ترین فعالیت هایی که دانشجویان با ورود به بازارکار در پیش می گیرند بهره برداری 

سازی درمان بیماران است.به طور مثال از لیزر برای تشخیص ضایعات چشمی یا نمایش فشار خون در نازک ترین مویرگ ها یا  

سوراخ کردن یا ایجاد کانال مصنوعی درقلب،سوزاندن و بریدن ضایعات درونی یا تومور های مختلف می توان استفاده کرد. مبحث  

های عصبی طبیعی و درمان انواع ضایعات عصبی مانند ضایعات نخاعی با کمک تحریکات الکتریکی و با کمک علم ژنتیک  شبکه

 .نیز از بحثهای مهم و جدید رشته مهندسی پزشکی است

 تعمیر و نگهداری 

نقش عمده دارند. همچنین بهینه  در این رشته مهندسان در تعمیر و نگهداری و نصب وسایل مورد نیاز در کلینیک ها و بیمارستان ها

جزو فعالیت های کارشناسان این   MRI سازی هایی در ارتباط با کنترل فشارخون کامپیوتری،پروژه سه بعدی سازی تصاویر دستگاه

 .حوزه می باشد

 آخرین اخبار حوزه مهندسی پزشکی

 معرفی نسل جدید گچ های ارتوپدی  •

های ارتوپدی در دنیا وارد شده است، گفت: ما با ارائه این  مهندس محجوب، مجری طرح با بیان اینکه مدتی است نسل نوین گچ 

کنیم.این نسل امکان تولید گچ و محافظ بر اساس  محصول راهکاری برای ورود جریان هوا در ناحیه آتل بندی شده بدن فراهم می 

را فراهم خواهد کرد.این محقق، پیر شدن جمعیت کشور و افزایش پوکی استخوان در زنان   مشخصات بیمار و با روش اسکن کردن

دهد و یادآور شد: ما در این طرح گچ و  ها و محافظت ارتوپدی را افزایش می های کشور دانست که نیاز به گچ سالمند را از چالش 

درمان به حمام برود، ضمن آنکه تبادل هوا در عضو نیز رخ  دهد در طول های مشبکی را ارائه کردیم که به فرد اجازه می محافظ 

 .خواهد داد

 ماه ناپدید می شود  7آنتی بادی فایزر پس از   •

دهد در مقایسه با موارد ابتال به کرونا ویروس در اوایل همه گیری، سویه دلتا منجر به پیامدهای بدتری برای  های جدید نشان می داده

روند. مقاله کارشناسان که  ماه از بین می ۷فایزر نیز بعد از گذشت  ۱۹بادی واکسن کووید شود، اما آنتیزنان باردار واکسینه نشده می 

که نیاز به   ۱۹در مجله آمریکایی زنان و زایمان منتشر شده بیانگر آن است که در اوج جهش نوع دلتا نسبت بیماران باردار کووید 

درصد بوده است.   ۵گیری این نرخ حدود  یافت، در حالی که در اوایل همه  درصد افزایش  ۱۵تا  ۱۰بستری شدن داشتند به 

کند، اما این سطوح تا هفت ماه  های خنثی کننده را علیه سویه اصل ایجاد میواکسیناسیون با این واکسن سطوح باالیی از آنتی بادی 

 .یابدبرابر کاهش می ۱۰تقریباً 

 


