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اولتراسوندتصویربرداری •
۱۹۵۰داپلر ، •

•MRI

•CT
فلبالکتریکی دفیبریالتور•
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پزشکیتاريخچه مهندسی 



تاريخچه مهندسی پزشکی در ايران

اجرای پرروهه دسرت سریبرنتیو توسرا آقرای دکترر هاشر ی : ۱۳۶۶•
گلپایگانی و تأسیس آزمایشگاه مهندسی پزشکی

(گرایش بیوالکتریو)آغاز کار دانشکده مهندسی پزشکی : ۱۳7۱•
(گرایش بالینی)پذیرش دانشجوی کارشناسی : ۱۳7۴•
گرایش۳پذیرش دانشجوی کارشناسی در : ۱۳۸۱•



 استپزشکی علوم مهندسی و تلفیقی از.

مهندسی پزشکی

 رمنظوبکارگیری مهارت های مهندسی در علوم پزشکی به
با ح ایت و توسعة خدمات تشخیصی و درمانی منطبق

اصول عل ی

اصول 
زیستی

تجهیزات 
مهندسی

مهندسی پزشکی



اهمیت مهندسی پزشکی

پزشکی سنتی پزشکی نوين
در سايه مهندسی پزشکی

مقايسه

مالحظه رنگ بافت
رنگ پوست، 

...رنگ ناخن،



اهمیت مهندسی پزشکی

پزشکی سنتی پزشکی نوين
در سايه مهندسی پزشکی

مقايسه

ا دستگرفتن نبض ب



اهمیت مهندسی پزشکی

پزشکی سنتی پزشکی نوين
در سايه مهندسی پزشکی

مقايسه

گوش کردن به صدای 
قلب



اهمیت مهندسی پزشکی

پزشکی سنتی پزشکی نوين
در سايه مهندسی پزشکی

مقايسه

ی بررسی کیفی دما
بدن



اهمیت مهندسی پزشکی

پزشکی سنتی پزشکی نوين
در سايه مهندسی پزشکی

مقايسه

ثبت و استخراج
داده های حیاتی

(تصوير-سیگنال)



اهمیت مهندسی پزشکی

پزشکی سنتی پزشکی نوين
در سايه مهندسی پزشکی

مقايسه

پردازش داده ها و 
استخراج اطالعات 

مفید



اهمیت مهندسی پزشکی

پزشکی سنتی پزشکی نوين
در سايه مهندسی پزشکی

مقايسه

استفاده از 
اطالعات جهت 

تر انجام تشخیص دقیق
و سريعتر



اهمیت مهندسی پزشکی

پزشکی سنتی پزشکی نوين
در سايه مهندسی پزشکی

مقايسه

اعمال روشهای درمانی 
با ابزارهای خاص طراحی 

شده توسط مهندسان 
پزشکی

.هنوز جای کار و تحقیق بسیار است
بودجه تحقیقاتی کالن



مثالهايی از فعالیت های مهندسی پزشکی

!بعد از تولد تا همیشه

اتور نوزادبانکو دماسنج مادون قرمز غیر ت اسی



مثالهايی از فعالیت های مهندسی پزشکی

تصویربرداریسیست های

MRI X-Ray



مثالهايی از فعالیت های مهندسی پزشکی

پردازش سیگنالهای حیاتی

ECGسیگنال 

 EEGسیگنال

EMGسیگنال 

EOGسیگنال 



مثالهايی از فعالیت های مهندسی پزشکی

Audiometric test
تستهای شنوایی

loudness (intensity(

sound wave vibrations (tone)



مثالهايی از فعالیت های مهندسی پزشکی

پ پهای انسولین BCIسیست های 



مثالهايی از فعالیت های مهندسی پزشکی

سیست های تصویرگر اولتراسوند

با صدا هم میتوان
نقاشی کرد

قبل از تولد



How Ultrasound Works:

تولید امواج صوتی

دریافت امواج صوتی

تولید تصویر



تفاوت در نحوه کارکرد آن بافت تفاوت سفتی بافت های مختلف 

...سرطان وهای کبدی، مختلف از ج له بی اریهای وجود بی اری•

مثالهايی از فعالیت های مهندسی پزشکی



االستوگرافی

اع ال تحریو به بافت

ثبت حرکات

تخ ین میزان سفتی بافت



FNIRS



EEG



EEG

AlphaBeta Theta Delta



BCI SPELLER



BCI Robotic arm



سیگنال قلبی نرمال

فیبریالسیون دهلیزیبراکیکاردی



جراحی به کمک رباتها

استفاده از ربات ها در اتاق ع ل به منظور ک و به جراح در طول ع ل •
جراحی

ل باوجودیکه استفاده از سیستم های جراحی رباتیو ه چنان غیر مع و•
.رده انداست، بی ارستان هایی در دنیا شروع به استفاده از این سیست ها ک

:سه مزیت رباتهای جراحی •
جراحی از راه دور•
به حداقل رساندن میزان تهاج ی بودن ع ل•
کاهش فاکتور خطای انسانی •



یربات جراحی داوینچی در عمل الپاروسکوپ



داوینچی در عمل الپاروسکوپیجراحی ربات 



انواع گرايشهای مهندسی پزشکی

بالینیبیومکانیکبیومواد بیوالکتريک



بیوالکتریو

گرایشی از مهندسی پزشکی و زیسرتی
اسررت کررره برررا اسرررتفاده از قررروانین 

تحلیررل سیسررت های الکترونیررو برره 
طراحررری از یرررو سرررو و زیسرررتی

متناسرب برا دستگاههای الکترونیکری
فعالیتهای اندامهای گوناگون بدن و به 
طور کلری دسرتگاههای دارای کراربرد 
.کلینیکی از سوی دیگر می پردازد



بیوالکتریوشاخه های 

نترلمدلسازی سیست های زیستی، شبیه سازی و ک•
بیواینسترومنت•
سیست های تصویر برداری و پردازش تصویر•
پزشکی از راه دور•
سیست های پردازش عالئم حیاتی•
سیست های پردازش گفتار•

آثار بیولوهیکی میدانهای مغناطیسی•



تحقیقات جدید در زمینه بیوالکتریو

BCIارتباط مغز و کامپیوتر •

برای استخراج آریت ی ها و بی راری ECGپردازش سیگنالهای •
های قلبی

ه از با اسرتفاد) ارسال اطالعات و عالئم حیاتی بی ار از راه دور •
(سیست های مخابراتی

...مدلسازی تفکر، خواب، •

MRIپردازش و فشرده سازی تصاویر •



(بیو الکتریو)برخی پروهه های مهم

طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی

• فلومتر لیزر داپلر

• کاردیوگراف امپدانسی 
سیستم های تصویرگر پزشکی

• برد کامپیوتری انتقال تصاویر
MRI

• دست مصنوعی
اعضا و اندام های مصنوعی



بیومکانیو

ایل به کارگیری علم مکانیو در مسر
زیسررتی و پزشررکی اسررت وشررامل 

:مطالعه

ابزارهایی برای حرکت انسان•
سیستم تنفسی •
مکانیسم عضالنی اسکلتی •
ویری-عروقی و قلبی-مکانیو قلبی•

:موضوعات اصلی در بیومکانیو

محافظت در برابر آسیب: ای نی •
ی به حداکثر رساندن خروج: اثربخشی•
اقتصاد مصرف انرهی: کارآیی•



شاخه های بیو مکانیو

بیومکانیو حرکت•
تبیومکانیو سیاال•
انتقال حرارت•

بیومکانیو ورزش
بیومکانیو راه رفتن
نیبیومکانیو صدمات استخوا
نی بیومکانیو سیسرتم عضرال-

اسکلتی

ع لکرد قلب
ع لکرد سیستم عروق
مایعات بیولوهیکی

سیستم تنفسی

پوشش سیستم حیاتی
 دفررو و جررذب حرررارت در

اجزاء سیستم



زمینه های کاری بیو مکانیو

تحلیل حرکت انسان، مهندسی ورزش•
طراحی و ساخت ارتزها و پروتزها•
بررسی جریان سیاالت در بدن و در دستگاهها•
نوعی انتقال عناصر شی یایی از غشاء و واسا های بیولوهیکی و مص•

وکاربرد حس المسهبیو رباتیو و جراحی روبوتیو•
مهندسی قلب و عروق•



(بیو مکانیو)برخی پروهه های مهم

اعضا و اندام های مصنوعی

• قلب مصنوعی

الگوی راه رفتن



بیومواد
فاده مطالعه بافتهای زنده و مواد قابل است

در داخررل برردن و بکررارگیری  مررواد در 
زمینه های کلینیکی می باشد

:  کاربردها•

پیونردها، : کاربردهای عرروق قلبری–
دریچه ها

پروتزهررای : کاربردهررای ارتوپرردیو–
اتصالی

لی، لنزهای اتصرا: بالینیکاربردهای –
لنزهای درون چش ی



نمونه هایی از مواد بیو مواد

Metal

Ceramic and Metal Plastic

Glass



بیوموادمباحث مهم در دانش 

رهایش دارو•
زیست سازگاری•
مهندسی بافت•
مواد اولیه برای مصارف زیستی و پزشکی•
وسائل یکبار مصرف پزشکی•
منسوجات و الیاف پزشکی•



(موادبیو )برخی پروژه های مهم

(پوست مصنوعی )مهندسی بافت 

(مفاصل مصنوعی)بیوسرامیک، بیوپلیمر، بیوفلزات 



مهندسی پزشکی بالینی

استفاده از مهندسی، مفاهیم مدیریت و تکنولوهی•
به منظور بهبود مراقبت درمان در بی ارستان ها

مراقبت بهتر از بی ار با حداقل هزینه ها و کاربرد بهینه تکنولوهی

در طول زمان وظیفه مهندسی پزشکی بالینی  از حفاظت و کنترل•
.تجهیزات به مدیریت تکنولوهی مراقبت درمان تغییر کرده است



مهندسی پزشکی بالینی

:مسئولیت مستقیم در ارتباط با •
اثربخشی و کارایی حداکثری تجهیزات–
حفاظت الکتریکی تجهیزات پزشکی–

تبا نقش مهندسی پزشکی بالینی فراهم آوردن راهکارهایی مر•
با
مراقبت از بی ار به ه راه دیگر متخصصین مراقبت درمان•
مشکالت ناشی از محیا کلینیکی•



محورهای مشترك سه گرايش

مدیریت خدمات درمانی و اطالع رسانی•
کیمدلسازی و بهینه سازی طراحی تجهیزات و کاربردهای پزش•
بهینه سازی طراحی بی ارستانی•
ای پلنت ها و اعضاء و اندام های مصنوعی•
بیو سنسورها•
تحقیقات آسیب شناختی پزشکی•
استاندارد در حوزه مهندسی پزشکی•



رشته های مرتبط با مهندسی پزشکی

داروسازی
مهندسی 
هنتیو

مهندسی 
ورزش

مهندسی 
بافت



مراکز فعالیت مهندس پزشک

شرکت های مهندسی پزشکی . 1

بی ارستانها و کلینیکهای پزشکی. 2

مراکز تحقیقاتی. 3

تع یرات

ساخت تجهیزات

طراحی تجهیزات

فروش تجهیزات

نصب و راه اندازی تجهیزات

آموزش نحوه استفاده و نگهداری

انجام کارهای تحقیقاتی
پژوهشکده ها

دانشگاهها



وظايف کارشناس مهندسی پزشکی

نظارت بر دپارت ان پزشکی و بی ارستانی. 1

ارزیابی قبل از خرید و برنامه ریزی جهت تجهیزات الزم برای ف. ن 2
آوری جدید

طراحی، تع یر و اصالح تجهیزات پزشکی. 3

نظارت و ای نی و اجرای آزمونهای بررسی صحت تجهیزات پزشک. ی4

آموزش دادن موثر و ای ن از وسایل و تجهیزات. 5



آينده شغلی مهندسی پزشکی

چشم انداز کاری روشن و درآمد باال در آینده



با تشکر از توجه شما

53
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