
 پزشکیمهندسی  معرفی رشته آموزشی 

 های زنده و ستمطریق مطالعه اصول و عملکرد سیپزشکی از حوزه کاربرد مهندسی در ،علم مهندسی پزشکی

طراحی، ساخت و  ،هار جهت تشخیص و درمان بیمارید ،گرفتن اطالعات و نتایج حاصلکارهب و سازی آنمدل

 .باشدمی MRIو  CT-Scanمانند  نگهداری تجهیزات و ابزارهای پزشکی

 این امر باعث افزایش پیچیدگی  شته کهارتباط نزدیکی با علوم دیگر دا وای است رشتهبین یتخصص ،مهندسی پزشکی

نظارت واجرای عملیات  وظایفی که مهندسین پزشکی برعهده دارند شامل .و جذابیت حوزه مهندسی پزشکی شده است

خصوص حقیقاتی و پژوهشی نظری و عملی درت هایپروژه، های پزشکیادرات و واردات تجهیزات و دستگاهص

ه و ، آموزش نحوه استفاداندازی تجهیزات پزشکینصب و راه ،های پزشکییا بهبود کیفیت تجهیزات و دستگاهتولید 

یزات و و تولید لوازم، تجهها و پزشکان، طراحی به کارکنان بیمارستان های پزشکینگهداری از تجهیزات و دستگاه

  غیره.های پزشکی و دستگاه

  واحد درسی 140 دارایترم(  8) سال 4طول دوره تحصیل در مقطع کارشناسی. 

 گرایش  چهارهای متفاوت، در مقطع کارشناسی در گرایش در داخل و خارج از کشور امکان تحصیل تا مقطع دکتری

بیوالکتریک، بیومواد، ارشد چندین گرایش شامل شناسیو در مقطع کار بیوالکتریک، بالینی، بیومواد و بیومکانیک

 .بیومکانیک، بافت و ورزش

 
 

  پزشکیآینده شغلی رشته مهندسی 

 های پرطرفدار که هرساله داوطلبان بسیاری خواهان کسب رتبه قبولی و تحصیل دراین رشته هستند.یکی از رشته 

  ،الزام و توجه همیشگی به حوزه سالمت، تندرستی و پزشکی و  دلیل کاربردی بودن در جوامع امروزیبهآینده شعلی

شکی با حوزه پزشکی نزدیک مهندسی پزارتباط بسیار .دقرار داردر خارج و داخل کشور مناسبی بسیار در وضعیت 

 ها، موجب وجود نیاز همیشگی و مداوم به این شغل شده است.و سالمت انسان

 استاندارد،  تحقیقاتی ازجمله موسسه مراکزتوانند در میو دانشجویان  شدالتحصیالن با بیکاری مواجه نخواهند فارغ

وزارت  مرکز تحقیقات وزارت دفاع و سایر مراکز تحقیقاتی، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،

، لوازمع تولید کننده انوا یهاو شرکت هاکارخانه ،های دولتی و خصوصیاجتماعی، بیمارستانصنایع، سازمان تامین

 به فعالیت بپردازند. ،صورت ثبت شرکت خصوصیبه و حتی های پزشکیتجهیزات و دستگاه

 های پردرآمد ها و تراز اول در خارج از کشور بوده و داخل کشور نیز یکی از شغلیکی از پردرآمدترین شغل

از لحاظ درآمدی، آینده  مشاغلجزء بهترین  اغلب ،های مختلفبندیدر رتبهو های اخیر درسال شود.محسوب می

 .پیشرفت شغلی قرار داشته است و شغلی


