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1 سخن سردبیر

سخن دبیر علمى
به نظر من سخن نخست، یا سخن سردبیر یا عناوینى مانند این، هم مالل آورترین قسمت هر نشریه و هم 
ناگزیرترین قسمت آن است. سخن نخست که در ابتداى اولین شماره ها چاپ مى شود نشانگر هویت آن 

نشریه و نمایان کننده راه پیش روى آن است.

علم نیاز بشر است و دانستن، برنامه ى او. در واقع بشر امروز بخوبى این حقیقت را دریافته است که بدون 
علم، زندگى اش یکنواخت و گاه سخت میشود.

شاید اولین وآخرین دلیل آدمى براى در پى  علم رفتن رفاه او باشد. اما نباید غافل از این واقعیت باشیم که 
علم و دانش سالح امروز بشر است و در یک نگاه واقع بینانه اگر بگوییم امروزه علم سالح هر کشوریست 
پر بیراه نگفته ایم چرا که این علم است که هم نشان از پویایى یک جامعه میدهد و هم ثمره اى از جنس بى 

نیازى را بدنبال دارد.

اما از میان تمامى شاخه هاى علمى، شاخه پزشکى  و در واقع علوم پزشکى از یک قربت ویژه  اى نسبت به 
دردهاى  براى  که  جایى  برمی گردد  نخستین  انسان  سابقه  ى  به  قرابت  این  سابقه  و  است  برخوردار  انسان 

خویش دنبال درمان می رفته است. 

حاال ما دانشجویان رشته مهندسى پزشکى در راستاى دغدغه ایجاد زندگى پویاتر براى نسل آینده خود 
دور هم جمع شدیم و به نوشتن پرداختیم.

از همین شماره اول بناى ما بر این است که پرسشگر باشیم و ناقد آنچه در پیرامونمان مى گذرد.

متاسفانه روزهاى سختى را همه ما به واسطه پاندمى ویروس کرونا پشت سر مى گذاریم با این وجود پس از 
چندین ماه تالش و برگزارى جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که نشریه حاضر بهتر است بیشتر به تاثیر 
رشته مهندسى پزشکى بر جامعه بپردازد تا صرفا ارائه محتواهاى تئورى و آماده موجود در فضاى این رشته 
در این شماره از نشریه که با محوریت مقاله هاى کاربردى و به روز آماده شده است، توانستیم با بسیارى از 
شما عزیزان مشتاق براى حضور در نشریه همکارى داشته باشیم که این امر خود به تنهایى نویدبخش نشریه

 اى را مى دهد که بیشتر از جنس مخاطب است.

به امید روزهاى روشن در دنیاى مهندسى پزشکى
سارا جودى نودهى
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نحوه ساخت ایمپلنت هاي زانو با استفاده از کامپوزیت ها
همانطور که از اسم مقاله مشخص است، موضوع کلی آن درباره خواص مکانیکی و نحوه ساخت ایمپلنت هاي زانو با 
استفاده از کامپوزیت هاي SWCNTS/UHMWPE میباشد.در این گزارش کوتاه از مقاله ، تمرکز ما صرفا بر روي تاثیر 
استفاده از نانو لوله هاي کربنی (f-SWCNTs)  بر خواص مکانیکی ایمپلنت هاي زانو میباشد و براي بررسی چگونگی 

ساخت این ایمپلنت، میتوانید به ترجمه کامل مقاله رجوع کنید.

چکیده

در این مقاله به بررسى ساخت و خواص مکانیکى ایمپلنت هاى زانو با استفاده از کامپوزیت هاى تقویت شده توسط 
نانولوله هاى کربنى میپردازیم.

این مقاله بر روى به دست آوردن مواد پلى اتیلن با وزن مولکولى بسیار باال (UHMWPE) تقویت شده با نانولوله  هاى 
کربنى تک جداره عامل دار (f-SWCNTs) و ساخت ایمپلنت هاى تک بخش زانو از طریق فرآیند شکل  دهى افزایشى 
یک نقطه اى (SPIF) تمرکز دارد. ویژگى هاى فیزیکوشیمیایى UHMWPE توسعه یافته تقویت شده با غلظت هاى 0,01 
از تحلیل رامان و ترموگراویمتیک (TGA) بررسى مى شود. آزمایش هاى  با استفاده   f-SWCNTs و 0,1 درصد وزنى 
مکانیکى کششى انجام شده در نمونه هاى مواد نانوکامپوزیت، بهبودى 12 درصدى در مدول یانگ آن ها را در مقایسه 

با نمونه هاى مواد خالص UHMWPE نشان مى دهد.

گزارش

کامپوزیت هاى(UHMWPE) تقویت شده با نانولوله  هاى کربنى تک جداره عامل دار (fSWCNTs) به دلیل مقاومت در 
برابر خوردگى عالى، خرده سایش کم و خواص زیست سازگارى می تواند در کاربردهاى آرتروپالستى استفاده شود.

سایش UHMWPE باعث شل شدن آسپتیک در آرتروپالستى مفصل می شود که همین امر باعث میشود تا مجبور 
شویم ایمپلنت را زودتر از موعد تعویض کنیم. 

اما در این مورد مشکالتى مطرح است که به شرح زیر است:

ایمپلنت  خستگى  برابر  در  مقاومت  و  مکانیکى  استحکام 
ساخته شده از UHMWPE تمایل به کاهش دارد. 

گرداورنده: فاطمه نورى



3 مقاله

بنابراین، به بهبود تریبولوژى و خواص مکانیکى مواد کامپوزیت UHMWPE براى افزایش طول عمر ایمپلنت مفصل 
مصنوعى نیاز است.

راه حلى که در این مقاله پیشنهاد میشود براى حل مشکل:
افزودن نانولوله  هاى کربنى به ماتریس پلیمرى UHMWPE توسط چندین محقق در تالش براى بهبود سایش مواد، 
خوردگى، زیست سازگارى و خواص مکانیکى مورد بررسى قرار گرفته است. گنجاندن پرکننده هاى نانو نشان داده 
است که مقاومت در برابر خستگى و چقرمگى شکست مواد ارتوپدى مبتنى بر UHMWPE با اتصال عرضى باال را 
نانوکامپوزیت  مواد  کربنى،  نانولوله  سطح  و  پلیمر  بین  غیرکوواالنسى  اتصال  برهمکنش هاى  مى دهد.  افزایش 

هیبریدى را با خواص مکانیکى تقویت شده به دلیل ویژگى هاى استحکام CNT تولید مى کنند.

تاثیر نانولوله هاي کربنی در بهبود خواص مکانیکی

سازگار  زیست  مواد  توسعه  براى  عالى  فرصتى  پزشکى  زیست  کاربردهاى  براى  کربنى  نانولوله  هاى  از  استفاده 
 (SWCNTs) کامپوزیتى جدید است که می تواند زندگى انسان را بهبود بخشد. به ویژه، نانولوله  هاى کربنى تک جداره
در ژن درمانى، تصویربردارى پزشکى، دارورسانى، مهندسى بافت و کاربردهاى زیست پزشکى استفاده شده است.

زمانى که مقاومت به سایش ایمپلنت افزایش یابد، طول عمر ایمپلنت نیز افزایش پیدا میکند و این براى ما مطلوب 
است.

نتیجه

تولید  براى  فوق العاده کم  با سایش  پلى اتیلن  یا   UHMWPE پلیمر  به   Pt-Zr پرکننده هاى شبه کریستالى  افزودن 
اتصاالت مصنوعى با بهبود سایش و خواص مکانیکى در دست بررسى هستند.

با استفاده از ورقه هاى   SPIF با استفاده از فرآیند  بنابراین، هدف این تحقیق ساخت ایمپلنت هاى تک بخشى زانو 
UHMWPE تقویت شده با غلظت هاى 0,01 و 0,1 درصد وزنى f-SWCNTs است. داده هاى تجربى نشان مى دهند که 

استحکام تسلیم، استحکام کششى، کشیدگى و مدول یانگ نمونه هاى مواد نانوکامپوزیتى توسعه یافته افزایش یافته 
است.

 در تصویر، نمودار تنش و کرنش نانوکامپوزیت با درصد هاى وزنى 
مختلف را مشاهده میکنید. 

سپس به تحلیل این نمودار میپردازیم.
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نتیجه گیرى

مقایسه خواص مکانیکى مواد مختلف

انجام شد. آزمایش هاى  با درصد وزنى مختلف  نمونه ها  بر روى  ازمون هاى کششى 
کششى نشان دهنده این است که خواص مکانیکى نانوکامپوزیت هاى f-CNTs/PE در 
مقایسه با نانوکامپوزیت هاى UHMWPE خالص بهبود یافته است. مقدار مدول یانگ 
 UHMWPE مقدار  از  بیشتر  توسعه یافته حداقل 12 درصد  نانوکامپوزیت هاى  براى 

خالص است.

تحلیل جدول:

 UHMWPE مقدار مدول یانگ براى نانوکامپوزیت هاى توسعه یافته حداقل 12 درصد بیشتر از مقدار
در هنگام  تسلیم، کشیدگى  استحکام  یانگ،  مکانیکى جمع آورى شده مدول  است. خواص  خالص 
نانوکامپوزیتى در جدول   نمونه هاى مواد خالص و  براى   (UTS) نهایى  شکست و استحکام کششى 
فهرست شده است. مقادیر UTS نشان می دهد که براى پلى اتیلن تقویت شده با 0,1 درصد وزنى 
نانولوله  هاى کربنى، UTS شصت و پنچ درصد بیشتر از UHMWPE خالص است که بیشتر به دلیل 
پراکندگى همگن f-CNTها در ماتریس UHMWPE t است که بار را از ماتریس اطراف به f-CNTها 

منتقل می کند و باعث کشش fCNTها مى  شود.

وزنى  درصد   0,1 و   0,01 غلظت هاى  با  تقویت شده   f-CNTs/PE کامپوزیت  ماده  دو  حاضر،  مطالعه  در 
SWCNTs براى افزایش سازگارى زیستى و خواص مکانیکى براى تولید ایمپلنت هاى زانو از طریق فرآیند 

شکل دهى  SPIF ایجاد شدند. آزمایش کشش انجام شده بر روى نمونه  هاى تولید شده تقویت شده با 0,1 
درصد وزنى نانولوله  هاى کربنى، حداقل 12 درصد بهبود در مدول یانگ و 65 درصد در مقدار مقاومت 

کششى نهایى را در مقایسه با مواد UHMWPE خالى نشان می دهد که عمدتًا به دلیل پراکندگى همگن 
CNTها در ماتریس پلیمرى است. 

دلیل  به  شده  تولید  زانو  هاى  ایمپلنت  به  یافته  توسعه   f-CNTs/PE مواد  حرارتى  خواص  افزایش 
افزودن نانولوله هاى کربنى به طور تجربى مشاهده شد. این مقاله توضیح مى دهد که چگونه 
خواص مواد، درصد غلظت نانولوله هاى کربنى و شرایط فرآیند تولید بر عملکرد مکانیکى و 

زیست پذیرى سلولى مواد نانوکامپوزیت زیست سازگار تأثیر مى گذارد؛ بنابراین، از این نتایج 
می توان براى تولید ایمپلنت  هاى زانو، جمجمه و هیپ با خواص تقویتى استفاده کرد.



5 معرفى تجهیزات پزشکى

معرفى دستگاه الکتروشوك

الگوى منظم و هماهنگ  به پر و خالى شدن قلب و گردش خون مى شود، یک  با هر ضربان قلب که منجر  همزمان 
الکتریکى در قلب و در سلول هاى ماهیچه قلب اتفاق مى افتد. هنگامى که به هر دلیلى این الگوى الکتریکى بر اساس 

ناهماهنگى (فیبریالسیون) تغییر مى کند، انقباض هاى ماهیچه هاى قلب نامتعادل شده و خون پمپ نمى شود. 
دستگاه  مى شود.  نابهنگام  مرگ  و  قلبى  ماهیچه  آسیب  اکسیژن،  کمبود  خون،  فشار  کاهش  موجب  عمل  این 
الکتروشوك (دفیبریالتور) جهت خنثى نمودن عمل فیبریالسیون و باز گرداندن انقباضات قلبى به حالت متعادل اولیه 
این  از  براى شروع مجدد ضربان قلبى  از کار مى ایستد،  مورد استفاده قرار مى گیرد و همچنین در مواقعى که قلب 

دستگاه استفاده مى شود.

نحوه کار الکتروشوك

دستگاه الکتروشوك یا دفیبریالتور از یک منبع تغذیه و یا یک باطرى داخلى بزرگ براى شارژ نمودن یک خازن حجیم 
بین مقادیر 5 تا 400 ژول استفاده مى کند. دو قسمت فلزى یا همان الکترودها به دفیبریالتور متصل اند و روى دو طرف 

سینه بیمار قرار مى گیرند. 
انرژى ذخیره شده درون خازن از یک الکترود به الکترود دیگر توسط سینه بیمار آزاد یا دشارژ مى شود.

این شوك به قلب منتقل شده و ضربان منظم به قلب باز مى گردد. این دستگاه قادر است توسط الکترودها و از طریق 
دیواره قفسه سینه یک شوك الکتریکى واحد به قلب وارد آورده و ناهماهنگى دهلیز یا بطن را برطرف نماید. الکترودها 

روى قفسه سینه به گونه اى قرار مى گیرند که یکى در قسمت باالیى استخوان جناغ و دیگرى روى نوك قلب باشد.

تاریخچه

دستگاه الکتروشوك براى اولین بار در آپریل سال 1938 در ایتالیا رونمایى شد. این دستگاه در ابتدا به منظور درمان 
 برخى بیمارى هاى روانپزشکى ساخته شد.

پس از سال 1960 این دستگاه تغییرات عمده اى کرد و بسیار کارآمد شد.

نویسنده: ساره سلطانى
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انواع دستگاه الکتروشوك براساس شکل موج

1_تک فاز(Monophasic): جریان الکتریکى را در یک جهت به قلب ارسال مى کند. 
این دستگاه ها در حال حاضر منسوخ شده اند.

2_دوفاز(Biphasic):جریان الکتریکى طى دو مرحله به بیمار منتقل مى شود. 
تکنولوژى دوفاز میزان کمترى از انرژى الکتریکى استفاده و در مقابل جریان 

موثرترى به قلب وارد مى کند.
انواع دستگاه الکتروشوك براساس نحوه کاربردشان در سطح بدن

1_داخلى
2_خارجى (1_دستى 2_خودکار)

دستگاه الکتروشوك خارجى دستى

دستگاه الکتروشوك خارجى خودکار

در داخل آمبوالنس ها و مراکز درمانى که احیا پیشرفته انجام مى شود، مورد استفاده قرار مى 
گیرد. اپراتور یا کاربر ابتدا باید براى القاى شوك تصمیم بگیرد.

دستگاه هاى هوشمندى هستند که براى استفاده عموم طراحى شده و میتوانند خودکار ضربان قلب 
را پردازش کرده و در صورت لزوم شوك الکتریکى اعمال نمایند.

دستگاه الکتروشوك داخلى

براى افرادیکه دچار مشکالت بسیار بد ریتم قلبى هستند دستگاهى به اندازه یک پیجر در زیر پوست 
قفسه سینه شان قرار داده شده که ضربان قلبشان را کنترل کند.

مشکالت احتمالى

صحت  لحاظ  از  است،  بیمار  نزدیک  تماس  در  حساس  بسیار  مواقع  در  الکتروشوك  دستگاه  که  آنجا  از 
عملکرد داراى اهمیت ویژه اى است به طورى که خطا یا نقص عملکرد آن به مرگ بیمار منجر مى شود. 

شایع ترین مشکل در استفاده از الکتروشوك ها، سوختگى هاى پوستى در محل اتصال الکترود هاست که در 
تماس  از  کاربران  که  است،  الزم  ضایعه  این  از  جلوگیرى  مى شود.جهت  نیز  تر  عمیق  شوك،  تکرار  صورت 

مستقیم الکترودها با پوست اجتناب کنند.

برترین برندهاى دستگاه 

           ZOLL                  NIHON KOHDEN              FUKUDA DENSH

PHILIPS LIFE PAK SCHILLER

به تازگى شرکت ایرانى صاایران نیز به ساخت این دستگاه روى آورده  است.
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معرفى دستگاه آنژیوکت

دستگاه آنژیوکت چیست و چه کار میکند؟

نحوه کار آنژیوکت

انواع آنژیوکت

آنژیوکت وسیله اى چند کاره است که براى تزریق   هاى مکرر یا طوالنى مدت سیاهرگى داروها ، خون یا سایر محلول
   هاى تزریقى به تنهایى یا ترکیبى از آن ها به کار مى رود. از آنژیوکت ها براى گرفتن خون و سرم تراپى و همچنین 
تزریق دارو استفاده مى شود. این محصول براى بى حسى نخاعى، بى حسى اپیدورال که روشى براى تسکین درد 

است و اغلب براى زایمان به کار مى رود. 

آنژیوکت به وسیله سوزنى که دارد وارد سیاهرگ بیمار مى شود، زمانى که آنژیوکت در سیاهرگ بیمار قرار گرفت 
سوزن یا همان نیدل از آنژیوکت خارج مى شود و آنژیوکت در رگ بیمار باقى مى ماند. سپس با استفاده از یک چسب 

ضد حساسیت روى پوست بیمار محکم مى شود.

رنگ نارنجى:
شماره سایز :14

قطورترین آنژیوکت
کاربرد: انتقال خون،

جایگزینى مایعات در مراکز بهداشتى
رنگ خاکسترى:

شماره سایز: 16
کاربرد: تجویز و تزریق خون، تجویز و تزریق سریع مایعات براى بخش هاى ICU یا جراحى

رنگ سبز:
شماره سایز: 18

کاربرد: تجویز و تزریق خون ، انتقال سریع مایعات و غیره براى عمل هاى سنگین اتاق هاى عمل

نویسنده: سارا سلطانى
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رنگ صورتى:
کاربرد: سرم تراپى و تزریق داروشماره سایز: 20

اهمیت انتخاب درست انواع آنژیوکت ها براى درمان چیست؟

اجزاى تشکیل دهنده آنژیوکت

در چه جاهایى از آنژیوکت استفاده میشود؟

در چه قسمت هایى از بدن از آنژیوکت استفاده میشود؟

رنگ آبى:
کاربرد: تزریق داروشماره سایز: 22

رنگ زرد:
کاربرد: براى رده سنى کودکان و نوزادان استفاده مى شود.شماره سایز: 24

رنگ بنفش:
شماره سایز: 26

کاربرد: براى نوزادان استفاده میشود.نازکترین آنژیوکت

دلیل اهمیت استفاده از شماره مناسب آنژیوکت ها این است که برخى از مراحل پزشکى 
را فقط مى توان با یک سوزن با اندازه خاص و مناسب انجام داد.

- قسمتى پالستیکى که در درون سیاهرگ قرار مى گیرد.
- قسمت هاى کوچک تر بر روى آنژیوکت (بال نام دارد) که براى در دست گرفتن و تنظیم و 

ثابت کردن بر روى دست بیمار مورد استفاده قرار مى گیرد.
- دریچه ى تزریق آنژیوکت که دارو از طریق سرنگ تزریق مى شود.

- محل متصل شدن ست سرم
- سوزن آنژیوکت

- محافظ سوزن آنژیوکت

از این وسیله براى بیماران قبل از جراحى یا در اتاق هاى اورژانس استفاده مى شود، همچنین در بعضى 
موارد رادیوگرافى نیز از این وسیله استفاده مى شود.

در دست ها یا بازوها و گاهى هم در پا و ساق پا و حتى روى سر قرار مى گیرد. گاهى مسیر وریدى بزرگ 
ترى باید براى تزریق فراهم شود که در این صورت در ورید هاى بزرگتر و مرکزى مانند سینه و گردن و 

کشاله ى ران تعبیه مى شود.
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معرفى بخش هاى مختلف آمبوالنس و بیمارستان ها

تاریخچه بیمارستان

تاریخچه آمبوالنس

قاره  در شبه  را  باستانى  بیمارستان هاى  دانست.  بشریت  تمدن  قدمت  با  طراز  توان هم  مى  را  ها  بیمارستان  قدمت 
هندوستان، یونان و روم باستان مى توانستید بیابید. در خاورمیانه نیز مى توان بیمارستان دانشگاه جندى شاپور مرتبط 
با دوره ساسانیان و بیمارستان بغداد در زمان خالفت عباسى در دوران طالیى اسالم اشاره کرد. برخالف بیمارستان 
هاى باستانى دسترسى تمامى افراد جامعه به این بیمارستان ها میسر بود. پس از آن ها بیمارستان هاى بسیارى در آسیا، 
از قرن 18  بیمارستان هاى مدرن را پیشرفت هاى علمى حاصل  اما مى توان سر منشا  اروپا و آفریقا به وجود آمدند. 
میالدى دانست. با کشف هاى دانشمندان در خصوص بیمارى ها در این دوره، بیمارستان هاى مدرنى در سراسر اروپا و 
آمریکا پدید آمدند. پس از جنگ جهانى دوم سازمانى براى دستیابى بیشتر مردم به بهداشت عمومى به نام سازمان 

بهداشت جهانى تشکیل شد.

گارى هاى بیمار بر در زمان باستان را مى توان به عنوان نخستین آمبوالنس ها به شمار آورد. اما در سال 1498 میالدى 
در زمان محاصره ماالگا توسط نیرو هاى امپراطورى اسپانیا و توسط اسپانیا از وسایلى به عنوان آمبوالنس براى حمل 
مجروحین به بهدارى ها و بیمارستان ها استفاده مى شد. در قرن 19 میالدى نیز از این وسیله براى حمل مجروحین 
جنگى استفاده مى شد. تا اینکه در قرن بیستم به صورت یک قاعده ثابت براى حمل و حتى تثبیت حال بیماران درآمد. 
در ابتدا آمبوالنس ها فقط وسیله اى براى حمل بیمار بودند، اما به مرور زمان تجهیزاتى در داخل آنها براى تثبیت حال 

بیمار تعبیه شد.

نویسنده: امیرعلى اقدامیان
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تحلیل کرنش و تنش

تاریخچه آمبوالنس
حیاتى  تجهیزات  و  بیمار  گرفتن  قرار  براى  محفظه اى  شامل  معموال  آمبوالنس ها 
هستند و شامل آژیر خطر براى هشدار به سایر رانندگان و بى سیم براى تماس با مرکز 
اورژانس هستند. در داخل کابین آمبوالنس، یک تخت براى بیمار و وسایلى مانند اتل، 
همچنین  و  آمبوالنس  از  ناشى  هاى  تکان  کاهش  براى  بورد  اسپینال  و  گردنى  یقه 
براى  ونتیالتور  مانند  تجهیزاتى  همچنین  دارد.  وجود  احتمالى  هاى  آسیب  کاهش 
تنفس مصنوعى بیمار، واحد ساکشن براى جلوگیرى از خونریزى داخلى، پمپ سرنگ 
تزریق براى تزریق مایعات خاص به بدن با سرعت خاص، نبوالیزر براى به گاز تبدیل 
کردن داروهاى مایع براى استنشاق بیمار، کپسول هاى اکسیژن براى تامین اکسیژن، 
فشارسنج، مانیتور ECG و ... در داخل آمبوالنس براى مواقع اضطرارى وجود دارند. 
کیف دارو ها و کمک هاى اولیه نیز نزد امدادگران وجود دارد. امدادگران پس از اعزام 
توسط مرکز اورژانس، به بیمار مى رسند و پس از تثبیت موقت حال بیمار، بیمار را به 

نزدیک ترین بیمارستان مى رسانند.

بخش هاى مختلف بیمارستان ها
جراحى،  بخش  داخلى،  بخش  اورژانس،  بخش  مانند  هایى  بخش  داراى  معموال  عمومى  هاى  بیمارستان 
آزمایشگاه، رادیولوژى، ICU، CCU و ... مى باشند که در ادامه به معرفى مختصر برخى از این بخش ها مى 

پردازیم:
پذیراى  تواند  مى  بخش  این  آورد.  شمار  به  بیمارستان  حیاتى  هاى  بخش  از  توان  مى  را  اورژانس  بخش 
بیمارهاى سرپایى و یا حتى بیمارهایى با وضعیت حاد باشد. اولویت بندى بیماران توسط بخش تریاژ انجام 
توانند سریعا توسط پزشک عمومى موجود در بخش معاینه شده و مداوا  بیماران سرپایى مى  مى شود. 
شوند. بیماران حاد پس از انجام آزمایشات و تشخیص بیمارى به سایر بخش هاى بیمارستان مانند بخش 

جراحى، داخلى، زایمان و ... منتقل مى شوند و در آن جا توسط پزشکان مربوطه معالجه مى شوند.
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CCU بخش هاى مراقبت هاى ویژه هستند و حتما باید تحت نظر شبانه روزى پزشکان و  ICU و  بخش هایى مانند 
پرستاران باشند. CCUبراى مراقبت هاى قلبى بیمارها هستند و ICU براى مراقبت هاى ویژه در برابر خطر هاى مغزى، 

ریوى و حتى قلبى باشد.
بخش هایى مانند بخش رادیولوژى براى تصویربردارى از بدن بیمار مانند تصویر اشعه ایکس، ام آر آى و سى تى اسکن 
هستند. آزمایشگاه براى آزمایش خون، ادرار و ... و تشخیص ناهنجارى هاى بدن بیمار استفاده شده و از داروخانه براى 
تهیه دارو هاى بیمار توسط خود بیمار یا تیم پزشکى استفاده مى شود. بیمارستان ها شامل بخش هاى دیگرى مانند 
ایستگاه پرستارى براى اسکان پرستاران، آشپزخانه براى تهیه غذا، رختشورخانه براى شستشوى روتختى ها و البسه، 

خدمات براى نظافت، انتظامات براى حفظ امنیت و سردخانه براى نگهدارى اجساد بیماران فوت شده نیز مى شوند. 
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ساخت اندام مصنوعى
نویسنده: زهرا کاظمى

پروتز یا اندام مصنوعى چیست؟

پروتز (یا اندام مصنوعى، عضو مصنوعى یا اندام ساختگى) یک اندام جایگزین است که به جاى اندام ازدست رفته ى 
قبلى استفاده مى شود. اندام ها ممکن است بر اثر نقص مادرزادى (از بدو تولد)، تصادف، بیمارى و یا حوادث جنگ از 

دست بروند.

ساخت و نحوه عملکرد اندام مصنوعى

از آنجا که هر بیمار و قطع عضو او  منحصر به فرد و متفاوت از دیگرى است، هر اندام مصنوعى باید متناسب با شرایط 
هر فرد تنظیم و سپس ساخته شود. این وظیفه یک متخصص پروتز، متخصص در ساخت و تناسب اندام هاى مصنوعى 
باید در زمینه هاى  انسان کار مى کنند،  بدن  با  با دستگاه هاى مصنوعى  کار  براى  پروتز  آنجا که متخصصان  از  است. 

گسترده اى مانند مهندسى، آناتومى و فیزیولوژى مهارت داشته باشند.
چند هفته پس از عمل جراحى قطع عضو ، هنگامى که زخم بهبود یافته و تورم کاهش یافته است، یک قالب گچى از 
اندام باقیمانده گرفته مى شود. سپس این قالب به عنوان الگویى براى تهیه یک کپى از اندام باقیمانده عمل مى کند. از 
کپى برداشته شده از اندام باقیمانده براى آزمایش تناسب اندام مصنوعى در هنگام ساخت استفاده مى شود. فن آورى

 هاى جدید این امکان را مى دهد تا اندازه گیرى دیجیتالى کامپیوترى نیز انجام شود. همچنین به ساختار اندام باقیمانده 
بیمار ازجمله محل قرارگیرى هر عضله، تاندون ها و استخوان ها نیز باید دقت شود. سالمتى بیمار و وضعیت پوست وى 

از دیگر عواملى است که هنگام طراحى اندام مصنوعى مورد توجه قرار مى گیرد.
فیزیوتراپى بعد از قطع عضو و بعد از قرارگیرى دستگاه پروتز بسیار حائز اهمیت است. یادگیرى راه رفتن با پروتز مى

فیزیوتراپى روى  دارد. همچنین ممکن است  و آموزش  توان بخشى  ماه  به چندین  نیاز  و  باشد  کار دشوار   تواند یک 
استفاده از دستگاه پروتز براى انجام فعالیت هاى مهم روزمره متمرکز شود. براى پروتز پا، پزشک متخصص پروتز، راه 

رفتن بیمار را با دقت کنترل مى کند و در صورت لزوم تنظیماتى را انجام مى دهد.
اندام  عضو،  قطع  از  بعد  مى کند.  پروتز  سوکت  و  بیمار  باقیمانده ى  اندام  بین  رابط  به  خاصى  توجه  پروتز  متخصص 
باقیمانده بیمار به طور معمول در طى چند ماه جمع شده و تورم کاهش مى یابد و عضالت شروع به آتروفى مى کنند، یا 
به خاطر عدم فعالیت و استفاده از آن ها، جمع و منقبض مى شوند. امکان دارد که به سوکت هاى جدیدى نیاز باشد تا 
با کاهش اندازه ى ایجاد شده در اندام باقى مانده مطابقت داشته باشند. الیه هاى پانسمان جوراب مانند نیز مى تواند 

متنوع باشد تا با تغییر اندازه ى اندام باقیمانده تغییر کند.
اندام هاى  که  مطمئن شود  تا  کند  کار  آن ها  با  دقیق  و  نزدیک  خیلى  باید  پروتز  متخصص  کودك،  بیماران  مورد  در 

مصنوعى آن ها در هنگام لزوم، مجدداً تغییر اندازه یا جایگزین شوند تا با رشد طبیعى بیمار مطابق باشند.
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یک بیمار قطع عضوى در تمام طول زندگى خود به پزشک 
متخصص پروتز مراجعه خواهد کرد، زیرا اندام هاى باقیمانده همیشه مى توانند 

تغییر شکل دهند و گاهى ممکن است اندام هاى مصنوعى شکسته شوند. در حقیقت، به طور 
متوسط یک اندام مصنوعى تنها سه سال طول عمر دارد.

نحوه ى کنترل کردن انواع پروتز (اندام)هاى مصنوعى ساخته شده 

انواع مختلفى از اندام هاى مصنوعى با اهداف متفاوتى از بیماران طراحى مى شوند. غالبًا این اهداف به 
محل قطع عضو و نیازهاى بیمار بستگى دارد.

کنترل.  قابلیت  نظر  از  تا  مى شود  طراحى  بیمار  نظر  مد  ظاهر  با  بیشتر  زیبایى،  مصنوعى  اندام  یک  مثال،  طور  به   -
پالستیک هاى پیشرفته و رنگدانه هاى منحصر به فرد، با تُن پوست خوِد بیمار مطابقت دارند و به یک ظاهر زیبا و 
مدرنى شبیه به عضوى طبیعى را فراهم مى آورند. یک اندام مصنوعى زیبایى مدرن حتى جزییاتى از جمله لکه ها و 
خال ها، موها و اثر انگشت ها را نیز مى توانند در برداشته باشد، و این باعث مى شود تا اندام مصنوعى به ظاهرى برسد 

که تقریبًا از دست یا پاى از دست رفته، تقریبًا قابل تشخیص نباشد.
- سایر اندام هاى مصنوعى دیگر با قابلیت کاربرد و عملکرد به عنوان یک هدف اصلى طراحى مى شوند. به عنوان مثال، 

یک دست مصنوعى قابل کنترل ممکن است از یک قالب توخالى پنس مانند تشکیل شده باشد که براى گرفتن اشیاء 
مانند  با یک پوشش دستکش  را مى توان  پروتز  نوع دستگاه  این  یا بسته شود.  باز  انجام کارهایى دیگر مى تواند  یا 
روش هاى  به  عملکردى،  مصنوعى  اندام هاى  واقع  در  باشد.  طبیعى  به یک دست  بیشتر شبیه  آن  ظاهر  تا  پوشانید 

مختلفى قابل کنترل هستند.
- اندام هاى مصنوعى که با قدرت بدنى کار مى کنند، توسط کابل هایى که آن ها را به جاى دیگرى از بدن وصل مى کنند، 
کنترل مى شوند. به عنوان مثال ، دست مصنوعى را مى توان از طریق کابل وصل شده با یک بند یا مهار به شانه ى مقابل 
سالم کنترل کرد. سپس شانه اى که کار مى کند، به گونه اى حرکت مى کند تا اندام پروتزى را کنترل کند - شبیه به نحوه 

استفاده از اهرم دستى در دوچرخه براى کنترل ترمزها. 
- اندام هاى مصنوعى ك از خارج از بدن کنترل مى شوند، داراى موتور هستند و به روش هاى مختلفى مى توانند توسط 
بیمار کنترل شوند. روش کنترل سوئیچ به بیمار این اجازه را مى دهد تا دستگاه مصنوعى خود را با خاموش و روشن 
کردن کلیدها یا دکمه ها حرکت دهد. بیمار با استفاده از شانه مخالف ، سوئیچ ها را تغییر مى دهد یا ممکن است بتواند 
از عضالت باقیمانده در اندام باقیمانده براى فشار دادن سوئیچ ها استفاده کند. از آنجا که یک دست یا بازوى مصنوعى 
مى تواند حرکات متنوعى را انجام دهد ، براى انجام کارهاى مورد نظر ممکن است توالى هاى مختلف جابجایى سوئیچ 

انجام شود.
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- روش پیشرفته تر براى کنترل اندام مصنوعى، گوش دادن به عضالت باقى مانده در اندام 

باقیمانده است که بیمار هنوز مى تواند آن ها منقبض کند. از آنجا که ماهیچه ها هنگام 
انقباض سیگنال هاى الکتریکى کوچکى تولید مى کنند، الکترودهاى قرار داده شده بر 
روى سطح پوست مى توانند حرکات ماهیچه ها را اندازه گیرى کنند. اگرچه در این حالت 
هیچ دکمه اى توسط عضالت، تحت فشار قرار نمى گیرد، انقباضات آن ها توسط الکترودها 
تشخیص داده مى شود و سپس براى کنترل اندام مصنوعى استفاده مى شود - به روشى 
شبیه به روش کنترل سوئیچ که در باال توضیح داده شد. اندام هاى مصنوعى که از این 

طریق عمل مى کنند ، میوالکتریک -myoelectric - خوانده مى شوند.

پروتز  یک  مانند  باشد،  مفاصل  چندین  داراى  مصنوعى  دست  یک  هنگامى که   -

transhumeral یا پروتز باالى آرنج، ممکن است هر مفصل توسط یک سوییچ یا عضله 
کنترل شود. براى دستیابى به این هدف، روش هاى کنترل متوالى اجازه مى دهند که یک 
مفصل در یک زمان در وضعیت مورد نظر قرار بگیرد. به عنوان مثال بیمار ممکن است 
ابتدا از سوییچ یا انقباض عضالنى استفاده کند تا سیگنالى را به اندام مصنوعى بفرستد 
قسمت مفصل آرنج را خم کند و سپس سیگنالى را براى دست مصنوعى بفرستد تا براى 

گرفتن شى اى  بسته شود.
- پروتزهاى پیشرفته اندام تحتانى مجهز به مکانیسم هاى متنوعى هستند که به آن ها 

کمک مى کند تا هنگام راه رفتن یا دویدن بیمار به طور طبیعى حرکت کنند. مهندسى 
زانوى پروتزى بسیار دشوار است، زیرا باید به طور مداوم تنظیم شود تا امکان پیاده روى، 
تحت  زانوى  داراى  پیشرفته  مصنوعى  پاهاى  فراهم شود.  طبیعى  نشستن  و  ایستادن 
کنترل کامپیوترى هستند که به طور خودکار براى تنظیم با سبک راه رفتن بیمار تطبیق 

مى یابد.
- متأسفانه قیمت اندام هاى مصنوعى بسیار باال است. این امر به ویژه در مورد اندام هاى 

و  میوالکتریکى  پروتزهاى  حقیقت  در  مى کند.  صدق  الکترونیکى  اجزاى  حاوى  پروتز 
پروتزهاى مجهز به زانوهاى تحت کنترل رایانه مى توانند هزینه هاى بالغ بر ده ها هزار 

دالر داشته باشند.
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واحد مهندسى پزشکى در بیمارستان

نویسنده: سمیه رحمتى

مجموعه اى است که در سیستم ماتریسى سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل 
پزشکى را در راستاى تامین ایمنى الزم براى بیمارستان و پرسنل و نیز بهره ورى بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه 

شاخص کارایى، اثربخشى و رضایت مندى بیماران را بر عهده دارد.

وظایف مهندس تجهیزات پزشکى در بیمارستان

آموزش دادن به کادر درمان بیمارستان

تامین ایمنى بیماران و پرسنل

مدیریت چرخش نصب و تعمیر

از سوء  ،اجتناب  از تمامى قابلیت هاى تجهیزات و وسایل پزشکى  به جا، بهره گیرى موثر  توانایى استفاده صحیح و 
استفاده و خطرات آنها، رعایت اصول نگهدارى روزمره جهت افزایش عمر مفید تجهیزات و تهیه گزارش هاى مربوطه 
، منوط به آموزش کامل و صحیح کاربران و نیز پاسخگوى مداوم به مشابهات و سواالت آنان مى باشد. و نیز این آموزش 

ها موجب کاهش افت عملکرد واحدهاى مرکز درمانى هنگام تعویض پرسنل با نظرات جدید مى گردد.

دستگاه ها و لوازم پزشکى جهت تشخیص و درمان در ارتباط مستقیم با بیماران و پرسنل بوده و مى بایست اقدامات 
تامینى جهت حفاظت افراد از عوارض مربوطه و همچنین هنگام بروز خرابى ها نظیر تشعشعات، جریان هاى نشتى 

،ضربات، آتش سوزى و... برابر روش هاى استاندارد و توصیه شده به عمل آید.

اولویت بندى و  از فروش،  قراردادهاى خدمات پس  لوازم،  و  اندازى صحیح تجهیزات  راه  و  بر تحویل و نصب  نظارت 
پیگیرى تعمیرات، فاکتورهاى هزینه تعمیرات، مراحل و کیفیت و چگونگى تعمیر که عمدتًا از سوى شرکت ها صورت                        
مى پذیرد به منظور کاهش زمان از کار افتادگى دستگاه،کاهش هزینه تعمیرات و عدم نیاز  

 به تمرینات مکرر مى بایست صورت پذیرد.

نظارت بر انبار طبى و انبار اسقاط

مدیریت نگهدارى و عملکرد دستگاه

کارشناسى مشاور خرید تجهیزات و وسایل پزشکى

کارشناسى اقتصادى تجهیزات پزشکى

نظارت بر اجراى استانداردهاى فضاهاى درمانى در خصوص تجهیزات پزشکى
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نظارت بر انبار طبى و انبار اسقاط

مدیریت نگهدارى و عملکرد دستگاه

کارشناسى مشاور خرید تجهیزات و وسایل پزشکى

همان اندازه که تجهیزات و لوازم پزشکى در تشخیص و درمان اهمیت و حساسیت 
دارد، رعایت شرایط نگهدارى و انبار تجهیزات و لوازم پزشکى و قطعات آنها نیز از 
به  تامین  جهت  برنامه ریزى  اهمیت  طرفى  از  است،  برخوردار  حساسیت  و  اهمیت 
موقع قطعات و لوازم پزشکى مورد مصرف در بیمارستان نیازى به توضیح ندارد به 
سالم  قطعات  کارگیرى  به  پزشکى،  تجهیزات  اسقاطى  اعالم  نحوه  بر  نظارت  عالوه 
موجود در دستگاه اسقاطى جهت راه اندازى سایر دستگاه ها و نیز در صورت امکان 
کاهش  در  اند  گردیده  اعدام  اسقاط  غلط  به  که  هایى  دستگاه  اندازى  راه  و  تعمیر 

هزینه هاى درمانى مى تواند تاثیر بسزایى داشته باشد.

کارشناسى اقتصادى تجهیزات پزشکى

نظارت بر اجراى استانداردهاى فضاهاى درمانى در خصوص تجهیزات پزشکى

برنامه ریزى و تهیه روال هاى الزم و فرم هاى مربوط به هر دستگاه با توجه به توصیه ها و 
نکات اعالم شده از سوى تولید کننده براى بازدیدهاى دوره اى PM انجام مى گیرد. از طرفى 
عملیات  و  تشخیص  در  تجهیزات  خروجى  پارامترهاى  و  دقت  و  عملکرد  صحت  بررسى 
درمانى کادر پزشکى نقش تعیین کننده دارد .براى اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات و 
ویژه  ابزارهاى  از  استفاده  با  دوره اى  شکل  به  ها  آزمون  بایست  ،مى  آنها  نمودن  کالیبره 

کالیبراسیون بر روى دستگاه انجام پذیرفته و خطاهاى موجود تصحیح گردد.

شناسایى پارامتر ها و عملکردهاى مورد نیاز مرکز درمانى بر اساس میزان و نوع مراجعین و 
و  پارامترها  این  واجد  که  هایى  دستگاه  شناسایى  اساس  براین  و  پزشکى  کادر  انتظارات 

عملکردها مى باشند.

با جان و  ارتباطى که  از طرفى به لحاظ  با کسب سود بیشتر در آن صورت پذیرد و  ایجاد تعادل 
سالمتى انسان ها داشته و یکى از مهمترین و بدوى ترین نیازهاى بشرى را تامین مى نماید از منظر 
تابع  آن  در  و تصمیم گیرى ها  فرآیندها  که طراحى  اقتصادى خاص  بنگاه  عنوان یک  به  اقتصادى 
پزشکى  تجهیزات  مهندسى  واحد  راستا  این  در  و  بوده  مدنظر  که  است  هایى  شرایط محدودیت 
وظیفه دارد با همکارى واحدهاى امور مالى، انبار، حسابدارى صنعتى، شاخصه هاى تخصصى را در 

حوزه تجهیزات و وسایل پزشکى و کارشناسى وجهت تصمیم گیرى به مبادى ذیربط ارائه نماید.

در  درمانى  هاى  فرایند  به  توجه  با  درمانى  فضاهاى  استانداردهاى  بهینه  اجراى  و  تشخیص 
بیمارستان نظیر محل قرار گرفتن تجهیزات و وسایل، نحوه ارتباط بخش ها و حوزه هاى مختلف به 
یکدیگر و نحوه دسترسى به تجهیزات که استفاده از آنها میان چند بخش مشترك است و... از 

امورى است که مى تواند یک مرکز درمانى را در انجام بهینه وظایف خود به ویژه در زمان 
حیاتى یارى رساند. همچنین در بعضى قسمت ها در نظر نگرفتن شرایط فیزیکى و امکانات 

الزم هم مى تواند باعث آسیب رساندن به دستگاه شود و هم اینکه ممکن است عوارض 
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مستند سازى و نگهدارى اطالعات

جبران ناپذیرى براى پرسنل و بیماران بخش مربوطه و یا بخش هاى مجاور داشته باشد.

مستندسازى و نگهدارى اطالعات مربوط به انجام بندهاى قبل جهت حفظ سوابق و طبقه بندى آنها براى دسترسى 
سریع و به موقع به این اطالعات نظیر شناسنامه هاى تجهیزات و وسایل پزشکى، سوابق تعمیراتى، عملکردى،PM و 
کالیبراسیون هر کدام، سوابق آموزشى پرسنل،کاتالوگ ها، دستورالعمل ها، فیلم ها اسالیدها، و کتب مرجع مربوط به 
تجهیزات، اقدامات تامینى و سایر موارد مربوط به فعالیت هاى واحد به لحاظ مراجعات بعدى جهت تصمیم گیرى هاى 

آتى و تهیه گزارش هاى مدون خواسته شده، اهمیت زیادى داشته و مى بایست به بهترین وجه صورت پذیرد.
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اولین اختراعات در حوزه تجهیزات پزشکى
نویسنده: سجاد غفران

درباره اولین اختراع در حوزه مهندسى پزشکى نمى توان  به شِى خاصى اشاره کرد زیرا در همان ابتداى بشریت نیز به 
صورت نا خواسته از اشیایى براى درمان افراد استفاده مى کردند و این اشیا نیز به نوعى اختراع حساب مى شود (مانند 

اسکالپل و بانداژ و ...) مهندسى پزشکى در دوران باستان عمدتًا دست ساخته هاى چوبى بود. 
یکى از عجیب ترین و در عین حال مهم ترین باستان شناسى در دنیا در کشور تاریخى مصر اتفاق افتاده است در سال 
2000 میالدى باستان شناسان آلمانى یک مومیایى 3000 ساله را در شهر باستانى تباى یا تبس کشف کردند که یک 
به کار گرفته شده بود که ممکن است قدیمى ترین عضو  عضو مصنوعى یک انگشت شصت پاى باستانى در پایش 
مصنوعى شناخته شده باشد. باستان شناسان وقتى در حفارى خودشان عضو مصنوعى را پیدا کردند بسیار تعجب 
کردند و در ابتدا آن را وسیله تزیینى در نظر گرفتند پس از کشف این انگشت انگشتان مصنوعى دیگرى هم در گوشه 

و کنار این کشور از دل خاك بیرون آمد این امر نشان است قدمت باالى تجهیزات پزشکى مى دهد.

از  توان  مى  برد  نام  پزشکى  مهندسى  حوزه  در  که  اختراعاتى  اولین  از  یکى  از  بخواهیم  اگر  حال 
الکتروکاردیوگراف و اشعه ایکس اشاره کرد.

الکتروکاردیوگرافی، روشی براي سنجش شاخصهاي قلبی در پزشکی است.

دستگاه هاى نوین پزشکى و فناورى هاى جدید در اواخر قرن نوزدهم میالدى پا به عرصه ظهور گذاشتند. یکى 
از این دستگاه ها، الکتروکاردیوگراف یا دستگاه نوار قلب بوده است. در سال 1786 پزشک و فیزیکدانى ایتالیایى به نام 
دکتر لوییجى گالوانى (Luigi Galvani) براى اولین بار متوجه شد که جریان الکتریکى عضالت مى توانند ثبت و ضبط 
شوند. او فعالیت الکتریکى عضالت را در کالبد شکافى ثبت کرد. سپس در سال 1842، یک فیزیکدان و استاد فیزیک 
ایتالیایى دیگر به نام دکتر کارلو ماتئوچى (Dr. Carlo Matteucci) اثبات کرد هر کدام از ضربان هاى قلب قورباغه داراى 

جریان الکتریکى است.

از یک  استفاده  با  بریتانیایى  فیزیولوژیست   (Augustus Desiré Waller) والر  اگوستوس دزیره  بعد،  پنج سال  و  سى 
الکترومتر مویین و با قرار دادن الکترودها روى قفسه سینه و پشت انسان اولین نوار قلب انسان را ایجاد کرد. در سال 
بریتانیایى  فیزیولوژیست  دو   ،(Edward Starling) استارلینگ  ادوارد  و   (William Bayliss) بیلیس  ویلیام   ،1891

توانستند با استفاده از الکترومتر مویین پیشرفته تر فعالیت الکتریکى سه  فازى قلب را نشان دهند.

دکتر ویلم اینتهوون (Willem Einthoven) فیزیولوژیست هلندى، طى همایشى پزشکى با والر آشنا شد و از کار او الهام 
گرفت و بیشتر بر روى الکترومترهاى مویین کار کرد. او بعد از چند سال تحقیق و اصالح ریاضیاتى منحنى هاى والر 
بهبود بخشید و منحنى هاى امروزى را به وجود آورد. الکتروکاردیوگرام نامى بود که او براى اولین بار در سال 1893 
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در یک همایش پزشکى براى این منحنى ها استفاده کرد.

این عبارت از سه واژه یونانى الکترو (electro) به معناى فعالیت الکتریکى و کاردیا (kardia) به معناى 
قلب و گراف (graph) به معناى نوشتن ساخته شده است. در سال 1901، او موفق شد تا گالوانومتر رشته اى جدیدى با 
حساسیت باال طراحى کند. دستگاه الکتروکاردیوگرافى اولیه او 600 پوند (272 کیلوگرم) وزن داشت و براى کار با 

آن نیاز بود تا 5 نفر کمک کنن و براى پایین آوردن دماى آهنرباى الکتریکى آن نیز به آب خنک نیاز بود.

دستگاه الکتروکاردیوگرافى اولیه وزنى حدود 270 کیلوگرم داشت و براى کارکردن به 5 نفر آدم و آب خنک براى 
پایین آوردن دماى آهنرباى الکتریکى قوى آن نیاز بود

جدول تاریخچه کامل الکتروکاردیوگرافى به تفکیک سال

1872  الکساندر مویرهد (Alexander Muirhead) اذعان داشت که با اتصال سیم به کمر یک بیمار با تب باال توانسته 
ثبت الکترونیکى از ضربان قلب او داشته باشد.

1882 جان بوردون-سندرسون (John Burdon-Sanderson) اولین کسى بود که در تحقیقات خود بر روى قورباغه ها 
متوجه شد که فاصله بین تغییرات پتانسیل از نظر الکتریکى ساکن نیست و اصطالح "فاصله ایزوالکتریک" را براى این 

دوره ابداع کرد.
آگوستوس والر با استفاده از الکترومتر مویین لیپمن که روى پروژکتور فیکس شده بود، دستگاه نوار قلب را   1887
اختراع کرد. اثر ضربان قلب روى صفحه عکاسى منعکس مى کرد. این کار ضربان قلب بیمار را در لحظه نشان مى داد.

ویلم اینتهوون حروف P, Q, R, S, T را به موج هاى مختلف نوار قلب اختصاص داد که این حروف هنوز هم مورد   1895
ابداع کرد و به  از گالوانومتر رشته اى که در سال 1897 اختراع شد، منحنى دقیق ترى  با استفاده  او  استفاده است. 

پیشرفت هاى زیادى در زمینه دستگاه الکتروکاردیوگراف دست یافت.
کلمان اده (Clément Ader) مهندس فرانسوى، گالوانومتر رشته  اى را اختراع کرد.  1897

اینتهوون در هلند از گالوانومتر رشته اى استفاده کرد و اولین دستگاه الکتروکاردیوگراف کاربردى را اختراع   1901 
کرد. این دستگاه بسیار حساس تر از الکترومتر مویینى بود که والر استفاده کرده بود.

اینتهوون به دلیل توسعه دستگاه الکتروکاردیوگراف جایزه نوبل پزشکى را دریافت کرد.  1924
شرکت ژنرال الکتریک دستگاه قابل حملى را تولید کرد که مى توانست بدون استفاده از گالوانومتر رشته اى   1927
نوار قلب بگیرد. این شرکت به جاى استفاده از گالوانومتر از لوله هاى آمپلیفایر شبیه به آمپلیفایرهاى رادویه استفاده 

کرد و یک المپ داخلى و یک آینه متحرك در آن استفاده کرد که اثر 
پالس هاى الکتریکى را روى فیلم هدایت

مى کرد.
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تحلیل کرنش و تنش

حمل  قابل  الکتروکاردیوگراف  دستگاه  یک   (Taro Takemi) تاکمى  تارو   1937
جدید اختراع کرد.

دهه 1940 میالدى رون المکویست (Rune Elmqvist) چاپگر جوهر افشان را اختراع 
روى  را  الکتروکاردیوگراف  دستگاه  با  شده  ضبط  قلب  الکتریکى  پتانسیل  که  کرد 

کاغذ پرینت مى کرد.
پیشرفت این دستگاه تا به امروز ادامه دارد و تا جایى پیش رفته که با استفاده از 

گجت هاى پوشیدنى نیز امکان الکتروکاردیوگرافى قلب وجود دارد.

اولین اختراع در حوزه تجهیرات پزشکى در ایران

این تاریخچه در ایران به شیخ الرئیس ابوعلى سینا باز مى گردد و در کتاب نابغه شرق نوشته 
نوراهللا الوردى به این موضوع پرداخته شده و شرح ابداع استاد در قرن چهارم هجرى قمرى 
و معالجه یکى از سرهنگ هاى سپاه خوارزم در آن آمده است. ابن سینا ظرفى مشک با سیم 
از خود  ماهیانى در آن که  قرار دادن  با  و  بیمار وصل مى شد  به  اتصاالتى ساخت که  و  ها 
الکتریسیته تولید مى کردند، جریان الکتریکى از طریق آب و سپس سیم ها به بیمار منتقل 
مى شد. به این ترتیب به بیمار شوك الکتریکى داده و فرد که بر اثر ضربه سلسله اعصابش 

فلج گشته بود به همراه داشتن رژیم غذایى مناسب پس از مدتى بهبود یافت.

 اولین پژوهش ها در زمینه  ى مهندسى پزشکى توسط پروفسورنحوى در دانشگاه 
صنعتى شریف انجام شد. وى اولین آزمایشگاه را دراین دانشگاه در سال 56 تأسیس کرد.

در سال 1368 اولین اندام مصنوعى به نام دست سیبرنتیکى تهران با دو درجه آزادى، توسط دانشجویان 
گلپایگانى،  هاشمى  دکتر  جمله  از  خبره  اساتید  از  جمعى  سرپرستى  به  و  امیرکبیر  صنعتى  دانشگاه 
پدرمهندسى پزشکى ایران، در آزمایشگاه مهندسى پزشکى آن دانشگاه با حمایت سازمان پژوهش هاى 

علمى صنعتى ایران ساخته شد.

* اولین دستگاه الکتروکاردیوگرافى که دست ها و یک پا درظرف حاوى آب نمک قرار گرفته است



اخبار

شاید تا اواسط سال 2022، یک ریه آهنى بتواند به بیماران مبتال 
به کووید-19 در تنفس بهتر کمک کند.

21

و  یافتن  امکان گسترش  تا  کار مى کند  بدن  بیرون  کاهش فشار  با  که  است  منفى  ونتیالتور فشار  فناورى، یک  این 
عملکرد بافت ریه را به شیوه اى فراهم کند که مشابه تنفس عادى باشد.

گروهى از مهندسان و پزشکان، نسخه قرن بیست و یکم فناورى موسوم به "ریه آهنى"(iron lung) را ابداع کرده اند تا 
یک دستگاه کمک تنفسى را براى بیماران مبتال به کووید-19 آماده کنند که ارزان تر و ساده تر از دستگاه هایى است 

که در حال حاضر در بخش مراقبت هاى ویژه استفاده مى شوند.

اکسیژن  از  و  ندارد  نیازى  بیماران  ماندن  آرام  به  مصنوعى  تنفس  دستگاه  مانند  اکسوونت،  تنفسى  کمک  فناورى 
استفاده نمى کند؛ اگرچه مى توان به بیماران اکسیژن جداگانه داد. همچنین، ممکن است که بتوان این دستگاه را براى 

کمک کردن به افراد مبتال به بیمارى هایى مانند سینه پهلو، به ویژه در کشورهاى در حال توسعه استفاده کرد.

این دستگاه در حال حاضر تحت بررسى است تا مورد تایید قرار بگیرد و احتماال تا اواسط سال 2022 به مرحله تولید 
تجارى وارد خواهد شد. 
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قطره چشم جدیدى که مى تواند به برخى افراد کمک کند تا دیگر 
نیازى به استفاده از عینک نداشته باشند.

شرکت زیست داروسازى اَب وى (AbbVie) گفت که این قطره هاى چشمى در ابتدا براى درمان پیرچشمى، که بیشتر به 
تارى دید مرتبط با باال رفتن سن شناخته مى شود، تولید شد.

قطره چشم ووییتى (Vuity) که در ماه اکتبر توسط سازمان غذا و داروى ایاالت متحده تایید شد، به تازگى وارد بازار 
شده است.

از آن شش ساعت  تا عمل کند، و پس  تاثیر قطره هاى ووییتى 15 دقیقه طول مى کشد  این شرکت،  طبق گفته هاى 
کارایى دارند.

این قطره ها به طرز موثرى مردمک چشم را منقبض مى کنند که  بدون به خطر انداختن دید دوردست، امکان دید واضح
 ترى براى فاصله نزدیک فراهم مى کند. طبق گزارش ها، هنگام استفاده، قطره ها تعادل بین اسید و باز در الیه اشکى را 

(که یک الیه بسیار نازك از مایع است که سطح چشم را مى پوشاند) اصالح مى کند.
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شاید شیمى درمانى به زودى با کمک میکروربات هایى به شکل ماهى یا خرچنگ 
امکان پذیر شود که دارو را مستقیما به محل مورد نظر در بدن مى رسانند.

ماهى،  مانند  گوناگون  حیوانات  به شکل  هیدروژل چاپ سه بعدى ساخته شده اند،  از  که  میکروربات هاى جدید  این 
پژوهشگران  را حمل کنند.  دارو  به حفره هایى مجهز هستند که مى توانند ذرات  و  ارائه مى شوند  پروانه  و  خرچنگ 
"انجمن شیمى آمریکا" (ACS) در این پروژه، تراکم چاپ را در نواحى خاصى مانند لبه  چنگال هاى خرچنگ یا دهان 
ماهى تنظیم مى کنند تا در واکنش به تغییرات سطح اسید، باز یا بسته شوند. میکروبات ها نهایتا در محلولى حاوى 

نانوذرات اکسید آهن قرار مى گیرند تا آنها را مغناطیسى کند.

اگر این پژوهش نیز انجام شود، به زودى انبوهى از میکروربات ها مى توانند شنا کردن، غلت زدن، خزیدن، راه رفتن و 
چرخیدن در بدن ما را براى دارورسانى مستقیم انجام دهند. نمونه هاى جدید این میکروربات ها به دلیل توانایى آنها 

در آزادسازى خودکار داروها در مکان هاى مورد نیاز، بسیار امیدوارکننده به نظر مى رسند.

میکروربات ها هنوز کامال آماده نیستند تا در رگ هاى انسان شنا کنند. پژوهشگران مى گویند که میکروربات ها باید 
کوچکتر شوند و روشى نیز براى تصویربردارى و ردیابى آنها در بدن ابداع شود.
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معرفى نرم افزارهاى کاربردى مهندسى پزشکى

گرایش بایومتریال

MIMICS

CATIA

Matlab

Solid Works

اگر هدف شما بهبود مراقبت از بیمار است، آناتومى بیمار مکان مناسبى براى شروع است. 
بنابراین، داده هاى تصویر پزشکى به عنوان پایه اى قدرتمند براى مهندسان و محققانى است 
که براى یافتن راه حل هایى تالش مى کنند که منجر به نتایج ایمن تر و قابل پیش بینى تر براى 
تصویر  هاى  داده  از  استفاده  که  است  طراحى شده  اى  گونه  به  افزار  نرم  این  بیمار شود. 
پزشکى براى اهداف مهندسى را تا حد امکان آسان و مفید کند. شما را با پیشرفته ترین 

ابزارها کنترل مى کند تا از ماموریت شما براى بهبود مراقبت از بیمار پشتیبانى کند.

توانایى منحصربه فرد این برنامه نه تنها براى مدل سازى هر محصول، بلکه قادر است نشان بدهد که 
آن وسیله در واقعیت به چه صورت عمل خواهد کرد.

داراى ابزارهاى نرم افزارى یکپارچه اى است که براى انجام کارها به آنها نیاز پیدا مى کنید. در زمینه 
مونتاژ  دانش طراحى محصول ساخت  باید  کیفیت طراحى   و  تولید  فرآیندهاى  بهینه سازى  هاى 

ابزارآالت مورد نیاز و مواد و متریال موجود در طرح اولیه مورد بررسى قرار گیرد.
از مدیریت داده هاى نظارتى و شبیه سازى مجازى گرفته تا قابلیت هاى طراحى صنعتى انعطاف پذیر 

این برنامه به شما کمک مى کند تا همه این مشکالت را در زمان کوتاه ترى بر طرف کنید.

پردازش سیگنال هاى زیستى شامل خیلى از عنوان هاى بین رشته است که با پردازش 
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سیگنال هایى سر و کار دارند که توسط بدن 
انسان ساخته مى شود. این سیگنال ها مى توانند الکتریکى، 

شیمیایى یا صوتى باشند. آنالیز این سیگنال ها مى تواند معموال در توضیح و 
آسیب شناسى بدن انسان به کار برده شود. این سیگنال ها، بدون پردازش هیچ اطالعاتى از ارگان 

بدن به ما نمى دهند. درك درست از آنالیز سیگنال هاى زیستى به ما این امکان را مى دهد که اطالعات را 
از داخل سیگنال بیرون کشیده و آن ها را تجزیه و تحلیل کنیم. این تجزیه و تحلیل ها با آمدن وسایل مختلف و مدرن 

پزشکى بسیار پررنگ تر شده و زمینه را براى ساختن وسایل بهتر و درمان بهتر بیمارى ها فراهم کرده است.

گرایش بایوالکتریک

Matlab

Proteus Design

LabView

Lorem ipsum

مدارهاى  انواع  نرم افزار مى توان  این  در  است.  بیوالکتریک  ـ  پزشکى  نرم افزارهاى تخصصى مهندسى  از  دیگر  یکى 
الکترونیکى را تحلیل و بررسى کرد. درواقع این نرم افزار یک آزمایشگاه الکترونیک بسیار پیشرفته به شمار مى رود که 
در آن با استفاده از ابزارهاى گوناگون مى توان پارامترهاى موجود در یک مدار را بررسى و تحلیل کرد. همچنین امکان 

طراحى مدارهاى چاپى ساده و پیچیده وجود دارد. 

در این نرم افزار به جاى کد نویسى از نمادهاى گرافیکى براى تجزیه و تحلیل سیستم ها استفاده مى شود. با کمک آن 
مى توان محیط هاى بیولوژیکى و سیگنال هاى حیاتى به ویژه مربوط به مغز و قلب را شبیه سازى کرد. 

می توان کاربردهاي دیگري همچون انتقال اطالعات، ذخیره سازي داده ها، نمایش وضعیت 
بیمار و پردازش تصاویر دوبعدي و سه بعدي پزشکی را نیز جزو قابلیتهاي این نرم 

افزار برشمرد.
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OrCad

PSpice

CodeVision AVR

Python

یکى از قدیمى ترین و قدرتمند ترین نرم افزار هاى رسم شماتیک، طراحى مدارهاى 
الکترونیکى، شبیه سازى طرح الکترونیکى و طرح پشت فیبر مدار چاپى است. این 
نرم افزار به علت رسم نمودارهاى مختلف از جمله: دیاگرام بُد- دیاگرام نایکویست- 

شکل موج هاى خروجى و غیره مفید مى باشد. 

برنامه اي است که براي تحلیل پاسخ مداري و شبیه سازي مدارهاي آنالوگ و دیجیتال 
با کمک رایانه ارائه شده است. از تجهیزات الکترونیکی از قبیل ترایودها استفاده می 
کند تا با استفاده از مدل هاي ریاضی تنظیمات ورودي و خروجی جریان و ولتاژ را در 
با  را  مداري  تحلیل  و  سازي  شبیه  عمل  که  هایی  سیستم  گیرد.  برعهده  ها  سیستم 
روانشناسی،  همچون  ها  رشته  تمامی  در  دهند،  می  انجام  اسپایس  پی  از  استفاده 
فیزیک، بیولوژي، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و به ویژه مهندسی پزشکی کاربرد 

دارند.

برنامه نوشته شده،  بر کامپایل کد  افزار عالوه  افزار سى است. این نرم  زبان این نرم 
قابلیت اتصال به به پروگرامر براي انتقال داده ها به میکروکنترلر و قابلیت بارگذاري 

برنامه روي میکروکنترلر را دارا است.

گرایش  دانشجویان  دلیل،  به همین  دارد؛  متنوعى  ماژول هاى  و  کتابخانه ها  پایتون 
نیز در طراحى  و  و طبقه بندى  براى مباحث تشخیص  مایل اند  مهندسى پزشکى که 
قطعات و رسم گراف ها و اشکال پیچیده ى خروجى کدهاى نوشته شده اقدام کنند از 

این زبان برنامه نویسى استفاده مى کنند.
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گرایش بایومکانیک

Solid Works

�D Slicer

Xsens

OpenSim

MIMICS

CATIA

نرم افزارى رایگان و چند پلتفرمى است که به طور گسترده براى تحقیقات پزشکى، زیست پزشکى و تصویربردارى 
لوپوس  اسکلروزیس،  مولتیپل  اوتیسم،  جمله  از  پزشکى  کاربردهاى  انواع  در  اسالیسر  شود.  مى  استفاده  مرتبط 
اریتماتوز سیستمیک، سرطان پروستات، سرطان ریه، سرطان سینه، اسکیزوفرنى، بیومکانیک ارتوپدى، بیمارى هاى 

قلبى عروقى و جراحى مغز و اعصاب استفاده مى شود.

یک پلتفرم حسگر پوشیدنى براى تجزیه و تحلیل و گزارش سینماتیک انسانى است.

به کاربران امکان مى دهد مدل هایى از ساختارهاى اسکلتى عضالنى ایجاد کنند و شبیه سازى هاى پویا از حرکت 
ایجاد کنند.
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ADINA System

COMSOL Multiphysics

به طور گسترده در کاربردهاى بیومکانیکى استفاده مى شود. موارد زیر برخى از دالیل 
این پذیرش گسترده است:

مدل هاى متریال پیشرفته- فرموالسیون عناصر قابل اعتماد و کارآمد- الگوریتم هاى 
تماس قوى-  حل کننده هاى سریع و قوى- قابلیت هاى جامع چندفیزیکى

مى تواند ساختارى را براى دانش آموزانى که تازه وارد یک رشته شده اند فراهم 
کند تا شهود عمیق ترى براى فرآیندهاى در حال بازى ایجاد کنند. دستگاه هاى 

مخصوص آزمایش هاى خود را با دقت بیشتر و کار ریاضى کمتر طراحى کنند. 

عالوه بر این، بسیارى از دانشجویان ممکن است در طول پایان نامه ها و 
پایان نامه هاى خود به دلیل کمبود بودجه براى تجهیزات آزمایشگاهى 

مورد نیاز، به موانع جاده برخورد کنند که با کمک این نرم افزار 
مى توانند تا مقدار زیادى از این موانع را بر طرف کنند.
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رزومه نویسى

نویسنده: فتانه هنرجو 

رزومه چیست؟

انواع رزومه از لحاظ محتوا

رزومه سندى است حاوى سوابق تحصیلى، شغلى و دستاوردهاى یک فرد که معموالً جهت تقاضاى یک موقعیت شغلى 
ارائه مى شود. 

یک رزومه خوب، اطالعات و تجربیات شما را به بهترین شکل ممکن به کارفرما منتقل مى کند. در واقع، رزومه یک سند 
بازاریابى است که از طریق آن باید براى خودتان بازاریابى کنید. 

در این سند شما باید مهارت ها، توانایى ها، صالحیت ها و تجارب خود را به کارفرما بفروشید. بنابراین هرچه خودتان را 
بهتر معرفى کنید، تصمیم گیرى براى کارفرما راحت تر خواهد بود.

توجه کنید که کارفرما به دلیل مواجه شدن با حجم زیادى از رزومه ها، قرار نیست زمان چندان زیادى را صرف مطالعه 
رزومه شما کند، پس رزومه خود را به گونه اى بنویسید که اطالعات موجود در آن در همان 30 ثانیه اول نظر کارفرما را 

به خود جلب کند.
الزم به ذکر است که یک رزومه حرفه اى باید به شکلى طراحى شود که اطالعات مرتبط با شغل و ویژگى هاى شخصى 

شما را برجسته کند و نقاط ضعف شما را بپوشاند.

- رزومه کارى

رزومه کارى همان مدل مرسوم و متداولى است که از رزومه مى شناسید و معموال نیز حاوى اطالعات کامل از سابقه کار،
مهارت ها، مدارك تحصیلى، توانایى ها، دستاوردها، همچنین شرح حالى از فرد است.

این مدل رزومه را مى توان کامل ترین نوع رزومه نامید، چرا که نه مانند رزومه تحصیلى 
تنها محدود به مدارك تحصیلى مى شود.
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روش هاى نگارش رزومه

- رزومه تحصیلى

رزومه تحصیلى سندى است که در آن محققان و محصالن،  از آن براى درخواست 
همکارى در مراکز علمى، آموزشى و دانشگاهى استفاده مى کنند. این نوع رزومه نیز 
مانند رزومه کارى مى تواند اطالعات مربوط به سوابق تحصیلى، سوابق استخدامى و 
شغلى را شامل شود، اما در کنار آن سوابق کارهاى تحقیقاتى و تدریس در دانشگاه

 ها، سابقه انتشار مقاله، جوایز و دستاوردهاى علمى و بورسیه هاى تحصیلى را نیز 
شامل مى شود. 

مراکز  در  کار  تجربه  و  علمى  سوابق  روى  باید  بیشتر  رزومه،  نوع  این  نگارش   در 
آموزشى تمرکز کرد.

- رزومه کارآموزى

رزومه کارآموزى سندى است که در آن مهم ترین مهارت ها، دستاوردها و همچنین 
سوابق کارى دانشجو آورده مى شود تا بتواند نظر کارفرمایان و کارشناسان را جهت 
سابقه  تحصیالت،  جمله  از  مهمى  اطالعات  حاوى  رزومه  این  کند.  جلب  استخدام 

کارآموزى و کارى، موفقیت ها و مهارت ها خواهد بود.
رزومه کارآموزى کمى با رزومه کارى فرق دارد و عمده تفاوت آن در این است که، که 
در رزومه کارآموزى کارجو این اجازه را دارد که از موفقیت ها ودستاوردهاى خود در 

دانشگاه بگویید و کارهاى پاره وقت خود را برجسته کند.

به طور کلى 4 مدل رزومه نویسى وجود دارد:
بر اساس ترتیب زمانى (Chronological Resume): در این نوع رزومه ، سوابق و تجربیات کارى و 
تحصیلى به ترتیب زمانى معکوس (از آخر به اول) نوشته مى شود.(تهیه رزومه Chronological، راحت

 ترین و رایج ترین روش تهیه رزومه است.)
رزومه اى که به سبک ترتیب زمانى نوشته شده باشد معموالً پرجزئیات، قابل فهم و زندگینامه گونه 

هستند و براى دانشجویانى که سابقه کارى خوبى نیز دارند بسیار مفید هستند.

عملکردى یا مهارتى (Functional Resume): در رزومه عملکردى یا مهارتى تمرکز اصلى بر تجربیات و 
شغلى  موقعیت هاى  براى  رزومه  نوع  این  زمانى).  ترتیب  (بدون  کرده اید  کسب  که  است  مهارت هایى 

مدیریتى بسیار کاربردى است.

ترکیبى (Combination Resume): ترکیبى از دو مدل باالست که هم به برشمردن سوابق کارى برحسب 
زمان و هم به شرح تجربیات و مهارت هاى کسب شده مى پردازد.

هدفمند (Targeted): رزومه اى هدفمند که اختصاصا براى یک موقعیت شغلى خاص نوشته مى شود
و تاثیرگذارى باالیى دارد.

کاربرد هرکدام از این رزومه ها با همدیگر تفاوت دارد و الزم است با توجه به موقعیت شغلى و 
تجربیات خود، بهترین نوع را انتخاب کنید.اما به طور کلى رزومه ترکیبى با امکان ویرایش، 

بهترین و کاربردى ترین نوع است و براى اکثر کارجویان در اغلب موقعیت هاى شغلى قابل استفاده 
است. 
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یک نمونه رزومه

*براى تکمیل اطالعات درباره رزومه و نحوه نوشتن آن، مى توانید به سایت WWW.Dep-Bme.ir مراجعه کنید.
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مصاحبه با دکتر احمدوند

دردومین  مصاحبه از دپارتمان مهندسى پزشکى، پاى صحبت هاى دکتر احمد وند 
هیئت  اعضاى  از  ایشان  گفت.  خواهیم  برایتان  ایشان  تجارب  از  و  نشست  خواهیم 
پزشکى  مهندسى  رشته ى  در  تحقیقات  و  علوم  واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه  علمى 

گرایش بیوالکتریک هستند که در ادامه به شرح این موضوع مى پردازیم.

        آقاى دکتر لطفا در مورد سوابق کارى، تحصیلى و آموزشى خود اطالعاتى در اختیار 
ما قرار دهید.

بنده در سال 1356 در کشور آمریکا در شهر فلوریدا در دانشگاه آتالنتیک مقطع لیسانس و 
فوق لیسانسم رو گذراندم پس از آن در مقظع دکترى به کالیفرنیا و لس آنجلس رفتم و در 

دانشگاه ucla ادامه تحصیل دادم.

به نظر شما تونستید استادى که از اول توى ذهنتون بود بشید. 
بله من عاشق تدریس و درس دانشگاه و رشتم بودم و هستم 

  شما در تدریس خود از چه روش و شیوه هایى استفاده مى کنید که تفاوت ایجاد مى کند؟!

بین  عقیده  این  دارند؟  برترى  هم  به  نسبت  پزشکى  مهندسى  گرایش هاى  نظر شما  از     
دانشجویان هست که چون اکثر دانشجویان به سمت گرایش بیوالکتریک مى روند از همه 

بهتر است و بقیه گرایش ها در کنار این گرایش هستند.

من اینقدر عاشق درس هستم که هر بار به کتابفروشى میروم و کتاب ریاضى میبینم حتما میخرم چون 
ریاضى اساس مهندسى پزشکى است؛ و باید بچه ها آن را دوست داشته باشند اگر ندارند مشکل تدریس 
است به طور مثال انتگرال را درك نکردند ا.گر دانشجوئى متوجه این شود که انتگرال در حذف صداى 

خش خش میکروفون کاربرد دارد درس را برایش شیرین تر مى کند. 

پس در مواقع لیسانس اگر این ها را که پایه است خوب بفهمند در دروس تخصصى تر هم بهترند و شیرین تر 
یاد مى گیرند اما اگر خوب یاد گرفته نشود بعدا هم مشکل پیدا خواهند کرد و به خودشان مى گویند نمى فهمم.

من چون رشته خودم بیوالکتریک است طبیعتًا اون رو شیرین تر میدانم اما در واقعیت هم همین است 
چون ترکیبى جذاب است چون قسمت الکترونیک آن در روزمره عادى زندگیمان هم کاربرد دارد مثل 

من خیلى دانشگاه رو دوست دارم حتى اگر به من پول هم نمیدادن مى آمدم و در دانشگاه حضور پیدا 
میکردم به همین دلیل دانشجویان و کالس هایم را هم خیلى دوست دارم و همیشه خودم رو خیلى 
اماده کالس هایم میکنم به طور مثال براى تدریس درسى مثل تجزیه تحلیل که شاید باالى هزار بار 
تدریسش کردم باز هم هر ترم بعد 50 سال تدریس ان  قبل شروع کالس مانند کودکى دبستانى ذوق 

زده ام. 



33 مصاحبه با دکتر احمدوند

تعمیرات وسایل خانه و پزشکى هم که خب عالقه 
تمام آدم هاست که بدونن درون بدنشون چه خبره مخصوصًا در دوران کرونا 

هم که بیشتر. 
پس این ترکیب شیرین ترین ترکیب است. 

   شما جایگاه ایران در زمینه مهندسى پزشکى را چگونه ارزیابى مى کنید. در چه جایگاهى هستیم و در آینده 

به چه چیزى مى خواهیم برسیم؟
ایران هر روزه در حال پیشرفت است و رشته ما هم بیشتر و امروزه چیزهایى میبینم که بسیار دلگرم کننده است با 
توجه به درخواست هاى ایران من مى گویم حداقل تا 20 سال آینده تمام متخصصان این رشته در فوران کارى هستند 

و اشباع نمى شود.
تکاپویى که در رشته و دانشکده ما هست من در رشته هاى دیگر ندیدم و این خیلى خوب و امیدوار کننده است.

 با توجه به صحبتى که داشتیم شما با تحصیل در خارج از کشور موافقید؟
خیر با توجه به پیشرفت علم بازار کار ایران خیلى بهتر شده است و طبیعتًا این بازار کار پژوهشگر میطلبد این همه 
بیمارستان نیازمند متخصص است هم تهیه دستگاه ها و هم تعمیرات آنها؛ مورد به مورد متفاوت است البته اینکه من 
در خارج تحصیل کردم شرایطم بود وگرنه اگر میتوانستم در ایران مى ماندم من در کنکور سراسرى ایران رتبه 3 شدم 
اما نتوانستم بمانم و تحصیالتم را تکمیل کنم؛ اما همیشه مى گویم ایران چون دغدغه هاى کشور خارجى و غربى آنقدر 

زیاد است که تمرکزى براى درس نمى ماند. 
آرامش کنار خانواده خیلى به درس کمک مى کند. براى ادامه پژوهش ها، دیدن و ایده گرفتن خارج خوب است در 

سنین باالتر.

   نظر شما در رابطه با درس هاى دانشگاهى در رشته مهندسى چیست؟ به نظر شما چرا باید این نیاز باید وجود 
داشته باشه که دانشجو عالوه بر درس هایى که در دانشگاه مى خواند، به دوره هاى آزاد هم بروند؟

اصال دانشجو دوره خارج دانشگاه نباید برود. من همیشه سعى کردم در کالس هایم طورى باشم که دانشجو احساس 
راحتى کند، حتى بعد از کالس در خدمتشان بودم که مسائلشان را مطرح کنند و من در خدمتشان بودم این وظیفه 

استاد است. 
دانشجو با اساتید خودش راحت تر است و نباید با اساتید بیرون مسائل جدید پیدا کند. تمام دروس دانشگاه هم در 

حال حاضر کافى است. 
درون  دوستان  با  ارتباط  حتى  اما  نباشد  استادى خوشرو  است  ممکن  و  نیست  عالى  چیز  همه  وقت  هیچ  که  البته 

دانشگاه هم بهتر از دوره هاى خارجى است. 

توصیه اخر :
ممنون از شما امیدوارم همیشه همانطور که من عاشقانه درس خواندم و درس دادم شما هم ادامه دهید و موفق باشید



www.dep-bme.ir

@Department_bme

@Department_bme
@Department_bme

با ما در ارتباط باشید

وبسایت دپارتمان مهندسى پزشکى

جهت ارتباط با دبیر انجمن مى توانید از طریق آى دى زیر اقدام فرمایید.

@srb_admin

همچنین مى توانید از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید.

info@dep-bme.ir

و نیز در صورت بروز هرگونه مشکل مى توانید ما را از طریق پنل کاربرى در سایت 
در بخش ثبت درخواست ها(اتیکت ها) مطلع سازید.


