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Abstract 

Along with advancement in medical technologies, the academic field of Biomedical Engineering (BME) 

was developed. BME which was once considered as a subdivision of other disciplines, has gradually 

become an independent discipline with established departments. The extended medical and biological 

applications of the new discipline resulted in itsrapid progress. It is essential for academic centers to 

examine novel education and research areas of biomedical engineering every few years. In this paper 

we presented educational and research status of biomedical engineering among world's 50 top 

universities from different continents. We used three world university rankings (Time, QS, CWUR) to 

select top universities in 2016. Overally we studied 17 universities from America, 19 universities from 

Europe and 14 universities from Asia and Oceania. The undergraduate and postgraduate educational 

programs were presented and the independency status of biomedical engineering departments were 

studied using four models and results were compared among universities from different continents. 

The foundation year and number of academic staff of BME departmentswere further 

shown.Moreover, the BME researchfiledswere shown and compared among top universities from 

different contients and the most prevalent research areas were presented. 
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 چکیده

عنوان به یپزشک یمهندس آکادمیک ةحوز ،زمینه نیمتخصص در ا یفن یروهاین تیبه ترب ازیو ن یپزشک هاییفناور یهمزمان با ارتقا

 هایاز رشته یبرخ ةادامصورت به گرید هایدر دانشکده ترشیکه پ یپزشک ی. مهندساستهوجود آمدبه ازین نیا یآموزش یبسترساز

مستقل  هایدانشکده بارشته  کی به جیآن به تدر یرشته و کاربردها شرفتیبا گسترش و پ شد،یم سیتدر آن ةزیرشاخی یا مهندس

در مدت زمان کوتاه به  ،سالمت و پزشکی ةحوزوسیع آن در و کاربرد  یپزشک یمهندس ةرشتو نوپا بودن  دیجددلیل به .تبدیل شد

 مدت هر چند یپزشک یمهندس ةحوزفعال در  یکه مراکز آموزش است یضرور رونی؛ از ایافته استدست  یرگیچشم هایشرفتیپ

آن با وضع موجود در کشور خود به عمل آورند  ةسیمقارشته در جهان و  نیا پژوهشیو  یآموزش تیوضع رةدربا یقیدق یبررس بارکی

وضعیت آموزشی و  ،در این مقاله .دشو سریم ،یبوم یازهایبا توجه به ن ،یصنعت ی، پژوهشی وآموزش ةحوزو رقابت در  یگامتا امکان هم

دانشگاه از آمریکا،  17است.  شدهبررسی  2516های جهان در سال به تفکیک قاره دانشگاه برتر 55مهندسی پزشکی در  ةرشتپژوهشی 

انتخاب شده و مطالعه  CWURو  Times ،QS ةموسسبندی سه اساس رتبهبردانشگاه از آسیا و استرالیا 16دانشگاه از اروپا و 19

گانه، های ارائه شده در مقاطع سهخش آموزشی رشتهدر ب .استها در دو بخش آموزشی و پژوهشی ارائه شده. نتایج بررسیاندشده

اند. بخش های مستقل و... ارائه شدهدانشکده و تعداد هیئت علمیسیس أتهای مهندسی پزشکی، سال وضعیت مستقل شدن دانشکده

 های پژوهشی رایج رشته مهندسی پزشکی، وضعیت پژوهش در هر دانشگاه و هر قاره است.پژوهشی شامل زمینه

 ها، رشتهآموزشپژوهشی، های زمینهمهندسی پزشکی،  :هاهواژلیدک

  

 مجله مهندسی پزشکی زیستی 

 85-97، 1395بهار ، 1، شماره 15دوره 

 ijbme.2017.61752.1207/10.22041 شناسه دیجیتال:
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 مقدمه -0

 آنتاریخچة تعریف مهندسی پزشکی و  0-0
های سیستم ةمطالعکاربرد مهندسی در علم پزشکی از طریق 

اطالعات و نتایج نیز استفاده از تحلیل رفتار آنها و  زنده و

دسی پزشکی را مهن هاحاصل برای تشخیص و درمان بیماری

های مهندسی برای از روش ،این رشتهدانش آموختة نامند. می

نیز تحلیل و حل مسائل مربوط به پزشکی و علوم زیستی و 

 کند.فراهم کردن ابزارهای تشخیصی و درمانی استفاده می

مهندسی پزشکی به شکل  ةزمینهای علمی در نخستین تالش

تا  1855های سال به دوران انقالب صنعتی اروپا و ،نوین آن

پژوهش پیرامون »گردد. انتشار کتاب میمیالدی باز 1955

توسط امیل  1868در سال  1«الکتریسیته در بدن حیوانات

عنوان بهتوان را می ،دوبویس ریموند، فیزیولوژیست آلمانی

مهندسی پزشکی  ةزمیناولین فعالیت علمی اثرگذار و مهم در 

لهلم رونتگن در سال ایکس توسط وی ةاشعدانست. کشف 

کنندگی در بافت این خاصیت نفوذ دربارةو تحقیقات  1895

 رود. ها به شمار میهای مهم آن سالاشعه از دیگر فعالیت

 ةفاصلدر مهندسی پزشکی  ةهای پژوهشی در زمینفعالیت

-1965های بین جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم )سال

 ةحوزها تحقیقات در شگاه( افزایش یافت. برخی از آزمای1916

 ةموسس را به عهده گرفتن.فیزیک مهندسی پزشکی و  بیو

در کشور آلمان از پیشگامان این حوزه بود که در  2اوسوالت

 1965شد و در سال سیس أتدر فرانکفورت آلمان  1921سال 

یک برنامه درسی در مقطع  ،در همکاری با دانشگاه فرانکفورت

 کرد.  فیزیک ارائهدکترای بیو

-ها و کمیتهبه تدریج انجمن ،پس از پایان جنگ جهانی دوم

شناسی شکل مهندسی و زیست ةزمینهای اجرایی و اداری در 

پزشکی و  ةزمینگرفت. نخستین کنفرانس مهندسی در 

در ایاالت متحده آمریکا برگزار  1968شناسی در سال زیست

سی پزشکی آموزشی در زمینه مهند ةاولیهای ریزیشد. برنامه

دانشگاه جانز هاپکینز در همکاری با  .انجام شد 1955در دهه 

های ملی های پنسلوانیا، روچستر، درکسل و سازماندانشگاه

های ها و رویکردراهکار دربارةریزی بهداشت در آمریکا به برنامه

-ریزیاین برنامه ةنتیجآموزش مهندسی پزشکی پرداختند که 

مقطع  ةارائپزشکی و الکترونیکایجاد گروه مهندسی  ،ها

                                                           

1Researches on Animals Electricity, Emil du bois 

Reymond 
2Oswald Foundation (The Max Planck Institute of 

Biophysics), Germany 

بود.  1973تحصیلی کارشناسی در دانشگاه پنسیلوانیا در سال 

های توان سالطور کلی میبهرا  1975تا  1955های سال

های متعدد مهندسی پزشکی، برگزاری گیری انجمنشکل

صورت بههای تحصیلی های مرتبط و ایجاد رشتهکنفرانس

 IRE3AIEE ,6 ةپژوهشکدسه  5619در سال  .پراکنده دانست

اجرایی مشترک  ةکمیت ،در همکاری با یکدیگر 5ISAو 

شناسی ایجاد کردند که برگزاری و مهندسی پزشکی و زیست

 ،1965 ةده. در کردهای ساالنه را آغاز دهی کنفرانسسازمان

های حمایتی خود را از آموزش برنامه 6NIH ةپژوهشکد

ه و تسهیالت آغاز کرد و بورسی ةارائمهندسی پزشکی با 

-مهندسی پزشکی و زیست ةاتحادیهای حمایتی مانند سازمان

 شدند. سیس أتمهندسی پزشکی در آمریکا  ةجامعشناسی و 

آموزش  ةتوسععطفی در  ةنقط، Whitaker ةسیس موسسأت

مهندسی پزشکی در آمریکا و به تبع آن در جهان محسوب 

 U.A Whitakerتوسط  1975شود. این موسسه در سال می

شد و در مدتی کوتاه به بزرگترین بانی خیّر خصوصی سیس أت

. این موسسه از ابتدای شدمهندسی پزشکی تبدیل  ةزمیندر 

از تحقیقات و آموزش پزشکی در داخل آمریکا  ،تاسیس

و توجه اصلی خود را به مهندسی پزشکی  حمایت کرده

قداماتی ا 1992در سال  Whitaker ةموسساست. معطوف کرده

 ةتوسعرا برای اعطای جوایز و تسهیالت بزرگ برای ایجاد و 

های درسی مهندسی پزشکی ( و برنامهDepartmentsها )گروه

های ها و برنامهافزایش چشمگیر گروه بهاین اقدام  .آغاز کرد

 ،2555تا سال  1975شد. از سال منجر درسی در آمریکا 

تدریج در کشورهای های مستقل مهندسی پزشکی به دانشکده

سیس أتروند  ،تاکنون 2555مختلف ایجاد شدند و از سال 

 است.های مستقل سرعت گرفتهدانشکده

 

 شرح هدف این پژوهش 0-6
 یروهاین تیبه ترب ازیو ن یپزشک هاییفناور یزمان با ارتقاهم

عنوان به  یپزشک یمهندس ةرشتحوزه،  نیمتخصص در ا یفن

و نوپا  دیجد. استهوجود آمدبه زاین نیا یآموزش یبسترساز

 ةحوزوسیع آن در  و کاربرد یپزشک یمهندس ةرشتبودن 

رشته در مدت زمان  نیباعث شده است تا اسالمت و پزشکی 

 یضرور رونی؛ از اابدیدست  یرگیچشم هایشرفتیکوتاه به پ

                                                           
3IRE (Institute of Radio Engineering), USA 

6AIEE (American Institute of Electrical Engineers), USA 

5ISA (International Society of Automation), USA 

6NIH (National Institutes of Health), USA 
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هر  یپزشک یمهندس ةحوزفعال در  یکه مراکز آموزش است

و  یآموزش تیوضع دربارة یقیدق یبررس کباری مدت چند

آن با وضع موجود در  ةسیمقارشته در جهان و  نیا پژوهشی

 ةحوزو رقابت در  یگامتا امکان هم ،کشور خود به عمل آورند

 سریم ،یبوم یازهایبا توجه به ن ،یو صنعت ی، پژوهشیآموزش

 ةرشتدر این مقاله، وضعیت آموزشی و پژوهشی  .شود

 2516 های برتر جهان در سالگاهمهندسی پزشکی در دانش

 است.هشدبررسی 

 

 هامواد و روش -6

 های مورد مطالعهتعیین دانشگاه 6-0
دلیل تاثیرگذاری مستقیم بههای مورد مطالعه تعیین دانشگاه

شود. بدین جزو مراحل اساسی محسوب می ،بر نتایج پژوهش

 های جهان وبندی دانشگاهمنظور ابتدا مراکز معروف رتبه

-هشدبندی هر کدام از آنها بررسی های رتبههمچنین شاخص

انتخاب  CWURو  Times ،QSاز این میان، سه مرکز  اند؛

توسط این مراکز  2516شده در سال بندی ارائهو رتبه شده

 .استشدهاستفاده 

اساس انتخاب یک دانشگاه برای مطالعه، مشترک بودن نام آن 

ه است؛ ببوده باالسط سه مرکز شده تودانشگاه در لیست ارائه

دانشگاه برتر جهان که توسط  25ین ترتیب که از میان اسامی ا

دانشگاه برتر که نامشان در هر  13اند، ارائه شده باالسه مرکز 

مطالعه انتخاب  های موردعنوان دانشگاهبهاست سه لیست بوده

اند. های آمریکا بودهها اغلب دانشگاهاین دانشگاه که اندشده

کار بههای برتر آسیا نیز روش مشابهی برای انتخاب دانشگاه

دانشگاه  15دانشگاه برتر آسیا،  25از میان اسامی  .رفته است

اند. بین سه لیست  برای مطالعه انتخاب شده مشترکبرتر 

ممکن است برخی از کشورهای صاحب فناوری زیست پزشکی 

مهندسی  ةحوز رغم پیشگامی درهای آنها علیو دانشگاه

؛ از های برتر قرار نگرفته باشندپزشکی، در لیست دانشگاه

برتر از  دانشگاه؟  7یا  5برای تکمیل کار، ابتدا اسامی  رواین

کشورهای آلمان، فرانسه، هلند، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، کانادا 

-ارائه شده باالهای بندیدانشگاه برتر انگلیس که در رتبه 7و 

دانشگاه نیز از میان آنها  19 ،استخراج شده و در نهایتاند، 

 اند.انتخاب شده

 ةقاردانشگاه برتر جهان از سه  55لیست نهایی شامل اسامی 

طور کلی از به .استدست آمدهبهآمریکا، اروپا، آسیا و استرالیا 

دانشگاه  19آمریکا،  ةقاردانشگاه از  17دانشگاه،  55میان این 

آسیا و استرالیا هستند. اسامی این  ةقاردانشگاه از  16از اروپا و 

 است.آمده 2 دانشگاه در پیوست 55
 

 های منتخبمطالعه دانشگاه ةنحو 6-6
در  ،مهندسی پزشکی ةرشتیا ، های مهندسی پزشکیدانشکده

شوند. این های مختلف جهان با چند نام شناخته میدانشگاه

تفاده برای هر کدام در اس ها به همراه عبارت مخفف موردنام

 اند.آورده شده 1 این مقاله در جدول

 

مهندسی پزشکی در  ةرشتاسامی رایج برای  -(0)جدول

 های جهاندانشگاه

 نام دانشکده/ رشته عبارت مخفف

BME Biomedical Engineering 

ME Medical Engineering 

BE Bioengineering 

BLE Biological Engineering 

 

-هر دانشگاه در قالب زیر انجام شده ةمطالع، پژوهشدر این 

 است:

  نظردانشگاه مورد ةدربارکلیاتی 

 نظر:مهندسی پزشکی در دانشگاه مورد 

o ها و مقاطع تحصیلیرشته 

o پژوهش 

o های مرتبط با مهندسی پزشکیبخش 

o ساختار اداری و هیئت علمی 

 

مواردی چون ، «نظردانشگاه مورد ةدربارکلیاتی »در بخش 

تعداد و   ،های آموزشیها و گاه گروهاد و اسامی دانشکدهتعد

هایی که دارای مهندسی در دانشگاه ةدانشکدهای اسامی گروه

شده در دانشگاه یا های ارائهدانشکده مهندسی هستندو رشته

 . استهشدمهندسی بررسی  ةدانشکد

دارای چهار  «نظرمهندسی پزشکی در دانشگاه مورد»بخش 

اسامی ، «ها و مقاطع تحصیلیرشته»ر قسمت قسمت است: د

های مهندسی پزشکی رشته ةدهندارائههای ها و گروهدانشکده

اند. هشدشده بررسی به همراه نام رشته و مقطع تحصیلی ارائه

-ها و گروههای پژوهشی دانشکدهزمینه، «پژوهش»در قسمت 

اند. های مهندسی پزشکی بررسی شدهرشتهارائه دهندة های 

-دانشکده، «های مرتبط با مهندسی پزشکیبخش»در قسمت 

ندارند اما در را مهندسی پزشکی  ةرشتهایی که ها و گروه
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های های پژوهشی مرتبط فعالیت دارند یا برخی از رشتهزمینه

کنند، مورد بررسی قرار نزدیک به مهندسی پزشکی را ارائه می

تعداد ، «یئت علمیساختار اداری و ه»اند. در قسمت گرفته

های مستقل مهندسی پزشکی، نوع هیئت علمی دانشکده

دانشگاه  نوعو  ،از لحاظ مستقل یا وابسته بودن، ساختار اداری 

 است.بررسی شده

های مهندسی پزشکی در دانشکده استقاللبررسی روند  برای 

های جهان، چهار مدل برای وضعیت این رشته در نظر دانشگاه

 زیردر  ،. هر دانشگاه پس از بررسی(2جدول) ستاگرفته شده

 گیرد.ها قرار مییکی از این مدل

 

-های وضعیت مهندسی پزشکی در دانشگاهمدل -(6)جدول

 های جهان

 شرح مدل
نوع 

 مدل

دارای ساختار اداری مستقل مهندسی پزشکی، دارای 

 هیئت علمی مستقل، )دارای مراکز پژوهشی(
1 

ل مهندسی پزشکی ، فاقد دارای ساختار اداری مستق

 هیئت علمی مستقل، )دارای مراکز پژوهشی(
2 

فاقد ساختار اداری مهندسی پزشکی ، فاقد هیئت علمی 

 دارای مراکز پژوهشی مرتبط، ةرشتمستقل، ارائه 
3 

علمی،  ساختار اداری مهندسی پزشکی ، فاقد هیئت فاقد

 مراکز پژوهشی مرتبط، دارای ةرشتفاقد 
6 

 

 هایافته -3

 بخش آموزشی 3-0

شیده بیرای بر اساس چهار مدل تعییین: هافراوانی مدلالف( 

فراوانیی  ،(2وضعیت مهندسی پزشکی در هر دانشیگاه )جیدول

های میورد بررسیی در حالیت کلیی بیه ها در دانشگاهاین مدل

دانشیگاه از  26اسیت. بیر ایین اسیاس،  1 صورت نمودار شکل

یعنییی  باشییند؛می 1لشییده دارای مییدپنجییاه دانشییگاه بررسییی

ساختار اداری و هیئت علمی مستقل بیرای مهندسیی پزشیکی 

هیای دانشیکده اسیتقاللرشید بیهکه حکایت از رونید رو  دارند

مهندسی پزشکی دارد. ممکن است یک دانشگاه بییش از ییک 

نمیودار  هیا درمجموع فراوانی میدل رو؛ از اینمدل را دارا باشد

فراوانیی  با وجود اینکهها است.  بیش از تعداد دانشگاه 1 شکل

اما باید توجیه کیرد کیه از  ؛ها بیشتر استاز سایر مدل 3 مدل

 .  هستندنیز  1 مدل دارای دانشگاه18دانشگاه،  37این 

هیای برتیر آمریکیا در دانشگاه بیشتر ،2 بر اساس نمودار شکل

یعنی سیاختار  باشند؛می 1 مهندسی پزشکی دارای مدل ةزمین

 دارنید.ئت علمی مستقل بیرای مهندسیی پزشیکی اداری و هی

سییس أتهیای میالی بیرای بیا کمیک Whitaker ةموسسنقش 

های مهندسی پزشکی، یکی از عوامیل مهیم در ایجیاد دانشکده

در اروپیا بیرخالف . اسیتهای مستقل در این قاره بودهدانشکده

مسیتقل مهندسیی  ةدانشیکدهای دارای آمریکا، تعداد دانشگاه

هیای مهندسیی پزشیکی اغلیب در سیت و رشیتهپزشکی کیم ا

های آسییا و اسیترالیا دانشگاه. شوندهای دیگر ارائه میدانشکده

 ،هییای مسییتقل مهندسییی پزشییکیدانشییکدهشییتن از لحییاظ دا

هیای دارنید و تعیداد دانشیکدهنسبت به اروپیا وضعیت بهتری 

 .اروپا است بیشتر از اروپامستقل در این قاره 

 

 
 مهندسی پزشکی ةرشتهای وضعیت لفراوانی مد -(0)شکل

های مورد مطالعه در دانشگاه  

 

 
های وضعیت مهندسی پزشکی در فراوانی مدل -(6)شکل

 های سه قارهدانشگاه

 

26

6

37

5

5

5

15

15

25

25

35

35

65

1مدل  2مدل  3مدل  6مدل 

ی
وان

فرا

16

5

11

1
2

5

16

3

15

1

15

1

5

2

6

6

8

15

12

16

16

18

1مدل  2مدل  3مدل  6مدل 

ی
وان

فرا
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های عناوین رشته ،5تا  3های در شکل :هافراوانی رشته ب(

مهندسی پزشکی به همراه فراوانی هر رشته در سه مقطع 

اند. بر این شده ارائهو دکترا کارشناسی، کارشناسی ارشد 

بیشترین فراوانی را  Biomedical Engineering ةرشت ،اساس

-در رده Biomechanicsو  Bioengineeringهای و رشته دارد

و  Neuroscienceهای اند. رشتههای بعدی قرار گرفته

Bioinformatics های با فراوانی باال هستند.نیز از رشته 

 

های مستقل مهندسی کدهدانشسیس أتسال ج( 

، 6 شده در شکلداده بر اساس نمودار نشان :پزشکی

های مورد های مستقل مهندسی پزشکی در دانشگاهدانشکده

-شدهسیس أتمیالدی  2515تا  2555بررسی اغلب بین سال 

 .اند

 

های مستقل مهندسی تعداد هیئت علمی در دانشکده(د

های مستقل کدهتعداد هیئت علمی دانش ،7 در شکل :پزشکی

است؛ شده ارائه 1 های دارای مدلمهندسی پزشکی در دانشگاه

، عضو 61بر این اساس، دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا با 

کمترین تعداد  عضو، 7بیشترین تعداد و دانشگاه آلبرتا با 

 .استنفر  27را دارد. میانگین تعداد هیئت علمی هیئت علمی 

 

-بررسی دانشگاه زشکی:همراهی مهندسی پزشکی و پ( و

های دهد که در بیشتر دانشگاهمطالعه نشان می های مورد

 ةدانشکدمهندسی پزشکی،  ةرشت دارای دانشکدة مستقل برای

حتی گاهی با وجود . پزشکی نیز در کنار آن وجود دارد

 ةدانشکدمهندسی پزشکی در  ةرشتهای مهندسی، دانشکده

دانشگاه شینهوا در  ،هعنوان نمونبه) شودپزشکی ارائه می

 Medicalمانند  ،های مهندسی پزشکیبرخی از رشته (.چین

Informatics  وBioinformatics،  ةدانشکدبه جای ارائه در 

. شوندپزشکی ارائه می ةدانشکدمهندسی پزشکی اغلب در 

های دارای دهد که از میان دانشگاهنشان می 8 نمودار شکل

اند؛ پزشکی نیز داشته ةدانشکدی در هر قاره، چه تعداد 1 مدل

 11، 1 دانشگاهِ دارای مدل 16عنوان نمونه در آمریکا از به

 . انددانشگاه دارای دانشکده پزشکی نیز بوده

 

 

 

 

 

 بخش پژوهشی 3-6
های های پژوهشی را در دانشگاهفراوانی زمینه ،9 نمودار شکل

اساس این نمودار، پژوهش در بر. دهدان میمورد مطالعه نش

های مهندسی عصبی و علوم شناختی، مهندسی پروتئین زمینه

فناوری و تجهیزات و مولکول، تصویربرداری پزشکی، نانو زیست

فراوانی  ،15در نمودارهای شکل . پزشکی بیشتر رایج است

-های سه قاره نشان داده شدههای پژوهشی در دانشگاهزمینه

 . هستند 9 هایی با نمودار شکلکه دارای تفاوت است

 :های پژوهشی در هر دانشگاهتعداد زمینه

های پژوهشی در هر دانشگاه تعداد زمینه ،15 در نمودار شکل

های جانز هاپکینز است. بر این اساس، دانشگاهنشان داده شده

گیل کانادا و میشیگان آمریکا با آمریکا، منچستر انگلستان، مک

 پژوهشی در صدر قرار دارند. ةزمین 19الیت در فع
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 های مورد مطالعههای مهندسی پزشکی در مقطع کارشناسی در دانشگاهفراوانی رشته -(3)شکل

 

 

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۲
۲
۲
۳
۳
۴
۵
۶
۷
۷

۱۵

Bio and Brain Engineering

Biochemical Engineering

Bioelectric

Bioelectronics

Bioengineering & Economics

Bioengineering and Biotechnology

Bioengineering Systems

Bioimaging

Bioinformatics and Modeling

Biological Engineering

Biomedical Computation

Biomedical Electronics and Imaging

Biomedical Imaging

Biomedical Modelling and Monitoring

Biomedical Sciences and Engineering

Biomedical Signals and Systems

Biomedical Systems

Biomolecular Engineering

Biophysics

Biosignal and Biomedical Imaging

Cell and Tissue Engineering

Chemical and Biochemical Engineering

Computation in Biology and Medicine

Computational Biology

Computer and Cognitive Science

Computer Science and Molecular Biology

Developmental Biology

Human-Centric Computing

Integrative Bio Engineering & Technology

Material Science & Engineering With…

Mechano-Informatics

Medical Biochemistry

Medical Physics

Medical Signal Processing

Medicinal & Biological Chemistry

Molecular Bioscience

Molecular Engineering

Physics with Medical Physics

Polymeric & Biomedical Materials

Precision Engineering

Biomaterials

Brain and Cognitive Sciences

Chemical-Biological Engineering

Medical Engineering

Biomaterials & Tissue Engineering

Biotechnology

Bioinformatics

Neuroscience

Chemical and Biomolecular Engineering

Bioengineering

Biomechanical Engineering/Biomechanics

Biomedical Engineering
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های مورد مطالعهارشد در دانشگاههای مهندسی پزشکی در مقطع کارشناسیفراوانی رشته -(4)شکل  

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
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۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۲
۲
۲
۲
۳
۳
۴

۶
۷
۷
۸
۹

۱۵

Advanced Biotechnology

Bio and Brain Engineering

Bio Medical Science and Engineering

Biochemical Engineering

Biochemistry and Molecular Biology

Bioelectric

Bioelectronics & Biosensors

Bioinformatics and Modeling

Biomaterials & Biotechnology

Biomedical Computing

Biomedical Electronics and Imaging

Biomedical Engineering & Medical Imaging

Biomedical Technologies

Biophysics

Biosignal and Biomedical Imaging

Brain and Cognitive Sciences

Cell and Tissue Engineering

Chemical-Biological Engineering

Clinical Engineering

Developmental and Stem Cell Biology

Drug & Target Discovery

Engineering of Biomolecules

Health Sciences and Technology

Integrative Bio Engineering & Technology

Mechanics and Mechanobiology

Medical Engineering & Physics

Medical Image Computing

Medical Informatics

Medical Physics

Medical Physics & Bioengineering

Medical Physics and Imaging

Medical Technology

Medicinal & Biological Chemistry

Microbial Biotechnology and Health

Modelling & Instrumentation

Molecular and Cell Bioengineering

Neurotechnology

Tissue Engineering

Biomedical Devices/Medical Device

Biomedical Imaging

Biomedical Informatics

Developmental Biology

Medical Engineering

Biomaterials

Molecular Biotechnology

Biomaterials & Tissue Engineering

Chemical and Biomolecular Engineering

Bioinformatics

Neuroscience

Biomechanical Engineering/Biomechanics

Bioengineering

Biomedical Engineering
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های مورد مطالعههای مهندسی پزشکی در مقطع دکترا در دانشگاهفراوانی رشته -(5)شکل  

۱

۱

۱

۱

۱

۱
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۱

۱

۱

۱
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۱

۱

۱
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۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۳

۴

۵

۷

۸

۱۰

۱۰

۱۲

Bio and Brain Engineering

Bio Medical Science and Engineering

Bioelectric

Bioimaging

Bioinformatics and Modeling

Biological Engineering

Biomaterials & Biotechnology

Biomaterials & Tissue Engineering

Biomedical Computation

Biomedical Computing

Biomedical Devices, Sensors and Circuits

Biomedical Electronics and Imaging

Biomedical Imaging and Medical Information…

Biophysics

Biosignal and Biomedical Imaging

Brain and Cognitive Sciences

Cell and Tissue Engineering

Cellular, Molecular and Synthetic Bioengineering

Chemical-Biological Engineering

Clinical Engineering

Computation and Neural Systems

Computational and Systems Biology

Computational Biology

Computational Biology and Bioinformatics

Developmental and Stem Cell Biology

Drug & Target Discovery

Engineering of Biomolecules

Health Sciences and Technology

Implants and Regenerative Medicine

Integrative Bio Engineering & Technology

Medical Engineering

Medical Imaging Sciences

Medical Technology

Microbial Biotechnology and Health

Modelling & Instrumentation

Molecular and Cell Bioengineering

Molecular Engineering

Quantitative and Computational Biology

Tissue Engineering

Biomedical Devices/Medical Device

Biomedical Imaging

Biomedical Informatics

Biomolecular Engineering

Developmental Biology

Molecular Biotechnology

Biomaterials

Biotechnology

Chemical and Biomolecular Engineering

Bioinformatics

Biomechanical Engineering/Biomechanics

Bioengineering

Neuroscience

Biomedical Engineering
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(6 و مدل 0 های دارای مدلهای مستقل مهندسی پزشکی )دانشگاهسیس دانشکدهأسال ت -(2)شکل  

 

 
0 های دارای مدلهای مستقل مهندسی پزشکی در دانشگاهتعداد هیئت علمی دانشکده-(7)شکل  

 

 
0 های دارای مدلهای پزشکی و مهندسی پزشکی در دانشگاهرشتههمراهی -(8)شکل  

 

0۹31

0۹41

0۹51

0۹21

0۹71

0۹81

0۹۹1
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6101

6161

۶۱
۵۴

۴۶
۳۹ ۳۹ ۳۶ ۳۵ ۳۳ ۳۲ ۳۲ ۳۱ ۳۱ ۲۹ ۲۶ ۲۴ ۲۲ ۲۱ ۱۹ ۱۹ ۱۸ ۱۸ ۱۵ ۱۴

۱۰ ۸ ۷

1

01

61

31

41

51

21

71

16

11

2 2

15

7

5

2

6

6

8

15

12

16

16

1تعداد مدل  تعداد دانشکده پزشکی

ی
وان

فرا

آمریکا اروپا آسیا و استرالیا
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های مورد مطالعهمهندسی پزشکی در دانشگاه ةرشتهای پژوهشی فراوانی زمینه -(۹)شکل  

۳

۴

۵

۹

۱۰

۱۱

۱۱

۱۱

۱۲

۱۲

۱۳

۱۳

۱۵

۱۵

۱۷

۱۷

۱۸

۱۸

۲۱

۲۲

۲۵

۳۰

۳۰

۳۰

۳۱

۳۸

۴۱

۴۴

Chaos & BioComplexity

Sports Engineering

BioDesign

Cardiovascular Engineering

Health & Medical Informatics

Rehabilitation

BioFluid Mechanics

Medical Image Processing

Musculoskeletal Engineering

BioMEMS

Cell & Tissue Mechanics

BioRobotics

Theoretical & Developmental Biology

Cell & Molecular Imaging

Drug Delivery Systems

BioSensors

Micro Fluidics & Transport Phenomena

BioSignal Processing

Biological Modeling

Computational Biology

Bioinformatics

Cell & Tissue Engineering

Biomaterials

Medical Devices & Instrumentation

NanoBiotechnology

Medical Imaging

Molecular & Protein Engineering

Neuro & Cognitive Sciences/Engineering
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مهندسی پزشکی در هر دانشگاه  ةرشتهای پژوهشی فراوانی زمینه -(01)شکل  
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۴

۴

۴

۴

۵

۶
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۶

۶
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۷

۸

۹

۹

۹
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۱۲
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۱۳
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۱۵

۱۶

۱۶

۱۶

۱۶

۱۷

۱۷

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

Sapienza

King’s

Chicago

Heidelberg

Amsterdam

UAB

Marie Curie

Ludwig

Ecole(ENS)

Edinburgh

Oxford

Leiden

HKUST

Ecole Polytech

Yale

UCL

Princeton

Sydney

Tsinghua

Cambridge

Australia National

KAIST

Barcelona

Kyoto

Stanford

SNU

Nanyang

Munich Technical

Melbourne

Bologna

Western Ontario

Tokyo

Peking

New South Wales

MIT

Cornell

Columbia

Caltech

Pennsylvania

NUS

Toronto

Hong Kong

Harvard

Alberta

Imperial College

British Columbia

Michigan

McGill

Manchester

Johns Hopkins
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 گیرینتیجه -4
دوم  ةنیمعلمی جدیدی در  ةرشتعنوان بهمهندسی پزشکی 

قرن بیستم پدید آمد و در مدت زمانی کوتاه توانست جایگاه 

خوبی پیدا کند. ههای مهندسی بخود را میان سایر رشته

مهندسی پزشکی باعث شد تا  ةرشتسریع تحقیقات در  ةتوسع

برای این رشته  یستقلهای مدانشکده ،های برتر جهاندانشگاه

 طورهای مستقل بهدانشکدهسیس أتتمایل به  کنند.سیس أت

اکنون نیز سرعت گرفت و هم 21های نخست قرن ویژه در دهه

دانشگاه برتر جهان از سه قاره  55 ،ادامه دارد. در این پژوهش

 ةرشتبرای بدست آوردن آخرین وضعیت آموزشی و پژوهشی 

 ،آمریکا و آسیا ةقار. در نداهشدمهندسی پزشکی بررسی 

های مهندسی پزشکی با ساختار اداری و دانشکدهسیس أت

اما این روند در  ؛هیئت علمی مستقل در دستور کار قرار دارد

این رشته را  ،های اروپاییاروپا برعکس است و اغلب دانشگاه

 کنند. های دیگر ارائه میدر دانشکده

های شده در دانشگاه سیسأت ةرشتدر بخش آموزش، بیشترین 

و پس از آن  «مهندسی پزشکی»مورد بررسی به ترتیب 

است. در بخش پژوهش،  «بیومکانیک»و  «مهندسی زیستی»

، «مهندسی و علوم شناختی»تحقیقات به ترتیب فراوانی روی 

 «تصویربرداری پزشکی»و  «مهندسی مولکولی و پروتئین»

زشکی در های پزشکی و مهندسی پمتمرکز است. دانشکده

و اغلب  مرتبط هستندهای تحقیقاتی و آموزشی زمینه

های پزشکی و مهندسی ، دانشکده1 های دارای مدلدانشگاه

 16آمریکا از  ةقاردر  ،عنوان مثاله؛ بدارندپزشکی را با هم 

. دارنددانشگاه دانشکده پزشکی نیز  11، 1 دانشگاه دارای مدل

س پزشکی در آنها های صنعتی که دروهمچنین در دانشگاه

هایی برای ارتباط پزشکی و شود، دانشکدهتدریس نمی

یک مثال موفق از این نوع  .استسیس شدهأتمهندسی پزشکی 

 ةدانشکد»سیس أتکه اقدام به  ،است MITها، دانشگاه دانشگاه

( کرده است. HST) «تیآیام-علوم و فناوری سالمت هاروارد

دانشکده پزشکی دانشگاه محلی برای همکاری  ،این دانشکده

است. با  MITمهندسی پزشکی دانشگاه  ةدانشکدهاروارد و 

 ،های زیستی و پزشکیرسود فناوریتوجه به بازار تجاری پُ

های دانشکدهسیس أتهای آینده روند رود در سالانتظار می

 مستقل مهندسی پزشکی بیش از پیش افزایش باید. 
 

 

 

 

 مراجع-2
سایت اینترنتی ، وبر این پژوهشد مراجع مورد استفاده

 مربوط به هر دانشگاه بوده است.
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