
 یم و ابزار عمده آن داروهایشناس یم یمیطب ش که آن را به عنوان ، امروز  جیرا یپزشک رسد که  یبه نظر م

، به خصوص در مواجهه یجهقابل تو نواقصفراوان و سودمند،  یرغم دستاوردهایعلهستند،  یو جراح ییایمیش

به  یمیکرد طب شیرواز آن است که  یحاک ینیبر تجربه ع یدر واقع برداشت مبتندارد.  ط مزمنیشرا یبا برخ

 ) دیت روماتوئیآرتربه عنوان مثال  ن است.یمدارا و تسک یبر مبنا عمدتاست و یمد نکارآها  یماریب یک سری

از کورتون نسخه  یز انواعیبا تجوشتر یعمالً ب (ن استخوانیضروف بن رفتن غیالتهاب مفاصل و از ب یها یماریب

ظاهر مسأله  در آن ها که ،یمنیخودا یها یماریب ام اس ومانند  ییها یمارینطور در مورد بیشود. همیم یچیپ

سرطان. پروتکل مثل  ییها یماریبز در قبال ی، و نشودیبه بدن حمله ور مبدن  یمنیستم ایاست که س نیچن

 یمیو ش یوتراپیراددر آن کند که  یمکاهنده  یندیشخص را وارد فرآ سرطان اغلب یماریدر ب یمارستانیب یها

 یبرا ینیسنگ یعوارض جانبگدشته از  مار و خانواده او به همراه دارد ویب یار براینه بسیرنج و هزو...  یدرمان

 کند.  یحاصل نم یقیاز موارد توف ی، در کسر قابل توجهکندیجاد میشخص ا

 !مناسب هیزاو

ا نه یالعالج اند؟  یها یماریها واقعاً ب یمارین بیا این است که آیم و آن اینجا داریا یک سوال اساسیخوب ما 

ه ید و از زاویکنیدرست درک نم یک موقع شما صورت مسأله را وقتیست. یه نگاهمون به مسأله درست نیما زاو

تش اصآلً یرا که ماه یک مسأله اید یخواهید که شما میرض کنشود. فیار دشوار مید، بسیکنینگاه م یبد

د و یکه شما خوانده ا ییک هایزیباً تمام فیبدن انسان تقر د.یکنترلش کن ییایمیست را با ابزار شین ییایمیش

م ین را تازه داریتمام خلقت است؛ و ا یبدن انسان نمونه اعال یعنید و... را همه در خود دارد. ینخوانده ا

ا یده تر: آیچیم ها، هضم، گوارش، تنفس و... و از آن پید: آنزیرا شما خوانده ا ییایمیم. انواع واکنش ها شیفهمیم

ارد هرتز، یلیم 1 یرا که تلفن همراه شما در فرکانس ها ین امواجیتواند همید که بدن شما میکرده ایشما فکر م

د یات جدیکند؛ که جزو کشفیگر ارتباط برقرار مید یق با سلول هاین طریکند و از همید میکند، تولید میتول

ک یعمل را به عنوان صفر و  یل هاین پتانسیزان ارتباطات، اگر اید که مغز انسان در میدانستیا میا آیباشد. یم

ک یبرابر( از کل حجم تراف 10000 – 10، چند مرتبه )ک داده مغز انسانیزان ترافید، آن وقت میریدر نظر بگ

 شتر است.یب یننترنت جهایا

ن ی بی  دانی، میکیاز نظام ارتباطات الکتر یمارین بیا یعنیباشد،  یکیک مسأله الکتری یت واقعیاگر شما ماه

 یکیت مسأله الکترید؟ چون ماهید آن را کنترل کنیخواهیم ییایمیش یبا دارو یسلول ها برگردد. شما چجور

م مثالً خودمان در ییایمون را درست ترشح کند که بتواند فالن هوریست که آن سلول نمین نیاست. مانند ا

هرچقدر هم  ییایمیش یست. با ابزار هاین ییایمیت مسأله اصالً شیم؛ ماهیق کنین را تزریابت، انسولید یماریب

 م.یبکن یم کاریتوانیم و اصل آن را نمیر قرار داده ایمسأله را تحت تأث یم، حواشیکار انجام ده



 یمیش طب بر ییها نقد

ن ینکه چرا این حوزه ها ندارد و ایرا در ا ین توانمندی، ایمیا طب شیمدرن  ید که پزشکیآ ین به نظر میبنابرا

 ییچرخش ها یه ین نگاه طبیمختلف ا ین هستش که تو دوره هایت ایدارد. واقع یخیل تارینش را ندارد، دلیب

ک حرفه داشته باشد، یواند به عنوان تیم یکه اساسا پزشک یادین چرخش ها بخاطر سود زیاز یداشته برخ

ع تر قدرت یتوانسته سریم ینکه اون نوع ساخت دادن به پزشکیرا گذارنده است. بخاطر ا یغلط یچرخه ها

ن افراد عمدتاً در یق نداشتند و ایدق یعلم یبوده اند که امانت دار یکسان یعنیرا باالتر ببرد.  یمجموعه پزشک

ج یاز صاحب نظر ها به طب را یلیهستش که خ ی. سه تا اشکال اساسکردندیت میفعال یمیحوزه طب ش

 رند:یگیم

 ک درمان داردیجاد کننده دارد و یک عامل ای، یا یمارینکه هر بیباور به ا -1

 (یکیاست )نگاه مکان ییایمین شیک ماشیبدن  -2

مان جزء را اصالح د و هیک تکه نسبت دهیرا به  یماریو هر بد ین را تکه تکه کنید ماشیتوانیشما م

ل کردند. ی، تحلی، و نه جزء نگرید با کل نگریر، بدن را باینگونه است؟ خیا بدن انسان ایم. اما آیکن

 یارین اجزا و تعامالت آن ها، که بسین ایباشد. بلکه ارتباطات بیش میشتر از جمع اجزایب یزیچ یعنی

ن یشوند، بلکه ارتباطات بیستند که خراب مین اجزا نیا یات هستند. گاهیاز ح یهم ناشناخته اند، جزو

م، یکنینگاه م ییایمین شیک ماشیبدن را به عنوان  یپزشک که در است یزین چیشود و اینها مختل میا

خراب نشده و تک تک اجزاء  یچ جزئیا مختل شد چه؟ هین سلول یم. اگر ارتباطات بیکنیدرکش نم

است.  یا یمارین بیقاً همچیکند که مثالً کنسر دقیجاد میگر اید یماریک نوع بین یسالم هستند. ا

 گردد به اختالل ارتباط.یشه اش، به تجربه بنده، برمیذات و ر یعنی

 رودیبه شمار م یمیب طب شین از معایبه ماش ییایمیم و نگاه شیاج دارین ما به نگاه کل نگر احتیبنابرا

 ن حوزهیبه ا یورود گسترده تکنولوژ -3

م که ین شدیر این است که آن قدر درگیبد است اما مسأله ا یبه پزشک یکنولوژم که ورود تیگوینم

در  ییک جایادمان رفته است که یم، یبکن یرا تکنولوژ یمیج شیرا یپزشک ین ابزار و روش هایهم

 یوتراپیم رادیخواهی، میمیطب ش یدرمان خود کنسر با روش ها یم. مثالً برایاساس کار اشکال دار

ن یست، درست این راه درست نیم گفت که ایرا نابود کند )که ادامه خواه یکنسر یل هام تا سلویبکن

. رد(یگین قصه را میقاً سرخط ایک دقیوالکتریب یده هایم که درس پدیرا برقرار کن یاست که راه ارتباط

شعه را ن ایم. چگونه کل این تر کنیرا سنگ یوتراپیراد یم که دستگاه هاین رفتیما هر روزه به سمت ا

م اما اصل روش را فراموش ین ها را بهبود داده ایم. ایق تر کنیم، چگونه محل اصابت اشعه را دقیبهتر کن

د عبور کند. و ین دستگاه بایرا از چندیکند زیجاد میخانواده ا یگزاف را برا ینه هایم که هزیکرده ا

 یزیجه آن چیممکن است نتهم  یاد  وگاهیز یلیمعموالً با فشار و زحمت خ یجه هاین نتیهمچن

ک کشور چون یشما به عنوان  یعنیار وابسته ساز است. یبس ین تکنولوژیم. و اینباشد که به دنبالش بود

د بخاطر یشه باید همیستیو... ن CT Scanو  MRIو  یوتراپیراد نیسنگ ید کننده دستگاه هایتول



گردند )شرکت یدر بر م یها را انحصارن یشرکت ها هستند که ا یک سرید و یباش رونیآن وابسته به ب

را  ین دستگاهیدهند که همچیا اجازه نمیدن یر جاهاین شرکت ها به سای( و عموم این المللیب یها

 یعنین یرند. ایگیار مین ها را در اختیا یاز افراد به سالمت منابع مالیق نین از طرید کنند. بنابرایتول

 رود.یبه شمار م یاقتصاد ید هان دریاز بزرگتر یکی یو وابستگ یوابستگ

 کرد؟ دیبا چه

ن دستگاه یهم ییک جا هاین است که یم ایم انجام دهیتوانیکه ما م یک کاریبه عنوان مهندس پزشک، 

ن واردات دارد ارز از یاز دارد و همین پروتکل ها االن کشور به آن نینکه همیم، بخاطر ایموجود را بساز یها

از کار ما به عنوان مهندس  یگرید یک بخشیاز کار ما است.  یک بخشی نیکند و خوب ایکشور خارج م

به بدن و خلقت نگاه  ید مهندسیپزشکان به د که چرا م )یم از خودمان سوال بکنین که برگردیپزشک ا

اد یم بنیتوانی( که چگونه میم داشت به زودیباً و خواهیم تقریرا که ما نگاه طراح داریم زیتوانی، ما مکنندینم

ن کار را یگر ایک روش دیم ما اصآلً از ییدرمان کنسر بگو یم؟ مثالً در روش هایرا عوض کن یک تکنولوژی

کل مردم  یمار ما و بعد برایب ینه تر باشد براین است به مراتب کم هزکگر ممید یم و روش هایدهیانجام م

 شوند.یگر هستند که نجات بخش مید یا و آن روش هایدن

 ما رسالت

است.  یکیبدن، نظام الکتر یاساس یلیخ ین نظام هایاز ا یکیم. ید باشیبدن با یل شناخت نظام هاما دنبا

از پزشک ها  یاریکه از بس یهنوز هم زمان یاست که تابحال به شدت ازش غفلت شده است و حت ین بحثیا

؛ اما ممکن است باور میشناسیل عمل را میند بله ما پتانسیگویم، میپرسیبدن م یکیالکتر یدان هایدرباره م

ن یاز ا یچه ایر ماهیو غ یر عصبیغ یهم در بافت هست و سلول ها یگرید یدان هاینکنند از شما  که م

ن چگونه یمثال: جن یگذارند. برایر می... تأثیرشان، شکل دهیرشدشان، تکث یرند و رویپذیر میدان ها تأثیم

ن یل به ایه، تبدین سلول ساده اولیشود که ایچه مو... بعد  8،  4، 2ک سلول است. ین یرد؟ جنیگیشکل م

ک عمل به یشود و یم یکند، تخصصیدا میز پیتما یشود و هر سلولی انسان می دگیچین پیساختار  به ا

ه یاز نظر یکیشود و... یچه میک سلول ماهیشود، یک سلول جداره رگ میدهد. یخصوص خود را انجام م

در رحم مادر  یکیالکتر یدان هایاز م ییاست. الگو ها یکیالکتر یاگنال هینه بحث سین زمیدر ا یقو یها

از  یل به انواعید را بسازند و چگونه تبدیجد یدهد که چگونه سلول هایوجود دارد که به سلول ها خط م

 یان رشته ایل میبه دلاست د یک بحث جدیبدن  یتو یکیالکتر یدان هایمختلف بشود. پس م یسلول ها

ن است که نظام یا تیواقعاما  !ینبوده اند و پزشکان در حوزه مهندس یستیبرق در حوزه زبودن، مهندسان 

هم دارد که  یسی)بدن نظام مغناط دهدیبدن مهم است و کار انجام م ییایمیبدن به اندازه نظام ش یکیالکتر

 ست!(ین درس نیدر حوزه ا



از بدن  یگر خود را جزویشود و دیتل ممخ یکیر است. در واقع کنترل الکتریتکث یماریب یز نوعیکنسر ن

ن کار را یست. اگر ایشود و ساز و کار آن چین ارتباط ها برقرار میم که چگونه اید بدانیداند. پس ما باینم

را به بدن  یگنالینکه شما چه سی. ایمیطب ش یبه جا« یکیطب الکتر»به نام  یزیم به چیرسیم، میبکن

ن یخواهد بود. ا« کل نگر»از طب  ین طب جزئید. و در ادامه ایبکن یسازاده یرا پ ید و چه آثاریاعمال بکن

ما هم مطابقت  ینا و...( است که در واقع با سنت علمیس ی، بوعلیراز یایطب کل نگر طب پدران شما )زکر

م. بدن آن قدر یدا کنیدست پ« طب جامع»به « یطب سنت»گر طب ها مانند یق آن و دیدارد و از طر

 د.یاز دارین ابزار ها نیکه شما به همه اده است یچیپ

ار تفاوت دارد. یبه بدن بس یکیمثال با همان نگاه مکان یرا برایم، زینامیم« یعیطب طب»را  یطب سنت یگاه

در  یکند و سعیده برخورد میبا آن مانند لوله ترک یکیدهد، طب مکانیرخ م ینیزش بیکه در بدن آبر یزمان

در  ینیکه ب ین است که زمانیدگاهش ایست. دینگونه نیا یعیکه طب طب یتبند آوردن آن دارد؛ در صور

 ید سعیابدن را شسته و خارج کند. پس ب یها یآن است تا باکتر یعیر طبیخود است، تدب یحال شستشو

از دو نگرش است. اما آنچه که ما  ین مثالی(. ایکین روند کمک کرد)برعکس مکانیدر آن داشت تا به ا

 ل بدهد.ید که طب کل نگر جامع را تشکیایآن م یم در وادیجام بدهم انیخواهیم

 ما درس

م بدن انسان به یم بفهمیخواهیما م یعنیم. یکنترلر سلول ها هست یکیما سر خط شناختن ساختار الکتر

درون سلول فرستنده  ییدهد؟ با چه ساختار هایخودش پاسخ م یدرون یام هایچگونه به پ یکیلحاظ الکتر

ن یم ایهستند؟ و اگر ما بخواه یهستند؟ چه شکل یام ها چیاست؟ آن پ یکیالکتر یدان هایده  آن مرنیا گی

ن درس ین است که موضوعات ایم؟ نکته جالب اید چه بکنیم بایا کنیرنده دوباره احین فرستند و گیام ها بیپ

ل ترم مطرح ین اوایمکه من از ه ین پروژه ایقات خود گروه ما هم هست. بخاطر همیقاً موضوع تحقیدق

اثر  یسلول خون یم رویتوانیکنند. به عنوان مثال ما چگونه میق را شروع میکنم و دوستان کم کم تحقیم

ن درس در واقع یز هست. این یقاتیک موضوع خط مقدم تحقین خود ی؟ و ایکیدان الکتریق میم از طریبگذار

 است! یدر خط مقدم کار علم یلیخ یلیخ

 یشامل تمام«. کیوالکتریب یده هایپد»در بخش دروس،  www.bioelectromag.irت درس: یوبسا

 اخبار و قرار مدار ها و...

 یازس مدل و سلول یدگیچیپ

زان عبور آن وابسته به یعبور داشته باشد که م یبرا یمیسد ییتواند کانال ها یاست و م  دهیچیار پیبس سلول

 V=R(v)*Iاز ولتاژ غشا است.    یر خطیغ یاز غشا، تابع یعبور یون هایتعداد  ییولتاژ غشا است. رسانا

 از ولتاژ است. یز تابعیود مقاومت غشا نش داده شود ، خیولتاژ دو سر غشا، با رابطه اهم اگر بخواهد نما

http://www.bioelectromag.ir/


ا کاهش یش یافزا یک ثابت زمانیر است.با یو تاخ یثابت زمان یدارا یعنیز است.یک نینامید ین،دارایعالوه برا

 ت تازه تابع ولتاژ است.یک مقدار ثابت برسد ، آن مقدار ثابت در نهایدا کرده تا به یپ

 یدیجد یر کرده و کانال هاییاعمال بشه کانال ها تغ یکیاگر تحرکانال دارد، حال  یک سریک سلول امروز ی

 شود. یجاد میا

ون مثبت را از سلول خارج ی یکیمثال  یگر دارند.برایدیکیآثار خالف  یم گاهیم و کلسیم و پتاسیسد یکانال ها

 م.یند آن را حساب کنیبرآ یاضید با محاسبات ریکند و با یوارد م یگریکرده و د

ن کانال ها در حال تبادل یم و هر کدام از ایون ها کانال داریلیآن م یم، رویک سلول داشته باشیگر ن ایبنابرا

ده شده یچیار پین جا مساله بسیر باشد، در اییمختلف سلول متغ یون اند و ولتاژ غشا هم ممکن است در جاهای

 م.یریوتر کمک بگیم و از کامپیاستفاده کن یاضید از مدل ریمحاسبات با یو برا

 عمل لیپتانس

ک مثال خوب ین به باره به عنوان یک فصل در ایل عمل است.که ی، پتانس یونی یک رفتار خاص از کانال های

 م کرد.یشود صحبت خواه یرا شامل م یکل یکه تئور

ستند بلکه ین یونی یکانال ها یدارا یچه ایو ماه یعصب یشده، فقط سلول ها یبرخالف آنچه تا کنون فکر م

زنند یل عمل نمیپتانس یدارند ول یکیالکتر یو پاسخ ها یکیط تبادل الکترینگونه اند و با محیب سلول ها ااغل

 دارند. یگرید یخاص خود و شکل موج ها یگنال هایبلکه س

 

 

 مکان در غشا لیپتانس عیتوز

چه ینورون و ماه بزرگ مانند ینداشت حال سلول ها یتیاهم یع مکانینجا سلول ها کوچک فرض شده و توزیتا ا

تواند متفاوت باشد و کانال  یمختلف م یکند.ولتاژ غشا در جاها یدا میت پیاهم یع مکانیشوند و توز یم یبررس

 دهند. یاند که به ولتاژ غشا پاسخ م ییها همچون مقاومت ها

 زاد درون یکیالکتر یها دانیم

 ز موثر است.یول ها نسل یباق یکند که رویجاد میا یدانیهر سلول م یکیت الکتریفعال



 

 یه ، به مباحث مهندسین با شناخت مباحث پایاست.پس از ا یه ایک و مباحث پایزیوفینجا در در حوزه بیتا ا

 .یساخت و طراح یم شامل بحث هایپردازیم

  ها سلول کیتحر

 است. یه ایپا یز تا حدودین بحث نیا

 الکترود و  گنالیس یطراح

 هعضل یکارکرد ای یکاربرد کیتحر

 یستیز یها گنالیس ثبت

 مثال نوار قلب یبرا

 

  کالس یها قرارداد و نیقوان

 ف استاد :یوظا

 مشخص کند یزه را به خوبیانگ 

 جاد کندیه ذهن را ایاس اولیسواالت خوب مطرح کرده و با 

 ش دهد.یزد تا دانشجو بعدا مطالعاتش را افزایبر یه و شالوده مطلب را خوب و قویپا 

 را بردارد یذهن یها یریخوب داده و موانع و درگنات یتمر 

 ف دانشجو :یوظا

 ** حضور در کالس 

که  یبت داشته باشند، است و کسیک جلسه غیکه حداکثر  یکسان یک نمره برایحداقل  یپروژه دارا

 گردد. یبت موجه داشته باشد از نمره پروژه محروم میدو جلسه غ



را شخص در یگردد.ز یکسر م ییم نمره از نمره نهایهر جلسه ن یجلسه، به ازا 5باالتر از  یبت هایغ

 ابد.ی یکاهش م یت آموزشیفیمطلب قرار نگرفته و ک یفضا

 صادقانه  یسخت کوش 

درون ما ساخته  یزیم چین زمان تالش کنید در ایم و بایم مسئولیگذاریکه م ینسبت به وقت و عمر

 م.یشگاه را فراهم کردند مسئولن فضا و دانیکه ا ین نسبت به مردمیشود.هم چن

 ند.یآ یو زحمت به دست م یشه با سختیهم یواقع یشرفت هایپ

  یابیارزش

 

 ان ترمی__ پا% نمره   45

 ان ترمی__ م% نمره  30

 ناتی__ تمر% نمره  20

ک نمره ی، ارائه دهند یپروژه کار کرده و پروژه برجسته ا یکه که خوب رویکسان__ پروژه   )% نمره  5

 ز دارد(ین یمازاد بر نمره اصل یقیوتش

  اشکال رفع

 توان به استاد مراجعه کرد. یم یاز به وقت قبلین ساعات بدون نیسه ساعت در هفته وقت دارند که در ا یدو ال

 msaviz@aut.ac.ir           :            ها یهماهنگ و یضرور ارتباطات یبرا لیمیا

  درس مراجع

   و بار یرابرت پالنز -1

 ت است.یسا یکه رو یمراجع -2

 اشمن یآقا یدرمان یانرژ یعلم یمبان -3



 درس نیا در تیموفق روش

 شتر از جنس علم است تا مهارت.ین درس بیا

م با سلول یتوان ین سوال که ، ما چگونه میت در پاسخ به ایم  و در نهایرا در ذهن گسترده کن ینشید بیبا یعنی

درس را درک  یعنیم، یارائه ده یحاتیمنظم توض یک ربع با ساختار ذهنیم یم؟ بتوانیبرقرار کن یکیارتباط الکتر

 م.یکرده ا

 یبدست آوردن نظم ذهن یبرا  ---م یسیجزوه بنو ---

 م.یکن یسیم حداقل سرفصل نویاگر سخت است و عادت ندار

 20م یل دهیاز موعد تحواگر زودتر   ---م یل گرفتن شروع به حل کنیتحو ین ها را در همان ابتدایتمر ---

 ین، صفر میشود و پس از کالس حل تمر یدرصد کسر م 20م یل بدهیو اگر بعد از موعد تحو یقیدرصد تشو

 شود.

 ---م یدرس هر روز را همان روز مطالعه و رفع اشکال کن ---

 

 پروژه

 م داشت.یدو تا پروژه خواه

 ست.یه دوم هنوز مشخص نکات است و پروژیتحر یه سازیپروژه اول گلبول قرمز و شب

 

 ان ترم ؟یخ میتار

 

 ین قاسم دامغانیحس

 مقدم یفاطمه فرخ

 


