
 משרד החינוך                                              

 גף טכנולוגיה  -מינהל למדע וטכנולוגיה                                

 הכשרת מורים מובילים בהנדסה ביורפואית: פירוט נושאי לימוד 

 , אמיר לנדסברג1עמית לבנה

 טכנולוגי לישראל הפקולטה להנדסה ביורפואית, הטכניון מכון 

 סמסטר ראשון

 מקום  מרצה  נושא  

 201 פרופ' אמיר לנדסברג הייחודית והאתגרים בתחום הנדסה הביורפואית 1

 מעבדת מחקר  + 201 פרופ' אמיר לנדסברג  עיבוד אותות של מערכת מחזור הדם  2
 מעבדת מחקר  + 201 פרופ יעל יניב הפעילות החשמלית של הלב   3

 מעבדת מחקר  + 201 פרופ' אמיר לנדסברג תפקוד והדמיה של הלב ויישומי אולטרסאונד   4

 201 פרופ' אלון גז  רובוטיקה ואוטומציה רפואית 5

 מעבדת מחקר  + 201 פרופ' ראמז דניאל משערים חשמליים למעגלי בקרה ביולוגיים  6

 201  יישומי מערכות לומדות בהנדסה ביורפואית 7

 201 פרופ' חיים אזהרי  CT    MRIעקרונות הדמיה רפואית   8

9 
   US -עקרונות הדמיה רפואית  

 פרופ' חיים אזהרי 
 פרופ' דן אדם

 מעבדת מחקר  + 201

 ביקור בתעשייה Philipsאו  GE ביקור בתעשייה 10

 ביקור בבית חולים פרופ' יהונתן לסיק הרפואית רמב"םסיור במערך ההמיה בקריה  11

 201  פיקוח+הור..מדעים משימה מסכמת: מערך שיעור בתחום ההנדסה הביורפואית  12

 מסטר שניס

 מקום  מרצה  נושא  

 201 פרופ' יואב שכטמן  (Matlabעיבוד אותות ביולוגיים ) 1

 מעבדת מחקר  + 201 פרופ' יואב שכטמן  עיבוד אותות ביולוגיים )ביקור במעבדה( 2
 מעבדה  מעבדה: דגימה ועיבוד אותות 3

 פרופ' שולמית לבנברג  יישומים הנדסיים בהנדסת רקמות 4
 פרופ' דרור סליקטר 

 מעבדת מחקר  + 201

 מעבדה  EEG -נשימה ו ECG מעבדה   5

 פרופ' נתי קורין ביומכניקה וסרטן  6
 פרופ' דפנה וייס 

 פרופ' ג'וזוואה שניטמן 

 מעבדת מחקר  + 201

 מעבדה  אולטרסאונד -ו CTמעבדה  7

  פיקוח+הור..מדעים  משימת ביניים: הצגת יעדים של מעבדה בתחום 8

 פרופ' עמית מלר ננוטכנולוגיה ויישומי אופטיקה  9
 פרופ' דביר ילין 

 מעבדת מחקר  + 201

10 
US טיפולי, התקני עזר ללב, קוצבי לב 

 דר' עמית לבנה
 פרופ' אמיר לנדסברג

 + מעבדת מחקר 201

 תעשייה   או   Qcore –ביקור בתעשייה  11

 201 פיקוח+הור..מדעים  משימה מסכמת: הצגה מסכמת של מעבדה בתחום 12

 מרכז הקונגרסים חיפה   הכנס הארצי בהנדסה ביורפואית   13

 
 



 19.50עד   16.00 מפגשים מ  13במשך בימי א  20.2.22יחל ב רפואיתביו  הנדסה ב הקורס 

 

 השתלמות הנדסה ביו רפואית   :  להרשמה

 

 

 ב ב ר כ ה 

 
 שלומי אחנין 

מפקח מרכז על מגמת הנדסת  

ומדעית  אלקטרוניקה ומחשבים  

 הנדסית 

 משרד החינוך 

https://edu-pay.web.technion.ac.il/%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA-60-%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA

