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מוזמנים לעקוב אחרינו

https://youtu.be/SlG4ZaKyTFo

https://www.facebook.com/bme.technion/
https://instagram.com/bme_technion?igshid=1bmzbag59rm80
https://www.linkedin.com/school/faculty-of-biomedical-engineering-technion/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsctlgpozn1Jzxv070YfSi-gC4SHEjZ8r
https://youtu.be/SlG4ZaKyTFo


און לייןרפואית בשילוב לימודים -ביותואר שני בהנדסה 

בחיפה וישולב בהם לימוד  בטכניון הלימודים יתקיימו 
.ליין מתקדמתמערכת און בשידור חי באמצעות 

.מותאמת לאנשים עובדיםתוכנית

א"סמסטר חורף תשפ: פתיחה



מטרת התכנית

,  לתחומי ההנדסה הביולוגית, עם רקע מגוון וניסיון מעשיהכשרת מהנדסים 
בוגרי התואר משתלבים כמהנדסים מובילי . ולממשק בין הנדסה ומדעי הרפואה

אבטחת איכות ויישום מערכות , ייצור, ניסוי, בתפקידי מפתח במחקר ופיתוח, דרך
-וכן בחברות הזנק רבות בתעשייה הביו, ושיטות למען בריאות האדם ואיכות חייו

.ביותרהמתפתחת כיום בקצב מהיר , רפואית

אקדמיוסגל התוכנית ראש 

.רפואית-דיקן הפקולטה להנדסה ביו, לבנברגשולמית ' פרופ–ראש התוכנית 

ומהתעשייה  , רפואית בטכניון-חברי סגל מהפקולטה להנדסה ביו-מרצים 
מוניטין מוכח של חוקרים  , טכנולוגי-ומאחוריהם ניסיון עשיר בהוראה וחינוך מדעי

-ברמה בינלאומית ותרומה מכרעת לקידום המשק הישראלי בתחום ההנדסה הביו
.רפואית



תנאי קבלה לתוכנית
או ארבע שנתי במדעים מדויקים ממוסד אקדמי  הנדסי B.Scבעלי תואר מועמדים •

.מוכר

.ומעלה84ממוצע •

או ארבע שנתי במדעים מדויקים ממוסד אקדמי  הנדסי B.Scמועמדים בעלי תואר •
יכולים להתקבל תחילה במעמד , שהוחלט לקבלם80-84בעלי ממוצע ציונים , מוכר

לפחות  80כאשר בשנת הלימודים הראשונה יהיה עליהם להשיג ממוצע , "משלים"
.השלמהבארבעה קורסים אשר אינם קורסי , לפחות בכל מקצוע65וציון 

ועדת הקבלה הינה הגורם המוסמך לקבלת מועמדים לתכנית הלימודים



מתכונת הלימודים
סמסטרים ותתקיים בקמפוס  5-תכנית הלימודים תתפרש על פני כ•

-באמצעות מערכת לימודי אוןLIVEבשילוב שיעורי הטכניון בחיפה 
.מתקדמתליין 

.השלמות–סמסטר ראשון •

.  13:30-21:30יתקיימו בימי חמישי בין השעות הלימודים •
.הצורךבימי שישי לפי לימודים 

.22.10.2020–ל "שנהפתיחת •

.עד אוגוסט–הגשת מועמדות •



הלימודיםתוכנית
י  "נקודות מוסמכים עפ50הלימודים יהיו בהיקף של 

:ל"הפירוט הנ

השלמות ז"נ10

מקצועות התוכנית ז"נ34

גמרפרוייקט ז  "נ6



לימודי השלמה
הספציפי הדרוש הנדסי -הרקע הביולימודי השלמה נועדו להקנות למשתלם את 

.להתמחותו ולביצוע עבודת המחקר

כאשר בכל  , 80על הסטודנט לקבל ממוצע ציונים במקצועות ההשלמה מעל 
פרט למקצועות  , באופן כללי65ציון " )עובר"הסטודנט צריך להשיג ציון , מקצוע

(75בהם נדרש לקבל ציון של , ל"המופיעים בטבלה הנ

.בהתאם להחלטה פרטנית של ועדת הקבלה, צורך בהשלמות נוספותויהיה ייתכן *** 

337004 ומאקרומיקרולאנטומיהמבוא ז"נ1.0

337003 לרקמהמתא ז"נ2.5

337001 למהנדסיםונוירופיזיקהביופיזיקה ז"נ3.0

337002 הגוףמערכותשלפיזיולוגיה ז"נ3.5



לדוגמאמקצועות
נקודות זיכויתרגולהרצאהשם מקצועמספר מקצוע

212.5סיווג ואשכול בזיהוי תבניות ביולוגיות336501

324.0תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות336403

223.0מבוא למערכת מחזור הדם336527

223.0שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים336208

212.5ניתוח תהליכים במערכת הראייה336214

223.0יסודות אופטיקה ופוטוניקה ביו רפואית336533

223.0וריאולוגיהחלקיקים בביולוגיה מכניקה -ננו336021

212.5הנדסת רקמות ותחליפים ביולוגיים336529

212.5עקרונות הדמיה ברפואה336502

2-2.0עקרונות של חישנים ביוכימיים336531

222.5תופעות ביו חשמליות336020

2-2.0ביוחומרים338401

223.0מעבר חום במערכות ביולוגיות336518

212.5אולטרסאונד טיפולי336535

2-2.0נושאים מתקדמים בהנדסה ביו רפואית336017**

212.5שתלים אורתופדיים ותחליפי רקמה336520

1.0--סמינר מתקדם בהנדסה רפואית וביולוגית338500**

22.0יסודות הנדסיים בביולוגיה וביוטכנולוגיה336405

212.5תכן מכשור רפואי ממוחשב 336540



זכאות לתואר
במלואםלעומדים בדרישות התוכנית 

התואריוענק 

רפואית-ביומגיסטר בהנדסה 
.מטעם בית הספר לתארים מתקדמים של הטכניון

לכל 53,000₪–המותאמת לאנשים עובדים בתוכנית ל "שכ
.התואר

שכר לימוד



ס לתארים מתקדמים"עמידה בדרישות ביה
גורר מצב אקדמי , ס לתארים מתקדמים"ביעמידה בתנאים המתחייבים מתקנות אי 

אי , הישגים נמוכים, חריגה במשך השתלמות, חוסר פעילות מתמשך: כגון)לא תקין 
.יוביל להפסקת  לימודים( מילוי דרישה לאנגלית תוך שני סמסטרים

–לידיעה 
. 65ציון מעבר בקורס •
.כישלון בקורס מחייב ללמוד את הקורס מחדש•
.  על מנת להמשיך לסמסטר הבא75בכל סמסטר יש להגיע לממוצע של לפחות •
.  ומעלה75קבלת התואר מותנית בציון ממוצע מצטבר של •



בחינה באנגלית
o של "( אנגלית מורחבת)"כל סטודנט בטכניון להיבחן בבחינה פנימית על

.65–ציון עובר (. מלבד הסטודנטים שקיבלו פטור)הטכניון 

oמומלץ להיבחן עוד לפני תחילת הלימודים.
.  יש להירשם לבחינה מבעוד מועד. 1/7/2020-בהקרובה הבחינה 

oהחובה להיבחן היא בסוף הסמסטר הראשון ללימודים.

o נוכחות פעמיים בשבוע  )יש לעבור קורס –במידה ונכשלים בבחינה
(.חובה

oעלול לגרור הפסקת לימודים, אי עמידה תנאי הבחינה באנגלית.



רפואית  -הנדסה ביו

!הצטרפו אלינו

לפרטים נוספים ניתן ליצור  

קשר עם רכזת התוכנית  

טלי רז 04-8295823

taliraz@Technion.ac.il

mailto:taliraz@Technion.ac.il

