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چکیده :با وجود تحقیقات و پژوهشهای فراوان در حوزههای مرتبط با تصویرنگاری پزشکی ،اهمیت
این حوزهها بهگونهای است که دانشجویان و محققان در سراسر جهان همچنان به تحقیق درباره آنها
میپردازند .پایاننامههای دانشجویان ایرانی در این زمینه میتواند شاخصی برای ارزیابی علم تصویرنگاری
پزشکی در نظر گرفته شود .در این مقاله ابتدا نحوه جمعآوری دادهها در سه رشته مهندسی پزشکی،
مهندسی پرتو پزشکی و فیزیک پزشکی و نیز چگونگی دستهبندی آنها ارائه شده است .این دادهها که
مربوط به سالهای  1385تا  1396است ،در  6حوزه پربسامد تصویرنگاری شامل سیتی ،فرا صوت،
امآرآی ،هستهای ،رادیوگرافی و نرمافزاری دستهبندی شدهاند .همچنین بررسی آمار پایاننامههای مرتبط
با حوزه تصویرنگاری پزشکی دانشجویان در بیش از ۲۰دانشگاه دولتی کشور در سه مقطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری صورت گرفته و در بخش انتهایی پس از بررسی نتایج بهدستآمده در هر
دستهبندی ،ارتباط میان نتایج نیز بیان شده است .در سالهای اخیر روندی صعودی و سپس ،نزولی در
تعداد عناوین پایاننامهها و پژوهشهای این حوزه مشاهده شده است .این تحقیق میتواند الگویی برای
بررسی وضعیت آموزشی و پژوهشی در رشتههای مختلف در نظر گرفته شود.
واژ گان کلیدی :پایاننامه،دانشگاه ،تصویرنگاری ،ایران
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1.1مقدمه
تصویرنـگاری پزشـکی 1از نظـر فراوانـی سـومین حـوزه تحقیقاتـی در رشـته مهندسـی پزشـکی اسـت
( )Banki-Koshki & Tafazoli Shadpoor, 2016و ایـن امـر نشـاندهنده اهمیـت آن در جوامـع دانشـگاهی
اسـت .همچنیـن ایـن شـاخه علاوه بـر حـوزه خدمـات بالینـی ،در فـروش تجهیـزات نیـز گـردش مالـی باالیـی
دارد .بـرای مثـال ،عایـدی سـه شـرکت بـزرگ جهانـی زیمنـس ،جنـرال الکتریـک و فیلیپـس در سـال 2017
حـدود  26میلیـون دالر بـوده اسـت و تخمیـن زده میشـود کـه ایـن رقـم در سـال  2024حـدود  34میلیـون
دالر افزایـش پیـدا کنـد )).(Evaluate (n. d.
در کشـور ایـران نیـز برخـی از اسـتادان و دانشـجویان ایـن حـوزه تحقیقاتـی را بـرای تحقیقـات و پایاننامـه
انتخـاب میکننـد .متأسـفانه ،هیـچ تحلیـل یـا آمـاری کالن از پایاننامههای دانشـجویی در ایـن زمینه وجود
نـدارد و بـه نظـر میرسـد کـه در کشـور نیـز هیـچ سیاسـتگذاری کالنـی در ایـن زمینـه دیـده نمیشـود .هرچنـد
بـه نظـر میرسـد کـه برخـی فعالیتهـا از جملـه تأسـیس آزمایشـگاه ملـی نقشـهبرداری مغـز موجـب همگرایـی
و جهتدهـی بـه فعالیتهـای پژوهشـی در ایـن زمینـه باشـد.
نخسـتین قـدم بـرای رفـع ایـن مشـکل ،تهیـه یـک دورنمـای آمـاری از فعالیتهایـی اسـت کـه تـا کنـون
انجـام شـده اسـت .در ایـن تحقیـق پایاننامههـای  12سـال گذشـته در سـه رشـته مهندسـی پزشـکی،
مهندسـی پرتـو پزشـکی و فیزیـک پزشـکی در حـوزه تصویرگـری پزشـکی بررسـی و تحلیـل آمـاری شـده و
بـرای ایـن منظـور ،چندیـن مرحلـه یکـی پـس از دیگـری انجـام شـده اسـت .گفتنـی اسـت کـه در ایـن تحقیـق
رشـتههای دیگـر نظیـر مهندسـی بـرق و مهندسـی کامپیوتـر بررسـی نشـدهاند.
2.2شناسایی رشتههای مرتبط
در ایـن مرحلـه ابتـدا اسـامی رشـتهها و علـوم مختلـف مرتبـط بـا حـوزه تصویرنـگاری پزشـکی جمـعآوری و
درنهایـت ،رشـتههای مهندسـی پزشـکی ،مهندسـی پرتـو پزشـکی و فیزیـک پزشـکی انتخـاب شـدند .در
ً
رشـتههای دیگـر نیـز پایاننامههایـی در حـوزه تصویرنـگاری ارائـه میشـود ،امـا بـا ایـن وجـه تمایـز کـه معمـوال
در ایـن مـوارد درگیـری جـدی و علمـی بـا موضـوع مطر حشـده وجـود نـدارد.
3.3تعیین دانشگاههای مورد مطالعه
بعـد از شناسـایی رشـتههای مرتبـط ،فهرسـت دانشـگاههای ارائهدهنـده از طریـق آخریـن ویرایـش
دفترچههـای انتخـاب رشـته کنکـور در سـه مقطـع کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد و دکتـری (تخصصـی) تهیـه
شـد .دادههـای بهدسـت آمـده نهایـی در جـدول  1آمـده اسـت .یکـی از انـواع دسـتهبندی اطالعـات ،تفکیک
1- Medical Imaging
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عنوانها برحسـب نوع دانشـگاه ،اعم از دانشـگاههای علوم پزشـکی و دانشـگاههای علوم مهندسـی ،اسـت.
از مجمـوع  16دانشـگاه مـورد بررسـی 11 ،دانشـگاه در دسـته علـوم مهندسـی و  5دانشـگاه در دسـته علـوم
پزشـکی قـرار گرفتنـد .در دانشـگاه تربیـت مـدرس علاوه بـر رشـتههای علـوم پزشـکی (فیزیـک پزشـکی و پرتـو
پزشـکی) ،رشـتههای علـوم مهندسـی (مهندسـی پزشـکی) نیـز تدریـس میشـوند؛ بـا اینحـال ،این دانشـگاه
در دسـته دانشـگاههای علـوم مهندسـی در نظـر گرفتـه شـد.
درنهایـت ،تمـام دادههـای مـورد نیـاز از دانشـگاههای منـدرج در جـدول  1اخـذ و بررسـی و فهرسـت
دانشـگاههای موجـود بـر اسـاس قدمـت هرکـدام از دانشـگاهها در رشـتههای مد نظر مرتب شـد .1این بررسـی
دربرگیرنـده تمـام عناویـن و پایاننامههـای نمایـه شـده در منابـع کتابخانـهای دانشـگاههای مذکـور تـا پایـان
یکـه در
تیرمـاه  1397اسـت؛ در ایـن بیـن ،مشـکالت بسـیاری از طـرف دانشـگاهها وجـود داشـت ،بهطور 
انتهـا تعـداد  16دانشـگاه در  3رشـته اصلـی باقـی مانـد .بـرای مثـال ،در جسـتوجوی عنوانهـای مرتبـط در
دانشـگاه تحصیلات تکمیلـی کرمـان هیـچ پایاننامـهای نمایهسـازی نشـده بـود.
شـایان ذکـر اسـت کـه در پژوهشهایـی کـه در تمـام حوزههـا در دانشـگاههای علـوم پزشـکی صـورت
گرفتـه اسـت ،بیشـتر تمرکـز بـر مسـائل بالینـی؛ یعنـی تشـخیص بـا اسـتفاده از تصویرنگاریهـای ذ کـر شـده
بـود؛ درحالیکـه در دانشـگاههای علـوم مهندسـی بهطورکلـی ،بیشـتر بـه سـاختار سـختافزاری و نرمافـزاری
تجهیـزات تصویرنـگاری پرداختـه شـده اسـت و از آنجـا کـه سـاختار پـروژه بهگونـهای بـود کـه نمیتـوان مـوارد
پزشـکی و غیرفنـی را مـد نظـر گرفـت ،لـذا ،ایـن مـوارد از پایـگاه دادههـا حـذف شـدند.
4.4دسترسی به عنوانها و استخراج اولیه آنها
بعـد از دو مرحلـه ،عناویـن پایاننامههـا بـا مراجعـه بـه سـایت دانشـگاهها اسـتخراج شـدند .در ایـن رونـد بـه
عواملـی ماننـد قدمـت دانشـگاه ،قدمـت اولین ورودیهای رشـته مرتبط ،سـهولت در دسترسـی به اطالعات
کتابخانـهای و ...توجـه شـد .بـرای مثـال ،دانشـگاه صنعتـی شـاهرود بهتازگـی بـه پذیـرش دانشـجوی
مهندسـی پزشـکی اقـدام کـرده و لـذا ،هیـچ عنـوان پژوهشـی نداشـته اسـت ،امـا دانشـگاه صنعتـی همـدان
بهدلیـل قدمـت بیشـتر در ارائـه ایـن رشـته ،دارای  88عنـوان بـود کـه در بررسـیها بـه آنهـا توجـه شـد .نحـوه
جسـتوجوی پایاننامههـا نیـز بـه ایـن شـکل بـود کـه تمـام عناویـن پایاننامههـا در هـر سـه رشـته اسـتخراج
و بـا کمـک متخصـص ،تکتـک عنوانهـا بررسـی و بـا توجـه بـه عنـوان پایاننامـه ،در حوزههـای مرتبـط
دسـتهبندی شـدند .بـرای مثـال ،فقـط بـه هرگونـه اشـترا ک بیـن حوزههـای مـد نظـر بـا کلمـه «رادیوگرافـی»
بسـنده نشـده و دامنـه جسـتوجو نیـز بـه کلمـات کلیـدی محـدود نشـده اسـت.

 -1درج قدمــت هــر دانشــگاه در هــر رشــته ،بــر اســاس اطالعــات بهدســت آمــده از منابــع در دســترس منتشرشــده در وبــگاه دانشــگاهها ،مکالمــات
تلفنــی بــا مدیــر گــروه رشــتهها و آمــوزش دانشــکدههای مــد نظــر صــورت گرفتــه و تــا حــد امــکان ســعی در تکمیــل ایــن جــدول شــده اســت.
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جدول  :1دانشگاهها و رشتههای درسی بررسی شده به همراه قدمت دانشگاهها در هر رشته

رشته

مقطع

دانشگاه

کارشناسی

صنعتی امیرکبیر(-)1374اصفهان (-)1378صنعتی همدان
(-)1389شاهد تهران

کارشناسی ارشد

علم و صنعت ایران ( - )1374صنعتی امیرکبیر (- )1378
اصفهان ( - )1388فردوسی مشهد ( - )1390تهران  -شاهد
 شیراز  -صنعتی شریف  -تربیت مدرسعلوم پزشکی اصفهان ( - )1380علوم پزشکی شهید
بهشتی( - )1381علوم پزشکی تهران  -علوم پزشکی شیراز

مهندسی پزشکی
(بیوالکتریک)

دکتری تخصصی

علم و صنعت ایران ( - )1374صنعتی امیرکبیر ()1378
 فردوسی مشهد ( - )1390شاهد  -شیراز  -تبریز  -تهران -صنعتی شریف
تربیت مدرس ( - )1362علوم پزشکی اصفهان (- )1388
علوم پزشکی شهید بهشتی ( - )1390علوم پزشکی تهران

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی ( - )1385شیراز  -صنعتی امیرکبیر  -تحصیالت
تکمیلی کرمان

دکتری تخصصی

شهید بهشتی  -صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد

علوم پزشکی تهران ( - )1345علوم پزشکی ایران ()1352
 تربیت مدرس ( - )1362علوم پزشکی اصفهان ()1373 علوم پزشکی شهید بهشتی  -علوم پزشکی تبریز  -علومپزشکی مشهد  -علوم پزشکی شیراز

دکتری تخصصی

علوم پزشکی تهران ( - )1345علوم پزشکی ایران (- )1352
تربیت مدرس ( - )1368علوم پزشکی اصفهان ()1388

مهندسی
پرتو پزشکی

فیزیک پزشکی

5.5بررسی اولیه و یافتن طبقهبندیها
در ادامه پروژه و پس از بررسی ،درنهایت ،عناوین به  6حوزه پربسامد و  5حوزه جدید تقسیم شدند:
zسیتی
zامآرآی
zهستهای
zفراصوت
zرادیوگرافی

ئافک یدهم و یرال اضریلع 97

zنرمافزاری و  5حوزه جدید با فراوانی کمتر که شامل موارد زیر است:
الف .تصویرنگاری مادونقرمز
ب .مدلسازی سیستم بینایی
پ .تعیین هویت و احساسات از طریق پردازش تصویر
ت .مقطعنگاری بیوامپدانس
ث .تصویرنگاری نوری
ً
حـوزه نرمافـزاری بهدلیـل تعـداد پژوهشهـای نسـبتا پرتعـداد صـورت گرفتـه در زمینـه پـردازش تصویـر
ً
ایجـاد شـده و منظـور از حـوزه نرمافـزاری صرفـا اسـتفاده از روشهای پردازشـی بر روی تصاویر پزشـکی اسـت.
ً
همانطـور کـه خواهیـم دیـد ،پایاننامههـای ایـن حوزه الزاما ارتباط معناداری با مسـائل حـوزه تصویرنگاری
ً
ندارنـد و از روندهـای سـایر حوزههـای مشـخصا مرتبـط پیـروی نمیکننـد.
6.6مشکالت و موانع موجود
ً
در فراینـد جسـتوجو و اسـتخراج عنوانهـا مشـکالت متعـددی مشـاهده شـد کـه غالبـا بـه حـذف بسـیاری
از دانشـگاهها منجـر شـد .ایـن مشـکالت کـه رفـع آنهـا ضـروری بـه نظـر میرسـید ،شـامل ایـن مـوارد اسـت.1 :
عـدم درج و نمایهسـازی پایاننامههـا یـا درج ناقـص اطالعـات آنهـا؛  .2مشـکالت تایپـی و یکسـان نبـودن
سـاختار نوشـتاری؛  .3یکسـان نبـودن نامگـذاری رشـتهها؛  .4تفـاوت سـامانههای کتابخانـهای؛  .5تعـداد
انـدک عنوانهـا در برخـی از دانشـگاهها؛  .6تغییـر نـام و جایـگاه گرایشهـا؛  .7تفـاوت احتسـاب سـال
ثبتشـده پایاننامـه برحسـب سـال تحصیلـی دانشـجو یـا سـال دفـاع پایاننامـه (در ایـن پژوهـش سـال دفاع
در نظرگرفتـه شـده اسـت).
7.7بررسی و یافتهها
شـکل  1نشـاندهنده تعـداد کل عنوانهـا در تمـام دانشـگاهها بـه همـراه تفکیـک بـر اسـاس مقطـع تحصیلـی
اسـت .تعداد عناوین اسـتخراجی از پایاننامههای بررسـی شـده در دانشـگاههای علوم پزشـکی  352عنوان
بـود کـه در مراحـل بعـدی و گـذر از بررسـیهای نهایـی بهدلیـل غیـر فنـی بـودن برخـی موضوعـات و تأ کیـد بـر
جنبه پزشـکی ،تعداد آنها درنهایت ،به رقم  144عنوان رسـید .از آنجا که تعداد دانشـگاههای علوم پزشـکی
ً
دارای شـرایط مـد نظـر بـرای بررسـی کـم بودنـد ،طبیعتـا مقـدار عناویـن آنها نیز اندک هسـتند.
علاوه بـر ایـن ،بـا توجـه بـه شـکل  1میتـوان دریافـت کـه تعـداد عناویـن پایاننامـه و دانشـگاههای ارائـه
دهنـده ایـن سـه رشـته در مقطـع کارشناسـی ارشـد بـه نسـبت دو مقطـع دیگر باالتر بوده اسـت و شـاید بتوان
دلیـل ایـن آمـار بـاال را تخصصـی بـودن و منحصـر شـدن موضوعـات مرتبـط در هـر رشـته و گرایـش دانسـت کـه
در ایـن صـورت ،دانشـجویان کارشناسـی چنـدان نمیتواننـد بـه ایـن موضـوع ورود کننـد.
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شکل  1 :تعداد کل عنوانها در هر دانشگاه (به تفکیک مقطع)

در شـکل  2تعداد عناوین در هر دانشـگاه در رشـتههای مهندسـی پزشـکی ،فیزیک پزشـکی و مهندسـی
پرتـو پزشـکی نشـان داده شـده اسـت .بـا توجـه بـه ایـن شـکل ،دانشـگاه تهـران در رشـته مهندسـی پزشـکی،
دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در رشـته فیزیـک پزشـکی و دانشـگاه شـهید بهشـتی در رشـته مهندسـی پرتـو
پزشـکی دارای بیشـترین عنـوان پایاننامـه هسـتند.

شکل 2 :تعداد کل عنوانها در هر دانشگاه (به تفکیک رشته)
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در شـکل  3سـهم سـه رشـته اصلی؛ یعنی مهندسـی پزشـکی ،فیزیک پزشـکی و مهندسـی پرتو پزشـکی از
تعـداد پایاننامههـا نشـان داده شـده اسـت .مشـهود اسـت کـه بیشـترین آمـار ،بـا  66/67درصـد ،مربـوط بـه
رشـته مهندسـی پزشـکی اسـت .همچنیـن ایـن اعـداد بـرای رشـته مهندسـی پرتـو پزشـکی  14درصـد و رشـته
فیزیـک پزشـکی  19/34درصد اسـت.

شکل  :3تعداد کل عنوانها در هر رشته

برخـی از پایاننامههـا بیـن دو حـوزه مشـترک بودنـد .تمـام اشـترا کات در جـدول  2بیـان شـدهاند .در
شـکل  4نیـز دادههـای جـدول  2رسـم شـده اسـت .بیشـترین فراوانـی موضوعـی مربـوط بـه حـوزه امآرآی و
کمتریـن فراوانـی مربـوط به حوزههـای نوظهور مقطعنگاری بیوامپدانس ،تصویرنـگاری نوری و تصویرنگاری
مـادون قرمـز اسـت.
جدول :2تعداد عنوانهای مشترک در حوزههای مختلف

حوزه طبقهبندی امآرآی

سیتی نرمافزاری هستهای

فراصوت رادیوگرافی مجموع مشترکها مجموع کل

امآرآی

177

6

2

3

2

1

14

191

سیتی

6

65

3

16

1

1

27

92

نرمافزاری

2

3

73

-

5

-

10

83

هستهای

3

16

-

48

1

-

20

68

فراصوت

2

1

5

1

53

-

9

62

رادیوگرافی

1

1

-

-

-

25

2

27

82

523
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شکل  :4تعداد کل عناوین برحسب جدول «عنوانهای مشترک در حوزههای مختلف»

شـکل  5نشـاندهنده تعـداد عنوانهـای پایاننامـه بـه تفکیـک 12سـال گذشـته اسـت .شـکل در مجموع
رونـدی صعـودی دارد و در سـالهای  1390و  1391کمابیـش افزایشـی مشـاهده میشـود (حداقـل  %35بـرای
میانگیـن ایـن دو سـال نسـبت بـه میانگیـن دو سـال قبلـی) و ایـن افزایـش ،همانطورکـه دیـده خواهـد شـد ،در
تمـام حوزههـای اختصاصیتـر تصویرنـگاری ،بجز دو حوزه رادیوگرافی و حوزه نرمافـزاری وجود دارد که در جای
خـود توضیـح داده خواهـد شـد .دالیـل محتملـی را میتـوان بـرای ایـن رونـد و نیـز افزایش مذکور شـامل بررسـی
آمـار ورودیهـای دانشـجویان و پذیرفتهشـدگان در دانشـگاهها ،جـذب اعضـای هیئـت علمـی بـا تخصـص
مرتبـط بـا تصویرنـگاری پزشـکی ،فراهـم شـدن زمینههـای علمـی و عملـی ،واردات و صـادرات صـورت گرفتـه در
حـوزه تجهیـزات تصویرنـگاری پزشـکی ،تأثیـر اجـرای طـرح تحـول نظام سلامت کشـور ،دسترسـی بـه تجهیزات
مرتبـط و  ...مطـرح کـرد .در ادامـه ،پایاننامههـای هـر حـوزه بررسـی شـده اسـت.

شکل  :5تعداد کل عنوانها در هرسال
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حوزه تصویرنگاری سیتی
در شـکل  6تعـداد عنوانهـای حـوزه سـیتی بـه تفکیـک دانشـگاهها و در شـکل  7تعداد عنوانهـا در طول 12
سـال گذشـته ارائـه شـده اسـت .دانشـگاههای علـوم مهندسـی از میـان  15دانشـگاه بیانشـده ،در مجمـوع
دارای بیشـترین عنـوان هسـتند .بـا اینحـال ،دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران بیشـترین تعـداد را بـا  21عنـوان
بـه خـود اختصاص داده اسـت.

شکل  :6تعداد عنوانها در هر دانشگاه در حوزه سیتی

شکل  :7تعداد عنوانها در هرسال به تفکیک مقطع در حوزه سیتی
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حوزه تصویرنگاری امآرآی
در شـکل  8تعداد عنوانهای حوزه امآرآی در هر دانشـگاه نشـان داده شـده اسـت .شـکل  9نیز بیانگر تعداد
عنوانهـای ایـن حـوزه به تفکیک مقاطع تحصیلی در 12سـال گذشـته اسـت.

شکل  :8تعداد عنوانها در هر دانشگاه در حوزه آم آرآی

شکل  :9تعداد عنوانها در هر سال به تفکیک مقطع در حوزهام آر آی
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حوزه تصویرنگاری هستهای
در شـکل  10نشـان داده شـده اسـت که در حوزه هسـتهای چه تعداد عنوان در دانشـگاههای ارائهدهنده آن
وجـود دارد؛ در ایـن حـوزه ،دانشـگاه شـهید بهشـتی بـا 18عنـوان دارای بیشـترین تعـداد اسـت .طبـق شـکل
 11که نشـاندهنده عنوانهای این حوزه در  12سـال گذشـته اسـت ،در سـالهای  1389و  1392به نسـبت
حجـم کمتـری از پروژههـا مشـاهده میشـوند .علاوه بـر آن ،پروژههـای مرتبـط و دورتـری نیـز ماننـد برخـی
تجهیـزات جزئـی الکترونیکـی اندازهگیـری تابـش ،بـا قابلیـت اسـتفاده در تجهیـزات پزشـکی کـه بهصـورت
غیرمسـتقیم بـه تصویرنـگاری هسـتهای مربـوط میشـوند ،وجـود دارنـد .اینگونـه مـوارد کـه ارتباط مسـتقیم
آنهـا ذکـر نشـده اسـت ،در دادههـای حاضـر بهحسـاب نیامدهانـد.

شکل  :10تعداد عنوانها در هر دانشگاه در حوزه هستهای

شکل  :11تعداد عنوانها در هر سال به تفکیک مقطع در حوزه هستهای
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حوزه تصویرنگاری فراصوت
طبـق شـکل  12کـه بیانگـر تعـداد عنوانهـای هـر دانشـگاه در حـوزه فراصـوت اسـت ،دانشـگاه علـم و صنعـت
ایـران بـا  24عنـوان پایاننامـه بیشـترین تعـداد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .شـکل  13نشـاندهنده
تعـداد عناویـن سـالهای گذشـته بـه تفکیـک مقطـع در ایـن حـوزه اسـت و هرچنـد در سـالهای اخیـر افتـی
نسـبی رؤیـت شـده اسـت ،امـا ماننـد دیگـر روشهـای تصویرنـگاری در سـالهای  1390و  1391رشـد نسـبی
مشـاهده میشـود.

شکل  :12تعداد عنوانها در هر دانشگاه در حوزه فراصوت

شکل  :13تعداد عنوانها در هر سال به تفکیک مقطع در حوزه فراصوت
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حوزه تصویرنگاری رادیوگرافی
در شـکل  14کـه بیانگـر تعـداد عنوانهـای حـوزه رادیوگرافـی در دانشـگاهها و شـکل  15کـه بیانگـر رونـد تعـداد
عنوانهـا در  12سـال گذشـته اسـت ،تمـام پژوهشهـا بجـز سـه مـورد از آنهـا در دانشـگاههای علوم مهندسـی
صـورت گرفتـه اسـت .کمتعـداد بـودن پایاننامههـا در ایـن حـوزه امـکان بررسـی رونـد را نمیدهـد.

شکل  :14تعداد عنوانها در هر دانشگاه در حوزه رادیوگرافی

شکل  :15تعداد عنوانها در هرسال به تفکیک مقطع در حوزه رادیوگرافی
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حوزه نرمافزاری
ایـن دادههـا بـرای حـوزه تصویرنـگاری چنـدان معنادار نیسـتند ،چرا که با توجه به در دسـترس بودن تصاویر
پزشـکی و آسـانتر بـودن نسـبی پـردازش تصویـر نسـبت بـه دیگـر پروژههـای نظـری یـا عملـی ،در برخـی مـوارد
پروژههایـی در ایـن حـوزه تعریـف میشـوند کـه درگیـری خاصـی بـا موضـوع تصویرنـگاری ندارنـد .بـرای مثال،
در بسـیاری از مـوارد ا گـر جـای تصویـر پزشـکی بـا تصویـر غیرپزشـکی جابهجـا شـود ،در پایاننامـه تغییـرات
ً
بنیادینـی ایجـاد نمیشـود .مسـلما ایـن حالـت ،بـا بهینهسـازی الگوریتمهـای بازسـازی تصویـر کـه بـا فیزیـک
و مهندسـی دسـتگاه تصویرنـگاری درگیـری جـدی دارنـد ،تفاوتـی چشـمگیر دارد .بـا بررسـی مجـدد عناویـن،
پایاننامههـای حالـت دوم بـه حـوزه مربـوط منتقـل شـدند و حالـت اول در حـوزهای موسـوم بـه حـوزه
نرمافـزاری جـای گرفتنـد.
طبـق شـکل  16کـه بیانگـر تعـداد عناویـن ایـن حـوزه در هـر دانشـگاه اسـت ،در میـان  14دانشـگاه مـورد
بررسـی که متشـکل از  4دانشـگاه علوم پزشـکی و  10دانشـگاه علوم مهندسـی بود 66 ،عنوان از مجموع 83
عنـوان اسـتخراج شـده مرتبـط بـا دانشـگاههای علـوم مهندسـی بـوده اسـت .همچنیـن بـا توجـه بـه شـکل 17
کـه نشـاندهنده تعـداد عنوانهـای ایـن حوزه در  12سـال گذشـته اسـت و با وجود افتوخیزهـای موجود در
شـکل مربـوط بـه عنوانهـا در طـول سـالهای  1385تـا  ،1396روند خاصی مشـهود نیسـت ،از جمله جهش
سـالهای  1390و  1391کـه در سـایر حوزههـا مشـاهده میشـود .ایـن نیـز دلیـل دیگـری بر ارتبـاط ضعیف این
حـوزه با تصویرگری پزشـکی اسـت.

شکل  :16تعداد عناوین در هر دانشگاه در حوزه نرمافزار
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شکل  :17تعداد عنوانها در هرسال به تفکیک مقطع در حوزه نرمافزار

حوزه تصویرنگاری مادون قرمز
در حـوزه تصویرنـگاری مـادون قرمـز تعـداد  5عنـوان پایاننامـه در سـالهای  1393 ،1390 ،1388و 1395
جمـعآوری شـده کـه از ایـن تعـداد ،یـک مـورد در دانشـگاه تربیـت مدرس ،یک مورد در دانشـگاه شـیراز و سـه
مـورد در دانشـگاه تهـران بـوده اسـت .انـدک بـودن تعـداد عنوانهـای ایـن حـوزه و حوزههـای بعـدی امـکان
بررسـی روند پژوهشهای صورت گرفته را میسـر نمیسـازد و از رسـم نمودارهای مربوط چشمپوشـی و فقط
بـه ذکـر تعـداد آنهـا و دانشـگاهها بسـنده شـده اسـت.
دو حوزه «تشخیص هویت و احساسات با پردازش تصویر»و «مدلسازی سیستمهای بینایی»
بـا توجـه بـه ماهیـت مهندسـی حوزههـای مـد نظر ،طبیعی اسـت که مشـارکت دانشـگاههای علوم مهندسـی
بیشـتر باشـد .بـرای مثـال ،فقـط  4دانشـگاه از جملـه صنعتـی امیرکبیـر ،علـم و صنعـت ایـران ،شـاهد و تهـران
بـا تعـداد  9عنـوان در میـان  16دانشـگاه مـورد بررسـی بـه حـوزه مدلسـازی سیسـتمهای بینایـی پرداختهاند.
همچنیـن تعـداد  38عنـوان در  9دانشـگاه از جملـه صنعتـی امیرکبیـر ،شـاهد ،صنعتـی شـریف ،علـم و
صنعـت ایـران ،اصفهـان ،شـیراز ،تهـران ،علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی و علـوم پزشـکی تهـران در ایـن حـوزه
فعالیتهایـی صـورت گرفتـه اسـت.
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حوزه مقطعنگاری بیوامپدانس
 5عنـوان پایاننامـه در سـالهای  1394 ،1389 ،1388و  1395وجـود دارد کـه دو عنـوان آن در دانشـگاه
صنعتـی همـدان (در مقطـع کارشناسـی) و  3عنـوان دیگـر آن در دانشـگاههای شـیراز و تهـران (در مقطـع
کارشناسـی ارشـد) بـوده اسـت.
حوزه تصویرنگاری نوری
در ایـن زمینـه فقـط  5عنـوان پایاننامـه در سـالهای  1391تـا  1395مشـاهده میشـود کـه دو عنـوان آن
در دانشـگاه شـهید بهشـتی ،دو عنـوان دیگـر در دانشـگاه امیرکبیـر و یـک عنـوان در دانشـگاه علـوم پزشـکی
اصفهـان بـوده اسـت.
8.8نتیجهگیری
بـا بررسـی یافتههـای بهدسـتآمده ،از تعـداد کل  543عنـوان پایاننامـه در سـه رشـته مهندسـی پزشـکی،
مهندسـی پرتوپزشـکی و فیزیک پزشـکی بیشـترین تعداد با رقم  362به رشـته مهندسـی پزشـکی تعلق دارد.
همچنیـن در میـان  16دانشـگاه مـورد بررسـی ،بیشـترین عنـوان بـا تعـداد  82عنـوان پایاننامـه متعلـق بـه
دانشـگاه صنعتی امیرکبیر بهعنوان قطب مهندسـی پزشـکی کشـور اسـت .عالوه بر آن ،در میان عنوانهایی
کـه در حوزههـای مختلـف تصویرنـگاری پزشـکی صـورت میگیـرد ،بیشـترین تعـداد عنـوان بـا رقـم  177در
حـوزه تصویرنـگاری امآرآی انجـام شـده اسـت.
بـه تفکیـک هـر حـوزه ،دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران بـا  21عنـوان بیشـترین سـهم پژوهـش را در حـوزه
سـیتی داشـته اسـت .همچنیـن بهطـور مشـترک ،دانشـگاه تهـران و دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران بـا 35
عنـوان در حـوزه امآرآی ،دانشـگاه شـهید بهشـتی بـا  18عنـوان در حـوزه هسـتهای و  6عنـوان در حـوزه
رادیوگرافـی ،دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران بـا  24عنـوان در حـوزه فراصـوت ،پیشـتازان حوزههـای تخصصـی
هسـتند.
همچنیـن بـا بررسـی تعـداد عنـوان کل پایاننامههـا در حوزههـای مختلـف بـرای سـالهای  1385تـا
 ،1396شـاهد افزایـش در سـالهای  1390و  1391هسـتیم .دالیـل احتمالـی ایـن رونـد و نیـز افزایـش مذکـور
میتوانـد شـامل بررسـی آمـار ورودیهـای دانشـجویان و پذیرفتهشـدگان در دانشـگاهها ،جـذب اعضـای
هیئـت علمـی بـا تخصـص مرتبـط بـا تصویرنـگاری پزشـکی ،فراهـم شـدن زمینههـای علمـی و عملـی ،واردات
و صـادرات صـورت گرفتـه در حـوزه تجهیـزات تصویرنـگاری پزشـکی ،تأثیـر اجـرای طـرح تحـول نظـام سلامت
کشـور ،دسترسـی بـه تجهیـزات مرتبـط و  ...باشـد.
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WWمهـدی کفائـی :عضـو هیئت علمی دانشـگاه صنعتی شـاهرود و اسـتادیار گروه
مهندسـی الکترونیک و مهندسـی پزشـکی اسـت .او مدرک دکترای خود را در
سـال  1395از دانشـگاه صنعتی امیرکبیر دریافت کرده اسـت .حوزه پژوهشـی
وی سیسـتمهای تصویرنـگاری پزشـکی ،آشکارسـازی و اندازهگیـری تابـش،
اخلاق مهندسـی و مطالعـات علـم و فناوری اسـت.

WWعلیرضـا الری :دانشـجوی کارشناسـی مهندسـی پزشـکی دانشـگاه صنعتـی
شـاهرود اسـت .عالیـق پژوهشـی وی اینترنـت اشـیاء در پزشـکی و آمـوزش
مهندسـی اسـت.

