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فعاليتهاي آموزشي:
تدریس دروس:



فیزیك رادیوتراپی ،اصول محاسبات در رادیوتراپی و رادیوتراپی عملی برای دانشجویان کارشناسی رادیولوژی

 آزمایشگاه دوزیمتری (عملی) برای دانشجویان کارشناسی رادیولوژی وکاردانی پزشکی هسته ای
 دوزیمتری پرتوهای یونیزان (تئوری) برای دانشجویان کارشناسی رادیولوژی

 پرتوهای ماوراصوت و کاربرد آن در پزشکی (عملی) برای دانشجویان کارشناسی رادیولوژی
 فیزیك تقویتی و عمومی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی رادیولوژی و کارشناسی بهداشت محیط
 فیزیك رادیوتراپی برای برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیك پزشکی

 اصول و مبانی کامپیوتر در پزشکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیك پزشکی
 اصول مقدماتی پردازش داده ها و شبیه سازی کامپیوتری برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیك پزشکی
 سیستمهای تصویربرداری تخصصی با اشعه ایکس برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیك پزشکی
 فیزیك تصویربرداری  CTبرای دانشجویان کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی

 مبانی نظری تشکیل تصاویر پزشکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی
 فیزیك پزشکی (مبحث پرتوهای یونیزان) برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
 سیستم های تصویربرداری پزشکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیك پزشکی
 فیزیك رادیوتراپی برای دستیاری تخصصی آنکولوژی

 نماینده مدیر گروه و عضو هیات داوران جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد

فعاليتهاي پژوهشي:
 .2همکار طرح تحقیقاتی طراحی و ساخت سیستم مولتی لیف کولیماتور آزمایشی
 .1استاد مشاور پایان نامه شناسایی اگزودای سخت در رتینوپاتی دیابتی با روشهای پردازش تصاویر دیجیتال رنگی شبکیه
 .5مجری طرح تحقیقاتی شبیه سازی مونت کارلوی گاماکامرای دو سر با استفاده از GATE
 .9مجری طرح تحقیقاتی آنالیز کمّی تصاویر اسپکت مغز با استفاده از نرم افزارSPM
 .3مجری طرح تحقیقاتی بررسی تغییرات مورفولوژیك کورتکس پره فرونتال و هسته کودیت در بیماران مبتال به اختالل کم
توجهی  /بیش فعالی
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 .6همکار طرح ارزیابی ارتباط شاخص های رادیومورفومتریك و  fractal analysisاستخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیك
دیجیتال
 .9مجری طرح استفاده از کد محاسباتی  GATEدر شبیه سازی شتابدهنده های خطی
 .2همکار طرح تحقیقاتی ارزیابی روش چند نقطه ای زمانی درتشخیص ماهیت ضایعات پستان در ام آر ماموگرافی
 .7عضو مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .20ثبت اخترع طراحی و ساخت سیستم مولتی لیف کولیماتور آزمایشی با کد ( )50الف ( )23-2ت
 .22مجری طرح تاثیر اصالح آرتیفکت پروتز فلزی در محاسبه توزیع دوز توسط نرم افزار طراحی درمان

 .21مجری طرح بررسی امکان انجام تصویربرداری محاسبه ای مگا ولتاژ ( )MVCTبا استفاده از EPID
 .25مجری طرح استفاده از روش  SPMدر بررسی تغییرات ساختاری مغز در تصاویر  MRIمصرف کنندگان اپیوم
 .29مجری طرح استفاده از روش  SPMدر آنالیز کمی تصاویر مغزی تهیه شده به روش .MRI
 .23مجری طرح بهینه سازی دوزیمتری سه بعدی تابش درونی ویاه بیمار در رادیونوکلئید درمانی
 .26مجری طرح امکان سنجی راه اندازی کالستر در شبیه سازی مونت کارلو

 .29مجری طرح شبیه سازی پارامتری سیستم شتابدهنده خطی  Compactبا استفاده از کد GEANT4
 .22مجری طرح آنالیز کمّی تصاویر اسپکت مغز با استفاده از نرم افزار SPM
 .27مجری طرح بررسی شاخص های دو شکلی جنسی در مغز انسان با استفاده از  MRIدر بیماران مبتال به نقص آنزیم -3آلفا
ردوکتاز و سندرم فقدان کامل حساسیت به آندروژن ها و هیپرپالزی مادرزادی آدرنال
 .10استاد راهنما بررسی مورفولوژی سطحی کندیل در تصاویر  CBCTو ارتباط آن با مینرالهای خونی در بیماران مبتال به اختالل
مفصل گیجگاهی فکی ()RDC/TMDIII
 .12همکار طرح تعیین ارتباط تغییرات ساختاری مغز با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین یك بتا در جایگاه  -322در بیماران مبتال به
اختالل دوقطبی نوع  Iو مقایسه ی آن با گروه کنترل سالم
 .11استاد مشاور بررسی ارتباط بین آتروفی طناب نخاعی و شدت ناتوانی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
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