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ػخي سئیغ اًدوي
گضاسؿی اص ّـتویي وبسگبُ وـَسی ثب ػٌَاى فیضیىی
ٍدصیوتشی الىتشٍى دسهبًی دس تجشیض
گضاسؽ وبسگبُ آؿٌبیی همذهبتی ثب وذ هًَت وبسلَ
MCNPX
گضاسؿی اصثشگضاسی دٍسُ هتَػظ وذهًَت وبسلَ
MCNPX
ثشگضاسی دٍهیي وبسگبُ همذهبتی وٌتشل ویفی دس پضؿىی
ُ ػتِ ای
افتتبحیِ اصهبیـگبُ هلی ًمـِ ثشداسی هغض
گضاسؿی اص ثشگضاسی وبسگبُ عشاحی دسهبى پیـشفتِ
گضاسؿی اصثشگضاسی وبسگبُ ؿتبثذٌّذُ خغی
ثشگضاسی ػویٌبسسادیَثیَلَطی ثبًگبُ ثبلیٌی
لیؼت اػضبیی وِ ثبیذ وبست ػضَیت خَدسا دسیبفت
ًوبیٌذ.
ثشگضاسی وٌگشُ ّبی ػبل 2016
مساػن گشاهیذاؿت سٍصخْبًی فیضیه پضؿىی
لیؼت اػضبئ داًـدَیی فیضیه پضؿىی
لیؼت اػضبئ ٍاثؼتِ فیضیه پضؿىی
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بب سالم خذهت اسبتیذ ،هحققیق ٍ داًطجَیبى فیضیک پضضکی

تا پیطٌْاد سازهاى تیي الوللی فیسیک پسضکی )ًَ 7 (IOMPاهثر سالرٍز تَلذ هاریا اسکلَدٍسکا کَری رٍز
جْاًی فیسیک پسشکی ًام گرفت ٍ اهسال ایي رٍز هصادف تا 17آتاًواُ  1395در ایراى گراهیذاضتِ ضذ .تِ ّویي
هٌاسثت هراسوی تا ّوکاری داًطگاُ ػلَم پسضکی ایراى ٍ اًجوي فیسیک پسضکی ترگسار گردیذ کِ ػسیساى
زیادی حضَر داضتِ ٍ جای ػذُ زیادی ًیس خالی تَد.
پس از اکتطافات هاری کَری اهرٍزُ تسیاری از تسرگتریي اختراػات پسضکی هذرى ضاهل في آٍری ّایی
ّوچَى پرتَایکس ،تصَیرترداری تطذیذ هغٌاطیسی ) ،(MRIاهَاج فراصَت ،ضتاتذٌّذُ ررات )(Linacs
در پرتَدرهاًیً ،طاًذارکردى رادیَایسٍتَپی تا کارترد تطخیصی ) ٍ (PETدرهاًی ٍ تػییي هکاًیسن اثر پرتَّا
در فرآیٌذّای تطخیصی ٍ درهاًی ) (Radiation Biologyهرَّى تالش ٍ تحقیق فیسیکذاى ّا در ػرصِ
پسضکی است کِ اهرٍزُ تٌام فیسیسیست پسضکی

) (Medical Physicistضٌاختِ هیطًَذ ّ .وکاری تیي

هتخصصیي فیسیک پسضکی ٍ سایر تخصص ّای پسضکی در ػرصِ تحقیق ٍ

تالیي تَاًستِ است خصَصا

تکٌیکْای تصَیرترداری ٍ درهاى تیواری ّای تذخین را هتحَل سازد.
اهسال تٌا تر پیطٌْاد سازهاى تیي الوللی فیسیک پسضکی سال اّویت تؼلین ٍ ترتیت تؼٌَاى اتسار اصلی ٍ کلیذ
حرکت تسَی هَفقیت ًام گرفت  .در کار ها کِ استفادُ از پرتَّای یًَیساى ٍ ؽ یریًَیساى در جْت تطخیص ٍ
درهاى تیواریْاست آهَزش صحیح ،کلیذ اصلی تکارگیری تْیٌِ اتسار ٍ تجْیسات هَلذ پرتَ تَدُ تٌحَیکِ هیساى
سَاًح ٍ ػَارض ًاضی از پرتَگیری ٍ دٍز دریافتی ًاخَاستِ را تا حذ هوکي تحذاقل رساًذُ ٍ تْرُ درهاًی را
افسایص دّذ.
تٌظر ایٌجاًة چالص اصلی فیسیک پسضکی در ایراى را تطَر خالصِ هیتَاى در ایي جولِ خالصِ کرد کِ " :تا
تَجِ تِ گستردگی تخصص ٍ حیطِ کارتردی فارؽ التحصیالى فیسیک پسضکی ّن اکٌَى داًص فیسیک پسضکی
در دًیا تِ سوتی حرکت هیکٌذ کِ فیسیسیست پسضکی ضاغل در تیوارستاًْا ٍ کلیٌیک ّای تطخیصی ٍ درهاًی
تایذ هاًٌذ سایر هتخصصیي ػرصِ سالهت ٍ تْذاضت ،ترتیت ٍ آهَزش تخصصی داضتِ تاضٌذ در ایٌصَرت
خذهات ػرضِ ضذُ تَسط فیسیسیست ػرصِ ٍسیغ تری را درتر خَاّذ گرفت ٍ َّیت ٍ ًقص تخصصی
فیسیسیست پسضکی در تْذاضت کطَر ػیاى تر خَاّذ ضذ تٌاترایي تایذ تِ سوتی حرکت کٌین کِ کار
تالیٌی فیسیک پسضکی تصَرت فؼال تر ٍ گستردُ تر درآیذ".
بب احتشام
دکتش سیذ سبیع هْذٍی
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گضاسؿی ّـتویي وبس گبُ وـَسی ثب ػٌَاى فیضیىی ٍدصیوتشی
الىتشٍى دسهبًی دس تجشیض:
ایي کارگاُ تا ّوکاری اًجوي فیسیک پسضکی ایراى  ،گرٍُ فیسیک پسضکی ٍ تخص پرتَ درهاًی تیوارستاى اهام رضا (ع)
تثریس در داًطکذُ پسضکی ٍ تا حوایت ها لی ضرکت ساهاى تاتص اهیذ در تاریخ  24-23تیر هاُ رٍزّای چْارضٌثِ ٍ پٌجطٌثِ
ترگسار گردیذّ .ذف از ایي کارگاُ تاز آهَزی ٍهرٍر تر فیسیک الکترٍى درهاًی تَد کِ هطالة

تا تکیِ تر یک هرٍر

سیستواتیک از فصل الکترٍى کتاب خاى ترگرفتِ ضذ ُ تَد ٍ تیطتر هطالة هْن طی سِ جلسِ سخٌراًی کِ تَسط دکتر ػلی
رضا فرج اللْی استاد گرٍُ فیسیک پسضکی ٍ دکتر اصغر هصثاحی داًطیار گرٍُ فیسیک پسضکی تذریس گردیذ

 .یک

جلسِ ّن هختص تِ ضرکت ساهاى تاتص تَد کِ هٌْذس تاتایی در هَرد تجْیسات پرتَدرهاًی کِ تَسط ضرکت ًوایٌذگی
هی ضًَذ صحثت کردًذ ٍدر هَرد خصَصیات فٌی ٍدزیوتریکی فاًتَم آب ٍ تجْیسات کٌترل کیفی دستگاُ ضتاتذٌّذُ تا
ضرکت کٌٌذگاى تِ تحث ٍتثادل ًظر پرداختٌذ.

آخریي جلسِ رٍز چْارضٌثِ در هَرد

 TRS-398تَد ٍ اًذازُ گیری خرٍجی تاریکِ ّای الکترًٍی تراساس ایي

پرٍتَکل تَضیح دادُ ضذ  .ضیافت ضام در اللِ پا رک تثریس ترای ضرکت کٌٌذگاى در رٍز چْارضٌثِ ترگسار گردیذ  .در
رٍز پٌجطٌثِ کارگاُ ػولی در تخص پرتَدرهاًی تیوارستاى اهام رضا (ع) اًجام ضذ  .ضرکت کٌٌذگاى تِ دٍ گرٍُ تقسین
ضذًذ .در یک دستگاُ ضتاتذٌّذُ اًذازُ گیری خرٍجی الکترٍى صَرت گرفت ٍ در دستگاُ دیگر اًذازُ گ یری هسطح
تَدى ٍ قریٌگی ٍسایر پاراهترّای دزیوتریک اًجام ضذ  .سپس در آخریي جلسِ تا استفادُ از سیستن طراحی درهاى هَجَد
اساس طراحی درهاى در رادیَتراپی ترٍش هذٍالسیَى ضذت  IMRTترای رادیَتراپی پرٍستات تا هؼرفی اًذاهْای ّذف
ٍ در هؼرض خطر تَضیح دادُ ضذ ً .حَُ اًجام ٍ optimizationتؼریف هحذٍدیتْای دز ترای تواهی ارگاًْا در
درهاى پرٍستات آهَزش دادُ ضذ ً .حَُ تاییذ طرح ّای  ٍIMRTتفاٍت کار تا درهاى سِ تؼذی تطثیقی هَرد تحث قرار
گرفت .کارگاُ در رٍز پٌجطٌثِ ساػت  13تِ پایاى رسیذ.
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گضاسش کبسگبُ آضٌبیی هقذهبتی بب کذ هًَتکبسلَ MCNPX
دٍسُ اٍل:
کبسگبُ آضٌبیی هقذهبتی بب کذ هًَت کبسلَ  MCNPXدس تبسیخ ّبی  8 ٍ 7اسدیبْطت
سبل  1395تَسط کبسگشٍُ ضبیِ سبصی اًجوي فیضیکپضضکی دس هحل دفتش اًجوي بشگضاس
ضذّ .ذف اص ایي کبسگبُ آضٌبیی هقذهبتی بب ایي کذ هحبسببتی بشای هتخصصبى ٍ
داًطجَیبى فیضیک پضضکی ٍ دیگش سضتِ ّبی هشتبط بَد  .ضشکتکٌٌذگبى دس کبسگبُ
(هجوَعب ً 14فش ضشکت کٌٌذُ

) اص داًطجَیبى کبسضٌبسی

اسضذ ٍ دکتشی ٍ

فبسغالتحصیالى سضتِ ّبی فیضیک پضضکی ،پشتَپضضکی ،سادیَبیَلَطی ٍ فیضیک
ّستِای بَدًذ.
سٍص اٍل کبسگبُ ساس سبعت  14:30دس بعذ اص ظْش سٍص سِ ضٌبِ  7اسدیبْطت آغبص ٍ تب
سبعت ّ 18وبى سٍص اداهِ داضت  .هحَسّبی اصلی اسائِ ضذُ دس ایي سٍص ضبهل؛ تئَسی
سٍش هًَت کبسلَ دس تشابشد رسات ،آضٌبیی کلی بب کذ  ،MCNPXتعشیف ٌّذسِ ٍ سسن
آى تَسط ًشم افضاس  ،Visual Editorبَدًذ  .دس سٍص دٍم ،کِ اص سبعت  9صبح ضشٍع ٍ تب
ّ 18:30وبى سٍص اداهِ داضت .هحَسّبی اصلی اسائِ ضذُ دس کبسگبُ ضبهل؛ تعشیف چطوِ،
تعشیف خشٍجی ،اجشای بشًبهِ ٍ تحلیل خشٍجی ،حل هسبئل ًوًَِ ،بَدًذ  .سٍص دٍم کبسگبُ
دس دٍ بخص صبح (اص سبعت  9تب  ٍ )12:30بعذ اص ظْش (اص سبعت  14تب  )18:30بِ ّوشاُ
صشف ًبّبس دس بیي دٍ بخص ،بشگضاس

گشدیذ .دس پبیبى بِ ضشکت کٌٌذگبى دس کبسگبُ،

گَاّی ضشکت دس دٍسُ بِ صببى اًگلیسی اص طشف کبسگشٍُ ضبیِ
فیضیکپضضکی اعطب گشدیذ.
باتشکراز جناب آقای دکتر محمود رضا اکبری
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ّ18وبى سٍص اداهِ داؿت  .هحَسّبی اكلی اسائِ ؿذُ دس سٍص
دٍم وبسگبُ ؿبهل؛ هؾ تبلی ٍ سػن خشٍخی دس هؾ تبلی ،
تػشیف ٌّذػِ ّبی تىشاسی  ،تؼشیف چـوِ ٍ تبلی دس
ٌّذػِّبی تىشاسی  ،سٍؽ ّبی وبّؾ ٍاسیبًغ ٍ پشداصؽ

دٍسُ دٍم:

هَاصی دس اخشای ثشًبهِ ّب ،ثَدًذ ّ .ش دٍ سٍص وبسگبُ دس دٍ

دٍسُ هتَػظ وذ هًَت وبسلَ  MCNPXدس تبسیخ ّبی 26

ثخؾ كجح (اص ػبػت  9تب  ٍ )13ثؼذ اص ظْش (اص ػبػت

ٍ  27هشداد ػبل  1395تَػظ وبسگشٍُ ؿجیِ ػبصی اًدوي

 14:30تب  )18ثِ ّوشاُ كشف ًبّبس دس ثیي دٍ ثخؾ ،ثشگضاس

فیضیهپضؿىی دس هحل دفتش اًدوي ثشگضاس ؿذ ّ .ذف اص ایي

گشدیذ .دس پبیبى ثِ ؿشوت وٌٌذگبى دس وبسگبُ ،گَاّی

وبسگبُ ،وؼت هْبست دس حذ هتَػظ ثب ایي وذ م حبػجبتی

ؿشوت دس دٍسُ ثِ صثبى اًگلیؼی اص عشف وبسگشٍُ

ثشای هتخللبى ٍ داًـدَیبى فیضیه

پضؿىی ٍ دیگش

ؿجیِػبصی اًدوي فیضیه پضؿىی اػغب گشدیذ .

سؿتِّبی هشتجظ ثَد  .ؿشوتوٌٌذگبى دس وبسگبُ (هدوَػب
ً 12فش ؿشوت وٌٌذُ ) اص داًـدَیبى وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ
دوتشی ٍ فبسؽ

اتحلیالى سؿتِ ّبی فیضیه پضؿىی،

پشتَپضؿىی ،سادیَثیَلَطی ،آهَصؽ فیضیه ٍ فیضیه
ّؼتِای ثَدًذ  .ىوتِ خبلت تَخِ ،حضَس هذیش گشٍُ فیضیه
داًـگبُ وشثال (اص وـَس ػشاق ) ثِ ػٌَاى یىی اص ؿشوت
وٌٌذُگبى وبسگبُ ثَد .

اولين سمپوزیوم سه جانبه پيشرفت
های اخير در  PETو SPECT
ثِ ّوت " وبسگشٍُ تلَیشثشداسی اًدوي فیضیه پضؿىی
ایشاى" ٍ ثب ّوىبسی هشوض تحمیمبت تلَیشثشداسی ػلَلی ٍ
هَلىَلی" ،اٍلیي ػوپَصیَم ػِ جاًجِ پیـشفت ّبی اخیش
دس  " SPECT ٍ PETثب حضَس اػبتیذ ثٌبم دس حَصُ
پضؿىی ّؼتِ ای اص داًـگبُ ّبی هؼتجش خْبى دس سٍصّب ی
 16 ٍ 15فشٍسدیي هبُ ػبل  95دس تبالس اثي ػیٌب داًـىذُ
پضؿىی داًـگبُ تْشاى

ثشگضاس

گشدیذ.

دس ایي ػوپَصیَم دٍ سٍصُ اػضبی ّیبت ػلوی  ،داًـدَیبى
همبعغ دوتشا ،وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ وبسؿٌبػی حضَس داؿتٌذ .
سٍص اٍل وبسگبُ ساع ػبػت

 9كجح سٍص ػِ ؿٌجِ 26

اسدیجْـت آغبص ٍ تب ػبػت

ّ 18وبى سٍص اداهِ داؿت .

ة
هحَسّبی اكلی اسائِ ؿذُ دس ایي سٍص ؿبهل؛ آؿٌبیی ولی ا
وذ ٍ فبیل ٍسٍدی ،تؼشیف ٍ سػن ٌّذػِ ّبی ػبدُ ،تؼشیف

ایي ػوپَصیَم وِ ثِ هٌظَس آؿٌبیی ثب پیـشفت ّبی خذیذ
دس تدْیضات ٍ تىٌیه ّبی تلَیشثشداسی  PET/SPECTثب
هـبسوت پظٍّـگشاى داًـگبُ ّبی خبًضّبپىیٌضّ ،بسٍاسد ٍ
ػلَم پضؿىی تْشاى عشاحی ؿذُ ثَد ،تَػظ اػبتیذ هحتشم
دوتش هحوذسضب آی ،دوتش حویذ ثبثت ،دوتش آسهبى سحوین

چـوِ دس ٌّذػِ ّبی ػبدُ ،تؼشیف خشٍخی ،اخشای وذ،

ٍ دوتش ػؼیذ اؿشفی ًیب ثشگضاس گشدیذ

تحلیل خشٍخی ٍ تٌظین فیضیه تشاثشد رسات  ،ثَدًذ  .دس سٍص

ػوپَصیَم ،اثتذا سیبع ت هحتشم اًدوي فیضیه پضؿىی

دٍم ،اص ػبػت  9كجح سٍص چْبسؿٌجِ  27هشداد ؿشٍع ٍ تب
3

 .در رٍز اٍل

ایشاى،
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خٌبة آلبی دوتش هْذٍی ضوي تـىش اص وبسگشٍُ

دلیل ایي هَضَع ایي اػت وِ داًؾ پضؿىی دس ص هیٌِ ّبی

تقـــــٍیشثشداسی ثِ هيــــظَس ثشگضاسی ػوپــــٍصیَم ،دس

تلَیشثشداسی ٍ سادیَتشاپی ثؼیبس پیچیذُ هی ثبؿذ ٍ توبم
تلوین گیشی ّب دس ایي ساثغِ اغلت تَػظ تین ّبی
هتخلق وِ ؿبهل پضؿىبى هتخلق ،فیضیؼت ّب ٍ ،غیشُ
هی ثبؿذ ،اًدبم هی گیشد ٍ چَى ثیوبساى ثیـتش ثب پضؿىبى
وِ هؼَلیت سّجشی تین ّب سا ثشػْذُ هی گیشًذ ،هَاخِْ
ّؼتٌذ ،ثِ ّویي دلیل ثیوبساى آؿٌبیی چٌذاًی ثب اػضبی
تین هتخلق ثخلَف فیضیؼت ّب ًذاسًذ

 .ثٌبثشایي ًیبص

ّؼت وِ فیضیؼت ّب ثَیظُ دس ثخؾ ّبی ولیٌیىی ًمؾ
پشسًگ تشی داؿتِ ثبؿٌذ تب ثب سٍیبسٍیی ثیـتش آًْب  ،اّیوت
ایي سؿتِ دس تلوین گیشی ّبی ولیٌیىی ثیـتش ؿَد  .چشا
وِ هغتمذ ّؼتین هتخللیي فیضیه پضؿىی اهشٍصُ ًمؾ
هْن ٍ هَثشی دس اسایِ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی دس ػشكِ
ػالهت وـَس داسًذ ً .ىتِ دیگش ایي ّؼت وِ اًدوي
فیضیه پضؿىی ثیي اللول ،تَكیِ ثش اًتـبس اّویت ًمؾ
فیضیؼت ٍ فؼبلیت ّبی سؿتِ فیضیه پضؿىی دس صهیٌِ ّبی
دسهبًی ،تـخیلی اص عشی ق سػبًِ خوؼی ،ؿجىِ ّبی
ساثغِ ثب ّولذایی اًدوي فیضیه پضؿىی ایشاى ثب ػبصهبى
اًدوي فیضیه پضؿىی ثیي الوللی ( )IOAMPوِ ّذف
اهؼبل سا "تالؽ ثشای آؿٌبیی خبهؼِ ثب فیضیه پضؿىی "
هی ثبؿذ ،كحجت وشدًذ ٍ ّوچٌیي پیشاهَى ساّىبسّبی
تحمك ایي ّذف ،چشا وِ ػوَم خبهؼِ ٍ حتی افشاد
هتخلق ًیض ،آگبّی ثؼیبس ووی ًؼجت ثِ لبثلیت ّب ٍ
فؼبلیت ّبی ایي سؿتِ داسًذ .

اختوبػی ٍ غیشُ دس ػغح وـَس هی ثبؿذ تب ػوَم خبهؼِ ثب
ایي سؿتِ ثیـتش ؿَد ّ .وچٌیي ایـبى دس ساثغِ ثب وبسگشٍُ
ّب وِ ًمؾ ثؼضایی دس تَاًوٌذ ػبصی فبسؽ التحلیالى ایي
سؿتِ ثشای ٍسٍد ثِ ػشكِ ولیٌیه سا داسًذ ٍ ّوچٌیي
اّویت آًْب دس پشوشدى خال آمٍصؿی ثیي آهَصؽ داًـگبّی
ٍ ًیبص ّبی خبهؼِ ،كحجت وشدًذ .
ػپغ ،دوتش آی ،هذیش گشٍُ داًـىذُ فیضیه پضؿىی ٍ
هٌْذػی پضؿىی داًـگبُ ػلَم پضؿىی تْشاى ،ضوي تـىش
اص وبسگشٍُ تلَیشثشداسی ٍ ثَیظُ دوتش لذیشی دس ثشگضاسی
ػوپَصیَم ،دس اثتذا تبسیخچِ ای اص سؿتِ پضؿىی ّؼتِ ای
دس ایشاى ٍ خْبى ،ؿىل گیشی اًدوي پضؿىی ّؼتِ ای ٍ
تبػیغ هشوض تحمیمبت پضؿىی ّؼتِ ای دس داًـگبُ ػلَم
پضؿىی تْشاى سا ثیبى ًوَدًذ ّ .وچٌیي دس هَسد تؼذاد
هشاوض پضؿىی ّؼتِ ای دس وـَس  ،هشاوض تَلیذ وٌٌذُ سادیَ
داسٍ ،تؼذاد ػیىلتشٍى ّبی ثیوبسػتبًی دس ػغح وـَس،
تغــــداد دػتگبُ ّبی تقـــــٍیشثشداسی پضؿىی ّؼتِ ای
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(  )SPECT, SPECT/CT, PET/CTدس ػغح وـَس ،تؼذاد
ثیوبسػتبى ّبیی وِ وبس دسهبًی دس ثخؾ پضؿىی ّؼتِ ای
اًدبم هی دٌّذ ،كحجت وشدًذ .

دس ثؼذ اص ظْش ّوبى سٍص ،دوتش آی هشٍسی ثش ػبصٍوبس
ػیؼتن تلَیشثشداسی پت ،خالكِ ای اص سٍؽ ّبی ثبصػبصی
تقٍیش ٍ ّوچٌیي اًَاع تلَیشثشداسی ّبی تشویجی آًبتَهی
پغ اص آى ،ایـبى خالكِ ای اص تبسیخچِ فیضیه پضؿىی
ثَیظُ دس پضؿىی ّؼتِ ای دس ایشاى ٍ تبػیغ

اٍلیي گشٍُ

ٍ فیضیَلَطی ) ( PET/CT, PET/MRIسا ثیبى ًوَدًذ.
ػپغ دوتش سحوین ،ػضَ ّیبت ػلوی ثیوبسػتبى خبًضّب

فیضیه پضؿىی ،آصهبیـگبُ ٍ هشوض تحمیمبت دس ایشاى سا

پىیٌض ،دس اثتذا تبسیخچِ ای اص اًَاع دػتگبُ ّبی پت

اسایِ ًوَدًذ ّ .وچٌیي ،دس ساثغِ ثب صهیٌِ ّبی تحمیمبتی

اختلبكی ٍ وبسثشد ّبی خذیذ آىّ ٍ ،وچٌیي خالكِ ای

پضؿىی ّؼتِ ای ،تؼذاد دػتگبُ ّبی ػبخت ؿذُ دس ایشاى

اص صهیٌِ ّبی تحمیمبتی خذیذ اػن اص سٍؽ ّبی پیـشفتِ
( Partial Volume

ٍ سًٍذ اخشایی ّش یه اص دػتگبُ ّب ،آصهبیـْبی تخللی

ثبصػبصی تلَیش ،اثش حدن خضیی

وِ ثشای ثجت ٍ اػتفبدُ اص آًْب دس ولیٌیه ثب یذ اًدبم ؿَد،

) ،Effectsتلَیشثشداسی هتحشن

كحجت وشدًذ.

 ،)Imagingتلحیح تضؼیف تلَیش ٍ ووی ػبصی آى سا

ػپغ دوتش ثبثت ،اػتبد سادیَلَطی داًـىذُ پضؿىی
داًـگبُ ّبسٍاسد ،دس اثتذا خالكِ ای اص فیضیه اتن ٍ
ًیشٍّبی ّؼتِ ای ،ػٌبكش تـىیل دٌّذُ ّؼتِ ،اًشطی هَاد
هتفبٍت وِ تبثؾ ثتب داسًذ ،ثشّن وٌؾ ّبی هوىي دس
ػیؼتن آؿىبسػبصیّ ٍ ،وچٌیي همبیؼِ ای اص ٍیظگی ّبی
هَاد هختلف دس ػیؼتن آؿىبسػبص سا اسایِ ًوَدًذ  .دس اداهِ
ایـبى خالكِ ای اص تبسیخچِ وشیؼتبل ّبی ػیؼتن

(

Dynamic

اسایِ دادًذ ّ .وچٌیي ،دوتش اؿشفی ًیب ،داًـدَی دوتشای
تین تخللی دوتش سحوین ،پیشاهَى اثش حدن

خضیی ٍ

دالیل ایدبد آى ،سٍؽ ّبی تلحیح ایي اثش ثب اػتفبدُ اص
هذل ّبی  ٍ PSFیب ّوبى هذل ّبی سصٍلَؿي ٍ یب یبصیبثی
 ، PSFكحجت وشدًذ ٍ ًتیدِ پیبدُ ػبصی تلحیح اثش
حدن خضیی دس كٌؼت ٍ ػیؼتن ّبی تلَیش ثشداسی سا اسایِ
وشدًذ.

آؿىبسػبصی ثِ ّوشاُ همبیؼِ ای اص ٍیظگی ػیٌتیالتَسّبی

دس پبیبى سٍص اٍل ػوپَصیَم ،دوتش سحوین دس هَسد تبسیخچِ

هختلف ،اًَاع وَلیوبتَسّب ٍ وبسثشد ّشیه اص آًْب سا ثیبى

ؿجیِ ػبصی ثب هًَت وبسلَ ٍ وبسثشد آىّ ٍ ،وچٌیي خالكِ

ًوَدًذ .ػالٍُ ثش ایي ،ایـبى ثِ هؼشفی

اص اًَاع پت ّبی

ای اص سًٍذ پیـشفت فبًتَم ّبی ؿجیِ ػبصی ؿذُ ثب لبثلیت

اختلبكی ٍ ٍیظگی آًْب ،پیـشفت ّب اخیش ٍ صهیٌِ ّبی

ّبی هتفبٍت سا ثیبى ًوَدًذ  .دس اداهِ ،ایـبى دس هَسد

تحمیمبتی ثشای لؼوت ّبی هختلف ػیؼتن آؿىبسػبصی

هـىالت ٍ هحذٍدیت ّبیی وِ دس سًٍذ تـخیلی تَػظ

پت ثِ هٌظَس افضایؾ ثْشُ ٍسی آى كحجت وشدًذ .

چـن اًؼبى ،هشاحل تـخیلی تلَیش وِ ؿبهل آؿىب سػبصی
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ضبیؼِ ،ػپغ تؼییي ًؼجتب دلیك هحل آى ٍ دس آخش
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بشگضاسی دٍهیي کبسگبُ هقذهبتی کٌتشل کیفی دس

هـخق ًوَدى خَؽ خین ثَدى یب ًجَدى آىّ ٍ ،وچٌیي
تؼییي ػبیض دلیك ضبیؼِ ٍخَد داسد ،كحجت وشدًذ ٍ دس
اداهِ ثب پشػؾ ٍ پبػخ ؿشوت وٌٌذگبى ٍ اػبتیذ خلؼِ
خبتوِ یبفت.
ّبی

دس سٍص دٍم ،اثتذا دوتش آی دس استجبط ثب پیـشفت

عیؼتن  ٍ PET/MRI ٍ PET/CTوبسثشد ّب ٍ ٍیظگی آًْب
كحجت وشدًذ  .ػپغ دوتش سحوین ثِ هَضَع ووی ػبصی
تلبٍیش  SPECT ٍ PETثَیظُ ثب اػتفبدُ اص Radiomics
ٍ  Radiogenomicsپشداختٌذ.

پضضکی ّستِ ای
دٍهیي دٍسُ "وبسگبُ همذهبتی وٌتشل ویفی دس پضؿىی
ّؼتِای" دس دٍ ثخؾ تئَسی ٍ ػولی دس سٍصّبی  29الی
 31تیشهبُ ثشگضاس ؿذ  .ثب تَخِ ثِ اػتمجبل ػاللوٌذاى
ثؼیبسی وِ ثِ ػلت هحذٍد ثَدى ظشفیت ،هَفك ثِ ؿشوت
دس دٍسُ لجل ًـذُ ثَدًذ ،ایي دٍسُ وبهال هـبثِ وبسگبُ
ثشگضاس ؿذُ دس ثْوي هبُ ػبل گزؿتِ تـىیل ؿذ ّ .ذف اص
ایي الذام آم ادگی یىؼبى ؿشوت وٌٌذگبى خْت حضَس دس
وبسگبُ پیـشفتِ پضؿىی ّؼتِ ای ثب هحَسیت ػیؼتن
تلَیشثشداسی  ،PETوِ دس هبُ ّبی آتی ثشگضاس خَاّذ ؿذ،
هیثبؿذ.
ایي دٍسُ ػِ سٍصُ وِ تَػظ وبسگشٍُ تلَیشثشداسی اًدوي
فیضیه پضؿىی ایشاى ثشگضاس ؿذ ،ثب ّذف آؿٌبیی ثب هجبحث
وٌتشل ویفی دس ػیؼتن ّبی تلَیشثشداسی پضؿىی ّؼتِ ای
ٍ ثغَس ٍیظُ ػیؼتن ّبی دٍسثیي گبهب ٍ اػپىت

عشاحی

ؿذُ ثَد.

پغ اص آىً ،ـؼت پشػؾ ٍ پبػخ پیشاهَى ًمؾ فیضیؼت
دس ثخؾ ّبی پضؿىی ّؼتِ ای ،تلَیش ثشدا

سی پت ٍ

ػیىلتشٍى ثب حضَس اػبتیذ هحتشم دوتش آی ،دوتش ثبثت،
دوتش سحوین ،دوتش اسدوبى ،دوتش ثیغشفبى ،دوتش غفبسیبى ٍ
دوتش ووبلی اكل ثشگضاس گشدیذ ّ .وچٌیي دس پبیبى خلؼِ،
گَاّیٌبهِ ؿشوت وٌٌذگبى تمذین آًْب گشدیذ .
دس پبیبى اص سیبػت داًـىذُ پضؿىی ٍ پشػٌل داًـىذُ
خِت ّوىبسی آًْب ثشای ثشگضاسی ػوپَصیَم دٍ سٍصُ
پضؿىی ّؼتِای ،كویوبًِ ػپبػگضاسین .
بب تطکش اص خبًن ّب هجببی ٍ سلگی  ،کویتِ اجشایی کبسگشٍُ
تصَیشیشداسی
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دس ثخؾ تئَسی ایي وبسگبُ ػِ سٍصُ وِ دس داًـىذُ
اػبتیذ
پضؿىی داًـگبُ ػلَم پضؿىی تْشاى ثشگضاس ؿذ،
هحتشم ایي دٍسُ دوتش هحوذسضب آی ،دوتش ػلیشضب ووبلی
اكل ،دوتش اح هذ ثیغشفبى ٍ دوتش پشّبم گشاهی فش ،دس اثتذا
ثِ ثیبى هفبّین اٍلیِ ای دس صهیٌِ فیضیه ثْذاؿت ،سٍؽ -
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ّبی تلَیشثشداسی دس پضؿىی ّؼتِ ای ٍ هجبًی وٌتشل
ویفیت تلَیش دس پضؿىی ّؼتِ ای پشداختٌذ ٍ دس اداهِ
وبسگبُ ؿشوت وٌٌذگبى ثب هجبحثی اص خولِ اكَل فیضیه
پضؿىی ّؼتِ ای ٍ ا ػپىتشٍػىَپی ،آستیفىت ّبی ػیتن
تلَیشثشداسی اػپىت ٍ وبلیجشاػیَى ػیؼتن ّبی پضؿىی
ّؼتِای آؿٌب ؿذًذ.
ثب تَخِ ثِ تؼذاد صیبد ؿشوت وٌٌذگبى ٍ ّوچٌیي خْت
ّشچِ وبسآهذتش ثَدى آهَصؽ ػولی ،ػاللوٌذاى دس دٍ گشٍُ
ثب وٌتشل ویفی دس ػیؼتن تلَیشثشداسی اػپىت ثلَست
ػولی آؿٌب ؿذ ًذ .ایي ثخؾ تَػظ دوتش ػلیشضب ووبلی
اكل ثب ّوىبسی ثیوبسػتبى هْش ،دس ثخؾ پضؿىی ّؼتِ ای
ایي ثیوبسػتبى ثشگضاس ؿذ  .دس ایي ثخؾ ؿشوت وٌٌذگبى
ثغَس ػولی ثب وبلیجشاػیَى ػیؼتن تلَیشثشداسی اػپىت ٍ
تبثیشات آًْب دس ویفیت تلَیش آؿٌب ؿذًذ .
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آصهبیـگبُ هلی ًمـِ ثشداسی هغض دس تبسیخ

 ۹۵/۵/۱۱ثب

حضَس اػحبق خْبًگیشی هؼبٍى اٍل سییغ خوَْسی ،حؼي
لبضی صادُ ّبؿوی ٍصیش ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی،
هحوذ فشّبدی ٍصیش ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍ ،ػَسًب
ػتبسی هؼبٍى ػلوی ٍ فٌبٍسی سیبػت خوَْسی ساُ اًذاصی
ؿذ.

ایي آصهبیـگبُ یه هَػؼِ هلی اػت وِ دس اختیبس ّوِ
داًـگبُ ّب ٍ هحممبى وـَس لشاس خَاّذ داؿت ،ثِ كَست
ّیبت اهٌبیی اداسُ هی ؿَد ٍ ٍاثؼتِ ثِ ّیچ یه اص داًـگبُ
ّب ًیؼت.
خْت اعالػبت ثیـتش ثِ ٍة ػبیت

www.nbml.ir

هشاخؼِ ًوبییذ.

دس پبیبى اص ّوىبسی سیبػت ٍ پش ػٌل ثخؾ پضؿىی ّؼتِ -
ای ثیوبسػتبى هْش خْت ّوىبسی كویوبًِ آًْب دس ثشگضاسی
ثخؾ ػولی وبسگبُ ،كویوبًِ ػپبػگضاسین .

بب تطکش اص خبًن ّب هجببی ٍ سلگی  ،کویتِ اجشایی کبسگشٍُ
تصَیشیشداسی
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گسارشی از برگساری کارگاه طراحی
درمان پیشرفته:
ؿشوت ٍاساى پشتَ دسهبى دس ساػتبی نهه ثِ استمبی ػغح
داًؾ سادیَتشاپی ثب ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی اًدنــــى فیضیه
پضؿىی دس تبسیخ ّبی  28 ٍ 27هشداد هبُ خبسی الذام ثِ
ثشگضاسی دٍسُ آهَصؿی ثب ػٌبٍیي ریل ًوَد ٍ دس ایي دٍسُ
ً 12فش اص هدشثتشیي هتخللیي فیــــصیه پضؿىی وـَس
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ؿشوت داؿتِ اًذ ٍ آلبی یبػش سادس اص هذسػیي ٍاسیبى ثشای
تذسیغ حضَس داؿتِ اًذ.

-1395بهار و تابستان

 هفَْم ٍ اكَل دسهبى IMRT
 اًدبم یه پلي IMRT
 دسهبى ّبی پیـشفتِ Rapid Arc
 هفَْم ٍ اكَل دسهبى Rapid Arc
 اًدبم یه پلي Rapid Arc
 همبیؼِ پلي وشدى ثِ سٍؽ ّبی 3D,IMRT,RA


تَضیحبت دس هَسد پلٌیٌگ اتَهبتیه

Rapid

Plan
طــــثك تَافك اًدبم ؿذُ ثب اًدوي فیضیه پضؿىی هَاسد
صیش دس عَل ایي دٍ سٍص هغشح ؿذ :
ّذف اس ثزگشاری ایي کبرگبُ تسلظ فیشیست ّبی رادیَتزاپی
در ثزرسی ّبی هزتجظ ثب کٌتزل کیفی ش تبثذٌّذُ ّبی خغی در
حَسُ پشضکی ٍ اعویٌبى اس ایجبد هٌبسجتزیي ضزایظ ثزای اکسپَس
ثیوبراى تحت درهبى ثَدُ است.
جْت دستیبثی ثِ ایي ّذف ،کبرگبُ آهَسضی هذکَر ثب
ّوکبری هبلی ٍ ػلوی ضزکت في آٍری آسهبیطگبّیً ،وبیٌذُ
 یه ثشسػی اخوبلی ثش سٍی ًشم افضاس اولیپغ

هحصَالت کوپبًی  ٍ ELEKTAضزکت آرًیکب تجبرت داًص رٍس

ً حَُ ٍسٍد تلبٍیش ٍ اعالػبت ٍ ثجت ٍ تغجیك

ًوبیٌذُ هحصَالت دٍسیوتزی کوپبًی  ،IBAدر دٍ ثخص تئَری

تلبٍیش
 توشیي ثش سٍی ًحَُ وبًتَسیٌگ

ٍ ػولی عی یک کبرگبُ دٍ رٍسُ در ضْزیَر هبُ سبل

 وبًتَسیٌگ ٍ عشاحی دسهبى

ثزگشار گزدیذ .دٍرُ آهَسش تئَری ثِ هٌظَر راٌّوبیی گبم ثِ گبم

 دسػت وشدى یه پلي ػِ ثؼذی

فیشیست ّب جْت ایجبد ضزایظ ثْیٌِ در سهبى کبر ثب دستگبُ در

 توشیي ثش سٍی اًدبم عشاحی دسهبى ػِ ثؼذی

ًظز گزفتِ ضذ  .ضزکت کٌٌذگبى ایي دٍر ُ ضبهل فیشیست ّبی

 الگَسیتن ّبی اولیپغ
 وبًتَسیٌگ اتَهبتیه ( َّؿوٌذ)
 وبس ثش سٍی ًحَُ اًدبم وبًتَسیٌگ اتَهبتیه دس
ًشم افضاس اولیپغ
 دسهبى ّبی پیـشفتِ – IMRT
8
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پشضکی ضبغل در ثخص ّبی رادیَتزاپی ٍ داًطجَیبى دکتزی ثب
گزایص پزتَدرهبًی ثَدُ است کِ ایي خَد ثیبًگز ثبال ثَدى سغح
ػلوی ایي کبرگبُ آهَسضی هی ثبضذ.
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در پبیبى ایي دٍرُ آهَسضی اس هذػَیي حبضز در ثزًبهِ یک
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)2خبًن سبرا السیَیتب

( : )Sara La-Civitaاس

فزم ًظزسٌجی در خصَظ ثزرسی ًحَُ ثزگشاری ٍ ًحَُ آهَسش

اپلیکیطٌیست ّبی ثیي الوللی هحصَالت دٍسیوتزی کوپبًی

دریبفت ضذ ٍ گَاّیٌبهِ حضَر در دٍرُ اػغب گزدیذ.

 IBAثب تحصیالت در حَسُ فیشیک پشضکی

نحوه اطالع زسانی و تبلیغات:
اعالع رسبًی ایي workshopاس عزیق ارسبل ایویل ثِ
کلیِ اػضبی هحتزم اًجوي صَرت پذیزفت ّ .وچٌیي پَستزی ثِ
ػٌَاى اعالػیِ اس ضزایظ کبرگبُ عزاحی ٍ در کلیِ هزاکش
رادیَتزاپی تَسیغ گردیذ .
شسکت کنندگان دز : Workshop
ثِ عَر کلی تؼذاد هذػَیي هَرد آهَسش در ایي کبرگبُ
ضبهل ً 25فز ثَد کِ ایي افزاد اس هیبى افزادی کِ ثِ ػٌَاى پیص
ثجت ًبم جْت حضَر در کبرگبُ اػالم آهبدگی کزدُ ثَدًذ ثب تَجِ
ثِ اٍلیت قبئل ضذُ ثِ هیشاى سبثقِ اضتغبل ٍ پَسیطي ػلوی جّت
قغؼی ضذى ثجت ًبم تَسظ اًجوي اًتخبة ضذًذ.
ًکتِ جبلت ایي کبرگبُ استقجبل ثسیبر سیبد اػضب اًجوي اس
ایي ثزًبهِ ثَد کِ تٌْب اهکبى ثجت ًبم یک چْبرم اس افزاد هتقبضی
فزاّن آهذ کِ ایي هیشاى استقجبل ثیبًگز توبیل ّزچِ ثیطتز
ثزگشاری ایي قجیل کبرگبُ ّب هی ثبضذ.
مدزسان کازگاه :
)1آقبی کبرلَس سٌَذیي ( : )Carlos Sandinاس فیشیست

)3آقبی هجیذ دٍٍکبر ( : )MajidDoukarثب پَسیطي
هذیز هٌغقِ ای خبٍرهیبًِ اس کوپبًی  ٍ IBAتحصیالت دررضتِ
هٌْذسی پشضکی
لجستیک کازگاه :
قسنت تئَری کبرگبُ در رٍس 5ضٌجِ هَرخ  11ضْزیَر سبل
 1395در ّتل رسیذاًس راهتیي ٍاقغ در خیبثبى ٍلیؼصز تْزاى اس
سبػت  8لغبیت  16:30ثزگشار ضذ کِ در آى اعالػبت تئَری
هزثَط ثِ اصَل کبر دستگبُ ّبی ضتبثذٌّذُ خغی پشضکی ٍ
هزاکش کٌتزل تضویي کٌٌذُ کیفیت ایي دستگبُ ّب ٍ استبًذاردّبی
هتذاٍل در ایي حَسُ هَرد ثزرسی قزار گزفت.
قسوت ػولی کبرگبُ در رٍس ثؼذ یؼٌی

 12ضْزیَر هبُ در

هزکش رادیَتزاپی صذرای قن کِ در حبل حبضز دارای دستگبُ
ضتبثذٌّذُ خغی  high energyالکتب هذل

Synergy

 platformثب  EPID ٍ MLCثِ ّوزاُ سیستن عزاحی درهبى
ٍ تجْیسات دٍسیوتزی هزثَعِ اس هیبى کبرثزاى هحصَالت الکتب
هی ثبضذ ٍ دارای دٍ ثًَکز دستگبُ ضتبثذٌّذُ است ثزگشار ضذ .
ایي هشیت ثْزُ گیزی ّوشهبى اس دٍ ثًَکز ثبػث هی ضذ تب
ضزکت کٌٌذگبى ثِ دٍ دستِ تقسین ضذُ ٍ ّوشهبى در دٍ ثخص

ّبی کوپبًی الکتب ٍ تحصیالت در سهیٌِ فیشیک ّستِ ای کِ ثِ

هجشا ثب دستگبُ کبر کٌٌذ ٍ ایي کوتز ضذى جوؼیت هَجت ثبالتز

صَرت تخصصی هسئَلیت ثزگشاری ایي قجیل کبرگبُ ّبی

رفتي راًذهبى هی ضذ .ایي قسوت ػولی اس سبػت  9:30آغبس ٍ تب

آهَسضی اس جبًت کوپبًی ثز ػْذُ ایطبى هی ثبضذ ٍ اس سبل
 2003در ایي کوپبًی هطغَل ثِ کبر است
9
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سبػت  17:00اداهِ یبفت  ٍ .در ًْبیت گَاّیٌبهِ حضَر در ایي
کبرگبُ آهَسضی تقذین هذػَیي گزدیذ.
نظسات افساد شسکت کننده :
جْت ثزرسی ًظزات هذػَیي ،یک فزم کلی در اختیبر آًْب
قزار گزفت ضبهل سَاالتی اس هیشاى رضبیتوٌذی آًبى اس کلیِ
ثزًبهِ ّبی ارائِ ضذُ در کبرگبُ ،اػن اس ًحَُ اجزا ،هیشاى تسلظ
هذرس ٍ  ...ثَد.
فسم مرکوز دز ذیل قابل مشاهده می باشد

اهداف آینده:
ثب تَجِ ثِ ثزرسی ّبی صَرت گزفتِ تَسظ کبرگزٍُ
رادیَتزاپی ٍ ّوچٌیي کبرگزٍُ اٍدیت ٍ کبهیطٌیٌگ اًجوي
فیشیک پشضکیً ،یبس است کبرگبُ ّبی هذٍى ثب ػٌبٍیي سیز
(جذٍل )2-تب یک سبل آیٌذُ ثزگشار گزدًذ.
جدول :2-کازگاه های مدون کشوزی موزد نیاش تا
یک سال آینده

دز نهایت با بسزسی نتایج بدست آمده اش فسم های
ازائه شده توسط شسکت کنندگان ،نتیجه نهایی
شی قابل مشاهده می باشد :
ازشیابی دز نموداز ز
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ردیف

ػٌَاى کبرگبُ هَرد ًیبس

1

کبرگبُ دسیوتزی هغلق ٍ ًسجی

2

تَضیحبت
پزتَی فَتًَی
پزتَی الکتزًٍی

کبرگبُ کٌتزل کیفی ضتبثذٌّذُ

کبرگبُ هقذهبتی

خغی

کبرگبُ پیطزفتِ (پیطٌیبس :هقذهبتی)

3

کبرگبُ سیستن عزاحی درهبى

4

کبرگبُ اٍدیت

کبرگبُ هقذهبتی
کبرگبُ پیطزفتِ (پیطٌیبس :هقذهبتی)
پیطٌیبس :دسیوتزی پزتَی فَتًَی
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دسیوتزی ٍ QA
کبرگبُ ثزاکی تزاپی

5

6

کبرگبُ هٌْذسی ضتبثذٌّذُ خغی

از اعضای محترم اوجمه کٍ اسامی آوان در زیر آمدٌ

عزاحی درهبى هقذهبتی

خًاَشمىد است وسبت بٍ دریافت کارت عضًیت خًد

عزاحی درهبى پیطزفتِ

در ريزَای زيج با دفتر اوجمه با شمارٌ 88632456

ثزای هٌْذسیي هقین هزاکش
رادیَتزاپی

صهبى :ثشگضاسی  18آرسهبُ 1395
هىبى :تْشاى-داًـگبُ ػلَم پضؿىی ؿْیذثْـتی – تبالس
اثي ػیٌب
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تماس حاصل فرمایىد:
دوتشثْشام ثلَسی
دالسام پبوشٍاى

ًفیؼِ حؼٌی

ػؼیذُ ًَایی لَاػبًی

آصادُ اهشایی

سٍیب ؿشیف پَس

ػیذ هؼؼَد خؼفشپَس

هْـیذ فشخی

یبػوي وَوجی كجب

فبیضُ حىوت آساء

هْشی دهَسی

صّشا ػیبٍؽ پَس
Skiru Afolabi Adebileje

ػپیذُ ثشاتی
هْذی الْی

پگبُ كٌؼتی

هْذی حغیٌی

هشین عالیی گوبسی

فشصاًِ فالحتی

فبعوِ هٌَسی

ًذا ػجذالًَذ

دوتشػیذػلی ؿفیؼی داساثی

فبعوِ هَػَی

ػویِ لبػوی

ػدبد پٌذؽ

دوتشسضَاى سٍاًفشحمیمی

ثٌیبهیي خَاخِ تبؽ

دوتشػظین اسثبثی

ًذا هحوذی

ّبدی سضبیی

حجیجِ لبػوی

حؼیي غیبثی

ثبلش گل دٍػت ؿىش دؿت

صّشا اوولی

ػوبًِ هلغفی پَس

ّبدی ًدفی

فبئضُ غالهیبى خَاُ ًدف اثبدی

هٌْبص ویبًی هجبسوِ

فشٍؽ ًیه الجبلی

آػیِ گلؼتبًی

صّشا اػتوبدی

اثَالفضل وٌؼبًی

ًیلَفشثْضاد پَس

هًَب خلیك

ػلوبى خؼفشی

دوتشپشیٌبص هحٌتی

هْذی ػؼگشی

دوتش ػلی اػوؼیلی دافچبّی

ًَیذ ظفشی همذم

هجبسوِ الؼبدات هْذٍی صادُ

اهیي ػلیضادُ

هحؼي ًدفی

سیحبًِ فشاّبًی ًیه

حبهذثبثبپَس

كٌن اكیلی

ػوبًِ ثبلشی

ًبّیذآثیبسی

دوتش ثٌْبصلٌجشهمذم

عیجِ پبوضاد

دوتش ًبّیذُ لشُ آغبخی

هشضیِ السی

دوتشاثَالفضل ًیه فشخبم

صیٌت لبػوی

ىاّیذ گشخی صادُ

فشؿتِ ثیبًی

الِْ ویب

هؼؼَد سضبیی

ػویشا ًظاد دّمبًی

پشٍاًِ دسخَس

ػلوبى ػلیوی

ًَسالذیي ػجذی لَؿجالؽ

ّبؿن خبى ثبثبیی

حبًیِ وبٌّی

هحوذ ػلی پشتَ دصفَلی

ػپیذُ ثشاتی

هْتبة لذیوی ًَساى

هٌْبصاثشاّین پَس

اللِ كفشصادُ

احوذ هحوذ ثیگی

اوجش ًَسی
ػلیشضب فٌبیی اكفْبًی
اهیي ثٌبیی
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Email:Jennifer.coccagna@sannybrook.ca
International training Course on carbonIon Radiotherapy
NOV 28-Dec 3, 2016
Chiba and Gunman Prefectur& japan
http://www.antm.or.jp/TTCCIR
Physics1:Electa Medical
Introduction.
Dec 5-9,2016
Atlanta, GA,USA

Accelerator

22nd Intl Conference on Medical Physics
(ICMP 20160-Bangkok
Dec 6-9,2016
Bangkok , Thailand
SPIM Medical Imaging meeting.
Jan 11-16, 2017
Orlando,FL,USA
Physics1: Electa Medical Accelerator
Introduction.
Jan 23-27,2017
Atlanta,GA,USA
Medical Accelerator Quality Assurance.
Feb 21-23,2017
Atlanta,GA,USA
SEAAPM Symposium
Meeting.
Feb 23-25,2017
Charleston ,SC,USA

and

scientific

Volumetric Modulated Arc Therapy
(VIMAT)QA
Friday,Feb 24,2017
Atlanta,GA,USA.
Monaco 5.1Physics.
Feb 28-Mar 1,2017
Atlanta,GA,USA.

IEEENuclear Science Symposium
Medical ImagingConference.

and

Oct 29-Nov 6, 2016
Stransbourg,France
http://www.nss_mic.org/2016
Email: nssmic2016@ieee.org
BIR Annual Congress 2016
Nov 3-4, 2016
ETC Venuse Prospero Hous,London
http://birorgukportal.force.com/cpbase_eve
nt_detail?id=a172000000syuIAAk
&
site=a0N2000000C0VFsEAL
2016 Engineering and physical sciences
inMedicine Conference {EPSM 2016}
Nov 6-10, 2016
Sydney,NSW,Australia
http://epsm.org.au/
Email:epsm@tcc.co.nz
9th Intl conference on 3DRadiation
Dosimetry (ICD3DDose)-USA
NOV1-10, 2016
Galveston,TX,USA
http://ic3ddose.org
2nd Intl conference and Exhibition on
Medical Physics and Biophysics.
NOV 10-11,2016
Istanbul,Turkey
http://medicalphysics.conferenceeseries.co
m
Innovations inRadiation engineered
therapy-Toronto
NOV14-15,2016
Toronto,ON,Canada
http://radiationenginearedtherapy.eventbrite
.com
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17 th Asia-Oceania congress of Medical
Physics " AOCMP- 2017"
NOV 4-7,2017
Jaipur, Rajasthan, India.
Htpp://www.ampi.org.in
Email:Aocmp2017@gmail.com
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European congress of radiology –Vienna.
Mar 1-5, 2017
Vienna,Austria.
Volumetric Modulated
(VMAT) QA
Friday,Mar 3, 2017
Atlanta, GA, USA.

Arc

therapy

ABS annual meeting 2017.
APR 20-22,2017
Boston,MA,USA.
http://americanbrachytherapy.org/meetings/
indea.cfm#futhure.

ِهشاػن گشاهیذاؿت سٍص خْبًی فیضیه پضؿىی سٍص ػ
 دس هحل ػبلي ّوبیؾ1395 ُ آثبى هب18 ِؿٌج
.وتبثخبًِ هشوضی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایشاى ثشگضاس ؿذ
 " آهَصؽ دس فیضیه، ًِایي هشاػن ثش پبیِ ؿؼبس ػبال
 وِ تَػظ ػبصهبى،"پضؿىی ولیذ هَفمیت اػت
 دس ایي.  ّش ػبلِ تؼییي هیـَد ثشگضاس گشدیذIOMP
 هذیش گشٍُ فیضیه، ػشوبس خبًن دوتش خَیی،ِثشًبه
پضؿىی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایشاى ثب تبوید ثش ّذف اص
ِثشگضاسی ایي خلؼِ وِ هؼشفی هتخللیي دس ػشك
فیضیه پضؿىی ثِ ول خْبى ٍ افضایؾ آگبّی خْبًی
ًؼجت ثِ ایي حَصُ ثیبى داؿتٌذ وِ ثش پبیی چٌیي
 ایي،َثشًبهِ ّبیی هیتَاًذ ووه وٌذ تبثِ ثْتشیي ًح
ثِ توبهی افشاد آوبدهیه ٍ غیش آوبدهیه، حَصُ اص ػلن
 ّوچٌیي آلبی دوتشػیذ.دس خبهؼِ خْبًی هؼشفی ؿَد
َسثیغ هْذٍی سییغ اًدوي فیضیه پضؿىی ایشاى ٍ ػض

ISMRM Annual Meeting –Honolulu
Apr 22-28,2017.
Honolulu, HI, USA
Tnternational
society
for
Magnetic
Resonance in Medicine.
CRCPD Annual Meeting – Arizona.
May 8-11, 2017.
Scohsdule, AZ, USA.
International conference onadvances
inRadiation Oncology( ICAROZ).
Jun 20-28, 2017
Vienna, Austria.
AAPM
59th
Annual
Exhibition-Denver.
Jul 30-Aug 3, 2017
Denver, CO,USA.

Meeting&

IEEE Nuclear Science Symposium
andMedical Imaging Conference 2017.
Oct 21-28, 2017.
Atlanta, Georgia, USA.
http://www.nss-mic.org/2017
Email: nssmiccip@gmail.com
ICBMP conference on biophysics and
Medical Physics – Cape Town.
NOV 5-6, 2017
Cape Town,south Africa.
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ّیئت ػلوی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایشاى دس ایي هشاػن

هذاسن داًـگبّی ثب ثشگضاسی دٍسُ ّبی تخللی ثبیذ

اظْبس داؿتٌذ وِ اص ػبل ّ 2013فتن ًَاهجش ثِ

ثِ تَاًوٌذی سػیذُ ٍ ػپغ ایي تَاًوٌذی ثِ تبییذ

وَسی وبؿف

هشاوضی هثل ػبصهبى اًشطی اتوی ,ػبصهبى ًظبم پضؿىی

سادیَاوتیَیتِ ٍ تٌْب صى وِ ثشًذُ  2خبیضُ ًَثل ثَدُ

ٍ یب ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی ثشػذ.

اػتً ،بهگزاسی ؿذ.

ٍی دسخلَف سایضًی ّبیی وِ ثب ػبصهبىّبی هشتجظ

دوتشهْذٍی افضٍد :خَؿجختبًِ اهؼبل ثب هـبسوت

اًدبم ؿذُ ،گفت :ثب ػبصهبى اًشطی اتوی سایضًی ّبیی

داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایشاى ٍ اًدوي فیضیه پضؿىی

ؿذُ ٍ حذٍد  80دسكذ وبس پیـشفتِ اػتٍ .ی اداهِ

ایشاى ،ایي گشاهیذاؿت ثِ كَست هتوشوض ٍ ثب حضَس

داد :ثضٍدی اهیذٍاسین داًؾ آهَختگبًی وِ دس صهیٌِ

اػبتیذ ثشخؼتِ داخلی ٍ خبسخی ثشگضاس ؿذ .سییغ

فیضیه سادیَتشاپی وبس هیوٌٌذ ٍ گَاّی كالحیت

اًدوي فیضیه پضؿىی ایشاى دس ساثغِ ثب دٍسُ ّبی

ػلوی دس ایي صهیٌِ اص اًدوي دسیبفت وشدُ /هیىٌٌذ،

سصیذًتی فشهَدًذ :سؿتِ فیضیه پضؿىی دس ٍصاست

پشٍاًِ ای اص عشیك ػبصهبى اًشطی اتوی ثِ ػٌَاى

ثِـــــــداؿت ٌَّص ؿيـــــــــــاختِ ؿذُ ًیؼت ٍ

فیضیؼت پضؿىی دس سادیَتشاپی ثِ آًْب اسائِ خَاّذ ؿذ.

هٌبػجت ثضسگذاؿت

تَلذ هبسی

دس ایي ثشًبهِ خٌبة آلبی دوتش هحوذ تمی ثحشیٌی
عَػی ( داًـگبُ ػلَم پضؿىی هـْذ ) ٍ پشفؼَ س
اػوبػیل پبسػبیی ( داًـگبُ تَلدٍ ) ثؼٌَاى ػخٌشاًبى
هذػَ حضَس داؿتٌذ  .دوتش ثحشیٌی ثب تبنیذ ثش ویفیت
آهَصؽ هتخللیي فیضیه پضؿىی اثشاص داؿتِ اًذ وِ
تؼذاد هتخللیي فیضیه پضؿىی دس ایشاى ثشاثش ثب
هزاوشاتی ثب هؼبًٍت آهَصؽ ٍصاست ثْذاؿت ثشای

هتخللیي فیضیه پضؿىی دس وـَس طاپي هی ثبؿذ .

ثشگضاسی دٍسُ ّبی تخللی سصیذًتی فیضیه پضؿىی

دثیش ثَسد فیضیه پضؿىی ایساى اثشاص داؿتٌذ وِ تب ػبل

ؿذُ اػت .سییغ اًدوي فیضیه پضؿىی ایشاى افضٍد:

 ًِ 13۶۱تٌْب دس خبهؼِ؛ ثلىِ دس هحبفل داًـگبّی ٍ

تٌْب ثِ دًجبل اسائِ هذسن ًیؼتین ٍ هؼتمذین وِ

آوبدهیه ایشاى ،هذیىبل فیضیػیؼت  ،تشم ٍ اكغالحی
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ًب آؿٌب ثَدٍ .ی یبدآٍس ؿذ ،دس ؿشایغی وِ تٌْب دٍ
هتخلق دس ایي سؿتِ دس وـَس فؼبلیت هی وشدًذ؛
افشادی هؼتمذ ثِ اػتمالل ػلوی وـَس ،حغ هؼئَ لیت

-1395بهار و تابستان

تَجِ

تَجِ

قابل تًجٍ اعضای محترم انجمه فیسیک پسشکی:

حشفِ ای دس ثشاثش ًؼل آیٌذُ تَاًؼتٌذ دس هذتی وَتبُ

از آن دستٍ از داوشجًیاوی کٍ فارغ التحصیل شدٌ اود

ثشًبهِ آهَصؿی خْت تشثیت داًـدَی وبسؿٌبػی اسؿذ

يلی َىًزدر عضًیت داوشجًیی اوجمه فیسیک پسشکی

ٍ دٍسُ دوتشی فیضیه پضؿىی تذٍیي ٍ ثِ تلَیت

َستىد خًاَشمىد است در اسرع يقت بٍ دفتر اوجمه

ؿَسای ػبلی ثشًبهِ سیضی وـَس ثشػبًٌذ.

مراجعٍ ي یا با شمارٌ

ٍی تلشیح وشد :هذتی پغ اص ایي صهبى دس ؿَسای

َای زيج از ساعت  8 /30صبح الی  3بعداظُر تماس ي

اًمالة فشٌّگی ٍ ثشای ًخؼتیي ثبس دس تبسیخ آهَصؽ

وسبت بٍ تغییر عضًیت خًد بٍ حالت پیًستٍ ي صدير

پضؿىی وـَس؛ دٍ ٍاحذ فیضیه ثشای داًـدَیبى فیضیه
پضؿىی تلَیت ؿذ ٍ ایي دس حبلی ثَد وِ دس توبم

 88631826-88632456ريز

کارت اوجمه اقدام ومایىد  .در ضمه اسامی در َمیه
خبروامٍ آيردٌ شدٌ است .با تشکر  ،دفتر اوجمه

داًـگبُ ّبی وـَس ووتش اص پٌح ًفش اػضبی ّیبت
ػلوی

ػاللوٌذ

ثِ

فیضیه

پضؿىی

حضَس

داؿتٌذ.پشفؼَس پبسػبیی ًیض یىی اص اػتبداى ثشخؼتِ
حَصُ فیضیه پضؿىی همین آهشی وب ٍ اػتبد ٍ هذیش
تحلیالت تىویلی داًـگبُ اٍّبیَ ثب هؼشفی سٍؿْبی
ًَیي دس سادیَتشاپی  SRS , SBRTثِ اّویت دسهبى
دلیك تبویذ داؿتٌذ  .ایي هشاػن اص ػبػت  9/30كجح
آغبص ٍ دس پبیبى ثب پزیشایی ثلشف ًبّبس دس ػبػت  14ثِ

اص آًجبیی کِ ّش اًجوي علوی ،اص

جولِ ایي

اًجوي اص طشیق حق عضَیت اعضبی خَد بِ
فعبلیت خَیص اداهِ هی دّذ ،لزا خَاّطوٌذ
است ًسبت بِ پشداخت حق عضَیت خَد تب
پبیبى سبل  95حذاکثش تب تبسیخ  95/9/15بش
اسبس جذٍل صیش ٍ تصوین هجوع عوَهی
اًجوي دس تبسیخ  1393/8/16بِ ضوبسُ کبست
 6221061080003512ببًک پبس سیبى شعبِ بببل
بِ ًبم هَسسِ اًجوي فیضیک پضضکی ایشاى
اقذام فشهبییذ تب توذیذ عضَیت ضوب اًجبم
پزیشد.

اتوبم سػیذ.

حق عضَیت داًطجَیی

بب تطکش اص هلکِ هلک صادُ داًطجَی داىضگبُ علَم
پضضکی ایشاى

15

اعضبی هحتشم اًجوي فیضیک پضضکی ایشاى

 200000سیبل

حق عضَیت غیش داًطجَیی  500000سیبل
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لیست اعضاء داوشجویی اوجمه فیسیک پسشکی
وام و وام خاووادگی

ردیف

شماره عضویت

وام و وام خاووادگی

ردیف

شماره عضویت

1

ظبرا عقیلی

AGH047S

38

2

علیرضب آثبیی

ABA059S

39

غسالِ قجبزی

3

َّؼٌگ رٍحی

ROH053S

40

ؼجٌن علَهی

OLU226S

4

اهیس قبظوی

GHA054S

41

رضب هعکٌی

MAS227S

5

هحوس ثبى

BAN091S

42

فْیوِ زرکی

DAR230S

6

جوؽیس ظلطبى ًجی پَر

SOL093S

43

فبطوِ قْرهبًی

GHA231S

7

علیرضب ّبؼوی اظکَیی

HAS095S

44

هعصَهِ فَالزی

FOL232S

8

ؼبّیي هٌْسض

MOH099S

45

علیرضب یسزگرزی

YAZ235S

9

زکتر ّسی زارع

ZAR100S

46

اهیر حعیي هٌظَری

MAN236S

10

هحوس رضب عجسالرحیوی

ABD105S

47

هْسی هَظَی

MOS259S

11

هحوس رضبیی

REZ106S

48

تَحیس هرتضی زازُ

MOR267S

12

هحوس ظعیس ثٌبی گلریسی

BAN107S

49

عفت ظلیوبًی

SOL269S

13

ًبّیس اهیٌی

AMI108S

50

هحوس حعیي زشثٌس

DEZ270S

14

احوس صبزق زازُ اقسم

SAD109S

51

هصطفی رثبط جسی

ROB272S

15

ًقی ججبری ٍصبل

JAB122S

52

ّسی زارظتبًی

DAR278S

16

ثْساز هْبجر

MOH127S

53

ًگیي ؼبُ قلی

SHA279S

17

ًعترى رحیوی

RAH129S

54

زکتر حویس عجسالْی

ABD289S

18

هْسی طیجی

TAI130S

55

ًفیعِ غضٌفری

GHA290S

19

شٍثیي ًبصحی تْراًی

NAS132S

56

گلعتبى کرهی

KAR291S

21

رضب تجبرک

TAB145S

57

علی کتبثی

KET292S

21

هْرزاز غٌی پَر

GHA160S

58

ظیس هجتجی حعیٌی

HOS294S

22

غسالعبزات ؼفبیی

SHA170S

59

لیال ؼیری

SHI295S

23

ًگبُ ًیک اًجبم

NIK179S

60

فریسُ پبک

PAK296S

24

هْسی هقسض زازُ

MOG180S

61

غسال حویس ثٌْبم
ُ

HAM297S

25

هْسی رٍییي تي

ROE181S

62

هعصَهِ هعصَهی پَر

MAS298S

26

علی ظیسیي

SED182S

63

هْي
اکرم ا

MAH299S

27

حویس غالهحعیٌیبى

GHO184S

64

هْعب هٌصَریبى

MAN301S

28

صفَرا رٍضِ ذَاى آذًَسی

ROZ187S

65

محجَثِ هعصَم ثیگی

MAS302S

29

هرین رٍظتبیی

ROS188S

66

ظویِ ًَرالْی

NOR303S

30

هحجَثِ رئیط زاًبیی

RAE190S

67

اعظن جٌتی اصفْبًی

GEN313S

31

لیال کریوی افؽبر

KAR193S

68

علی صسری

SAD325S

32

هْجس صساقت

SED198S

69

حویس ظقبیی

SAG326S

33

هْعب ثْجْبًیبى

BEH205S

70

هحهس کؽتکبر

KES331S

34

پیوبى پیرزازُ

PIR206S

71

عجبض رضبئیبى

REZ332S

35

علیرضب تیلِ گَ

TIL207S

72

رضب جعفری

JAF336S

36

ظعیسُ اهیر هحعٌی

AMI208S

73

هحعي ؼجبع

SHO337S

37

احوس ًَرٍزی

NOR209S

74

زاٍٍز ذضرلَ

KHA338S

15

رضب هقسم

MOG211S
GOB218S
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75

هعصَهِ یسالْی

YAD339S

76

ظویِ غالهی

GHO340S

116

77

پریعب رهضبًپَر

RAM341S

117

ظحر آٌّگری

78

حویس فرجی

FAR342S

118

زّرا اعتوبزی

ETE 392S

79

هٌیصُ ثیگی

BEI343S

119

ًبّیس گرجی زازُ

GOR393S

80

ًَؼیي ؼرفی

SHA344S

120

الِْ جسایری قر ُ ثبغ

GAZ394S

81

فرزاًِ حبج اظوبعیل زازُ

HAJ345S

121

هْعب ؼبکری

SHA397S

82

شیال رجبیی

RAJ346S

122

علی عجبظیبى ارزکبًی

ABA398S

83

حبهس رضبیی جن

REZ347S

123

هْتبة قسیوی ًَراى

GHA 399S

84

ثٌفؽِ ًیک فر

NIK348S

124

لیال ذلفی

KHA400S

85

ًَیس ظفری هقسم

ZAF353S

125

ًسا ثرازاراى هحعٌیبى

BAR401S

86

حسیث طْوبظجی

TAH354S

126

یَظف جالل آثبزی

JAL402S

87

علیرضب فتبحی اصفْبًی

FAT355S

127

رٍیب ؼریف پَر

SHA403S

88

اللِ صفرزازُ

SAF356S

128

ظلوبى جعفری

JAF404S

89

اکجر اىٍری

ANV357S

129

اهیي علیسازُ

ALI405S

90

ظیس ظلوبى شکریبیی

ZAK358S

130

رضب عرة

ARA406S

91

هیکبئیل هالزازُ

MOL359S

131

حویسُ هسرعِ

MAZ407S

92

تیٌَغ الوبظی

ALM362S

132

رٍح اهلل قْرهبى

GHA411S

93

افعبًِ الَّتی

LAH363S

133

الویرا زًجبًی

ZAN412S

94

ثبثک اظالهی

ESL367S

134

یبظوي کَکجی

KOK413S

95

هحوس ثْراهی

BAH368S

135

فبطوِ ثٌی اظس

BAN417S

96

آًبّیتب فتحی کبزرًٍی

FAT 369S

136

هرضیِ ثْوسی

BEH418S

97

حسیثِ ظحر ذیس

SAH 371S

137

زیجب کبظوی

KAZ419S

98

ٍحیسُ ًظری

NAZ 372S

138

ظبرُ تبجیکی

TAJ420S

99

فرٍغ فرذٌسُ

FAR 373S

139

هرین افؽیي

AFS421S

100

هحوس علی پرتَ ززفَلی

PAR374S

140

هجبرکِ العبزات هْسٍی زازُ

MAH425S

101

ٍحیس کرهی

KAR 375S

141

عسیراهلل رحیوی

RAH426S

102

ظعیسُ ًَایی لَاظبًی

NAV 376S

142

گلؽي هحوَزی

MAH431S

103

الِْ کیب

KIA377S

143

هیالز ثرازراى

BAR 433S

104

جبثر ثیک

BEI378S

144

هرضیِ ظلیوی

SAL440S

105

الٌبز ظرکبرًصاز زٍاًی

DAV379S

145

ًیوب رضب قلی زازُ

REZ441S

106

ًبّیس آثیبری

ABY380S

146

آزازُ اهبهی

EMA442S

107

لیال عظیوی

AZI 381S

147

ًبزًیي ذعرٍی

KHO443S

108

صٌن اصیلی

ASI 382S

148

ظحر رضبیی

REZ444S

109

Sikiru Afolabi Adebileje

ADE 383S

149

ظوبًِ ثبقری

BAG445S

110

ظویرا ًصاز زّقبًی

NEJ384S

150

زّرا ظیبٍغ پَر

111

حجت الِ هبّبًی

MAH 385S

151

اهیر حکیوی

HAK 447S

112

پریعب رضبیی

REZ386S

152

هْری زهَری

DEM 448S

113

ظویرا کبرگر

KAR387S

153

آظیِ گلعتبًی

GOL 449S

114

ریحبًِ فراّبًی ًیک

FAR388S

154

آزازُ اهرایی

AMR 450S

16

115

ظیس هحعي اثراّیوی

EBR389S

ًَیس زراعتکبر

ZAR390S
AHN391S

SIA446S
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155

هْؽیس فرذی

FAR 451S

195

فرؼتِ ثیبًی

156

زیٌت زریٌی

ZAR 452S

196

ًغوِ فیرٍزی

FIR524S

157

فبیسُ حکوت آرا

HEK 453S

197

ثیتب صفسری

SAF525S

158

هْسی الْی

ELA 454S

198

زّرا رحوبًی

RAH526S

159

اهیي ثٌبیی

BAN 455S

199

فبئسُ غالهیبى ذَاُ ًجف آثبزی

GHO527S

160

حجیجِ قبظوی

GHA463S

200

اعظن ععگری

ASK529S

161

رضب هْسی ًیب

MEH477S

201

هحوَز رضب اکجری

MAH530S

162

هْسی حعیٌی

HOS478S

202

زیٌت قبظوی زُ چؽوِ

GHA532S

163

هْسیِ تَتًَی

TUT479S

203

لیال هبّبًی

MAH533S

164

ظبرا ذبزهی

KHA480S

204

هیالز زیٌلی کرهبًی

165

پیوبى ؼید زازُ

SHE481S

205

ثبقر گل زٍظت ؼکرزؼت

GOL536S

166

ًسا هحوسی

MOH482S

206

هٌْبز اثراّین پَر

EBR537S

167

هجیس ٍلی زازُ

VAL483S

207

زّرا علن زازُ

ALA540S

168

هقصَز ظبرثبًی احوس آثبز

SAR484S

208

فرزاًِ فالحتی

FAL 541S

169

حبهس غفبری

GHA485S

209

ظپیسُ ثراتی

BAR542S

170

آظیِ فبطوی زذت چبرٍک

FAT486S

210

ظلوبى ظلیوی

SAL543S

171

لیال کیب هحوسی

KIA487S

211

ثٌیبهیي ذَاجِ تبغ

KHA544S

172

ًسا عجسالًَس

ABD489S

212

حبًیِ کبٌّی

KHA546S

173

ظویرا قرثبًی ظرًبثبزی

GHO490S

213

هععَزرضبیی

REZ548S

174

هرضیِ ًجی ذبًی

NAB491S

214

ٍیسا رضبیی

REZ550S

175

هْسی ععگری

ASG493S

215

ًیلَفرثْسازپَر

BEH551S

176

ثریب احوسی

Ahm494S

216

ظعیسُ اهیری

AMI552S

177

تْویٌِ حعیي ذبًی

HOS495S

217

ًفیعِ حعٌی

HAS553S

178

ظجبز پٌسغ

PAN496S

218

ظیس هععَز جعفرپَر

JAF554S

179

فریسُ فرذی هقسم

FAR504S

219

زّرا پؽتِ کؽی

POS558S

180

هْسی صفبیی

SAF505S

220

ظعیسُ اهیری

AMI557S

181

فبطوِ هَظَی

MOU506S

221

حبهس هْسی کیب

MEH556S

182

اثَالفضل کٌعبًی

KAN508S

183

صبزق هععَزی

MAS509S

184

ّبؼن ذبًجبثبئی

KHA510S

185

ظوبًِ هصطفی پَر

MOS512S

186

هْسی فراز

FAR513S

187

ًَالسیي عجسی قَؼجالغ

ABD515S

188

فرٍغ ًیک اقجبلی

NIK516S

189

پگبُ صٌعتی

SAN517S

190

گلجرگ ًَرٍزی

NOR518S

191

احوس هحوس ثیگی

MOH519S

192

ظحر لعل پَر

LAL520S

193

هرضیِ الری ظیبّکل

LAR521S

194

طیجِ پبکساز

PAK522S

17

BAY523S

ZIN534S
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لیست اعضاء وابسته اوجمه فیسیک پسشکی
وام و وام خاووادگی

ردیف

شماره عضویت

وام و وام خاووادگی

ردیف

شماره عضویت

1

زارُ زاٍیسیبى

DAV003A

37

2

زکتر هرین تجریسی ًصاز

TAB004A

38

ًبزًیي رکبثسار

3

زکتر حعیٌعلی صبزقی

SAD005A

39

عبطفِ ؼیرٍاًی

SHI410A

4

زکتر هصطفی غفَری

GHA006A

40

ؼیَا ؼریف پَر

SHA416A

5

هحوس گَاّی

GOV007A

41

صسیقِ عبثسی هسًگی

ABE 436A

6

حعیي تفضلی

TAF008A

42

فبطوِ هٌَری

MON469A

7

آزریٌِ آقبجبًی

AGH009A

43

الِْ فتحی پَر

FAT476A

8

هیٌَ کَثریبى

KOW010A

44

هْسی زّعتبًی هْر جرزی

DEH514A

9

ظیس هحوس حبجی ظعیس

HAG013A

45

حعیي عبثسی

ABE528A

10

زکتر غالهرضب رئیط علی

RAE015A

11

َّهي قصری

GHA024A

12

علی جعفری

JAF060A

13

زکتر هْسی هلک یسزی

MAL092A

14

زکتر علیرضب هْری زٌَّی

MEH094A

15

ظیس حعي عجبظی زکتر

ABB112A

16

زکتر ظیس هحوس فیرٍز آثبزی

FIR113A

17

زکتر علی اظتکی

EST114A

18

زکتر شالِ هیرگلی

MIR115A

19

زکتر ظوبیی

SAM116A

20

زکتر ؼَؼتریبى

SHO117A

21

زکتر حویسی

22

زکتر هْسی ظْراثی

SOH119A

23

یَظف آقبپَر ذبهٌِ

AGH133A

24

هجتجی طبّری ثبًی

TAH158A

25

زکتر ظعیس کرهبًی

KER192A

26

زکتر احعبى ارثبثی

ARB223A

27

زکتر محوس حعیي هیراى ثیگی

MIR228A

28

زیٌت ًجبر ًصاز

NAJ282A

29

زکتر ظبیِ هتقی

MOT293A

30

ّبزی ؼوؽیرثٌس

SHA309A

31

ؼْریبر اثَالحعیٌی

ABO311A

32

علیرضب جعفری

23

ضیس فررالسیي ًرلی

NAK316A

34

رقیِ پَرعجسالْی

POU335A

35

زکتر حویس رضب ظلیقِ راز

SAL370A

36

ًیرُ آل یط

ALY395A

18

HAM118A

JAF315A

ظَزُ حجیجی

HAB396A
RKA409A

