
 تبريزدانشکده پزشکی گروه فیزيک پزشکی  اريخچهت
به عنوان بخش  6231  در سالگروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 

برای آموزش دوره های مختلف علوم پزشکی فیزیک پزشکی درزیرمجموعه گروه فیزییولوژی و بیوفیزیک 

این بخش درابتدا بطور عمده امور آموزشی نمود. به فعالیت آغاز درمحل دانشکده علوم دانشگاه تبریز رسماً 

وتدریس دروس فیزیک رشته های مختلف دانشگاهی )شامل رشته های پزشکی عمومی، دندانپزشکی، 

داروسازی، پرستاری ومامائی، اتاق عمل، توانبخشی، علوم آزمایشگاهی، گرایش های مختلف بهداشت، هوشبری 

با افزایش هیات علمی متخصص ومراجعت اساتید که برای تحصیالت ا بعهده گرفته بود. ر (وهمچنین رادیولوژی

تکمیلی عازم کشورهای خارجی شده بودند، بخش فیزیک پزشکی عالوه برفعالیت های آموزشی، به فعالیت 

 های پژوهشی و برگزاری همایش های علمی اقدام نمود. درهمین راستا، به کوشش ریاست موقع بخش، آقای

افتخاربرگزاری  ،علوم پزشکی تبریز  دکترخلیل قلی پورخلیلی ومساعدت مسئولین دانشکده پزشکی ودانشگاه

همزمان پذیرش دوره های تحصیالت . نصیب خود نمود 6231در سال را اولین کنگره فیزیک پزشکی ایران 

تکمیلی درمقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دردستورکارگروه قرار گرفته بود و اولین دوره از دانشجویان 

کارشناسی ارشد مقارن با کنگره فیزیک پزشکی، دربخش فیزیک پزشکی تحصیالت خود را آغاز نمودند. در 

بخش فیزیک پزشکی درطبقه اول دانشکده مستقرو با جذب با افتتاح دانشکده جدید پزشکی،  6231سال 

بخش  6231در سال نیروهای جدید هیات علمی دامنه فعالیت های پژوهشی خود را گسترش داد. سرانجام 

موزشی وهم اکنون درکارنامه آشد فیزیک پزشکی پذیرفته مستقلی بنام گروه بصورت گروه ، فیزیک پزشکی

دوره های تحصیالت تدریس دروس مرتبط بلیت تدریس دورهای عمومی، وپژوهشی خود ضمن دارابودن قا

درزمینه فعالیت های پژوهشی از همکاری های بین .اده استتحت پوشش قرار دتکمیلی دانشکده پزشکی را 

 ستاورددبطوریکه  گروهی وهمچنین بین دانشکده ای وهمکاری با سایردانشگاههای داخل کشور میتوان نام برد.

کتاب مرتبط با فیزیک  61مقاله پژوهشی، چاپ  322این همکاریهای تحقیقاتی مشترک، انتشار قریب به 

وزشی، آمالخص کنگره های داخلی، برگزاری کارگاههای الی وباشرکت فعال در کنگره های بین المل پزشکی و

 وبرتری منجمله گروه اختراع مرتبط با فیزیک پزشکی و یازده مورد نشانقره همچنین افتخارثبت پنج ف

کی، پژوهشگربرترعلوم پایه دانشکده پزشکسب عناوین آموزشی برترعلوم پایه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 

نفردانشجوی کارشناسی ارشد  613تاکنون گروه فیزیک پزشکی بوده است. فناوربرترو فرایندبرتردانشگاه 

ل آنها درحال تحصیاز نفر 23است که  اشتهد ) تبریزوشعبه بین المللی ارس(فیزیک پزشکیناپیوسته 

الوه ع نفرعضوهیات علمی تمام وقت جغرافیائی هشتبا دارا بودن هم اکنون گروه فیزیک پزشکی میباشند.

، انجام پژوهش هایی درزمینه های پرتوهای بروظایف آموزشی و فعالیت پاره وقت در بخش های بالینی

بیوالکتریسیته وبیوامپدانس، دوزیمتری وحفاظت پرتوئی، زیست شناسی پرتوئی، غیریونیزان )بویژه نور ولیزر(، 

متری لوژی، دوزیپرتودرمانی وپزشکی هسته ای را با دارابودن آزمایشگاههای فیزیک پزشکی عمومی، رادیوبیو

کی سعی شگروه فیزیک پزدردستور کارخود دارد. و ژل دوزیمتری آزمایشگاه بیوالکتریسیته پرتوئی، نورولیزر، 

 MRIپردازش تصاویر پزشکی، گرایش های در باتکمیل اعضای هیات علمی خوددربرنامه آتی خود دارد 

 نماید.وفراهم نمودن بسترمناسب، اقدام به پذیرش دوره دکتری فیزیک پزشکی  وفراصوت،

 



 

تبريز پزشکی فیزيک گروه علمی هیات اعضای  

رديف  تخصصیشاخه  مرتبه اعضای هیات علمی گروه   

 فیزيک پزشکی استاد دکتر احمد کشتکار 6

 فیزيک پزشکی استاد دکتر علیرضا فرج اللهی 3

 فیزيک پزشکی دانشیار دکتر پريناز محنتی 2

 فیزيک پزشکی دانشیار دکترجلیل پیرايش اسالمیان 4

 فیزيک پزشکی دانشیار دکتر سید حسین راستا 1

 1  فیزيک پزشکی استاد دکتر اصغر مصباحی 

 فیزيک هسته ای استاديار  دکتر پريسا اخالقی 3

 فیزيک پزشکی استاديار دکتر اکرم مهنا 3

 

 

 تبريز علوم پزشکی کارشناسی ارشد فیزيک پزشکی دانشگاهلیست پايان نامه های دفاع شده 

 نام ونام خانوادگی عنوان پاياننامه اساتیدراهنما

   -علیرضا فرج اللهی  

 صمد غفاری

تعیین میزان دزدريافتی کارديولوژيست ازامتحانات مداخله ای 

 عروق کرونری با وبدون شیلدلگنی بیمار

 آتنا رحیمی

جلیل پیرايش 

 بابک – اسالمیان

 محموديان

مطالعه ای برای بهینه سازی کولیماتور سیستم تصويربرداری 

 برش نگاری رايانه ای نشرتک فوتونی

 احمد رضا آزرم

محاسبه وشبیه سازی شدت باريکه لیزر درجراحی ودرمان  سیدحسین راستا

 شبکیه چشم بیماران ديابتی

 آزاده سلیمانی

تصويربرداری سی تی اسکن به منظور دانسیتومتری بهینه سازی  جلیل پیرايش اسالمیان

 استخوان

 اسالم گروسی

  – خلیل قلی پورخلیلی 

محمدعلی حسین 

 پورفیضی

طراحی ومحاسبه ضخامت موانع حفاظتی مراکزراديولوژی 

 مگاالکترون ولت 01وراديوتراپی تا 

 اسماعیل پسیانیان

 جلیل پیرايش

 محسن  – اسالمیان

 نژاد اسدی

کارديولوژيست وتکنولوژيست از معاينات آنژيوگرافی  دز دريافتی

 کرونری درسه اندام موجود در میدان پرتويی

 اکرم شوشتری
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علیرضا فرج الهی و   

 علیان

مقايسه دز دريافتی اپراتور از امتحانات مداخله ای عروق کرونری در دو 

 TFA)ترانس راديال( با شیلد لگنی و براکیال و روش TRAروش 

 )ترانس فمورال( با شیلد لگنی

 فرد آيدا خالقی

ارزيابی روش استوکیومتری برای کالیبراسیون اعداد سی تی بر حسب  پريسا اخالقی

 مشخصات بافت
 ايمان امینی

 ايوب امیرنیا ريسک القای سرطان در سی تی اسکن از ناحیه ی شکم بزرگساالن پزيناز  محنتی و جباری

جهت  slit-slantارزيابی زاويه شیب روزنه ای مناسب کولیماتور جلیل پیرايش اسالمیان

تمايزاکتیويته تحتانی قلب از اندام های زيرديافراگمی در تصويربرداری 

 برش نگاری رايانه ای  نشر تک فوتونی

 پروانه درخور

محمد علی حسین پور   

 فیضی

ارزيابی تاثیرات اشعه لیزر آرگون سبز بر کروموزومهای 

 in vitro لنفوسیتهای خون محیطی انسان در

 پروين آذرفام

 فرآيند بر  (LLLTبررسی اثر تحريکی لیزر کم توان ) سیدحسین راستا

 ثرا با مقايسه و صحرايی موش تخمدان بافت در فولیکولوژنزيس

 DES داروی

 پريا ناصری

با  مقايسۀ بین ويژگیهای استخراج شده ازالکتروکارديوگرام احمدکشتکار  

استفاده از تبديل ويولت دربیماران انفارکتوس قلبی با وبدون 

 سابقۀ تاکیکاردی وفیبريالسیون بطنی وافراد سالم

 پیمان شیخ زاده

محمدعلی حسین   

 پورفیضی

ارزيابی تاثیرپرتودرمانی برکاريوتیپ بیماران سرطانی بیمارستان 

 (0731-37امام خمینی تبريز)

  جلیل پیرايش اسالمیان

 حامد علیزاده مقايسۀ دزپستان دردودستگاه ماموگرافی معمولی وديجیتال پرينازمحنتی  

  -اصغرمصباحی  

 ناهید قرهناهیده 

 آغاجی

بررسی دوزيمتريک میدانهای کوچک در ريه با استفاده از ژل 

 (MON P4C) دوزيمتری و روش مونت کارلو

 حبیب اله دادگر

جلیل پیرايش   

 اسالمیان

تاثیرحفاظتی داروی آمیفوستین درحضور لیکوپن مقايسۀ 

 In vitro برلنفوسیت های خون محیطی انسان در

 حبیب مهر آلی

 ناهید قرهناهیده   

 اصغرمصباحی  – آغاجی

تاثیرزمان معکوس برارتباط بین غلظت نانوذرات اکسید آهن 

با استفاده از سکانس بازيافت T1 وشدت سیگنال درتصاويرورنی

 MRI معکوس در

 حديثه سحر خیز

مطالعه خصوصیات تصويربرداری نانوذرات طال به عنوان ماده  اصغرمصباحی  

 کنتراست درسی تی اسکن

 حسین قیاسی

محمدعلی   

 راد سعید   – بهروز

بررسی روش های کاهش خطرات پرتوگیری درمراکز 

 پرتوتشخیصی صنعتی استان خوزستان

 حمید درکی

ساخت يک حافظ نوترونی انعطاف پذير با استفاده از نانو ذرات طراحی و  اصغرمصباحی  

 جهت کاربرد در شتاب دهنده های خطی پزشکی
 خطیبه وردی پور

 ناهید قره و مصباحی اصغر

 آغاجی

دوز سطحی بیماران در تصويربرداری از ناحیه فک و صورت با  مقايسه ی

 مخروطیاستفاده از دو دستگاه برش نگاری رايانه ای با اشعه 
 رامین قنبرنژاد

محمدعلی حسین پور   

 فیضی

ارزيابی تاثیرات ترکیبی هیپرترمی و پرتوتابی درايجاد 

ناهنجاريهای کروموزومی لنفوسیت های خون محیطی انسان 

 in vitro درشرايط

 رضا زهدی اقدم



 و  (LLLTبررسی اثر درمانی تحريک نوری تابش لیزر کم توان ) سیدحسین راستا

فاده توام اريتروپوئیتین موضعی بر التیام زخم در مدل است

 حیوانی ديابتیک

 رضوان خالداری

علیرضا فرج 

س شم کريم – الهی

 اسنجان

اندازه گیری توزيع دز حاصل از پرتودهی بسته های خونی در 

 شده اعمال دز تاثیر و  NIPAMدستگاه گاماسلبا استفاده از ژل

 خون بیولوژيک فاکتورهای بر

 خدادادی رقیه

علی  -احمدکشتکار

 زمانی

 با مغز حجم تخمین برای MATLAB ايجاد برنامه ای در محیط

 MRI از استفاده

 ريحانه زينلی

 دوز گیری اندازه در NIPAM بررسی احتمال کاربرد دوزيمتر علیرضا فرج اللهی  

 مجازی ، فیزيکی های وج از حاصل

 زهرا آتشی

 محیطی خون لنفوسیت بر IMODE اثر حفاظت پرتويیبررسی  جلیل پیرايش اسالمیان

 In vitro  شرايط در انسان

 زهرا ستار پور

تشخیص سرطان معده با روش اسکتروسکوپی امپدانس  احمدکشتکار  

 الکتريکی

 زينب صالح نیا

   -اصغرمصباحی  

 میرهادی سید عربی

طراحی وساخت يک سیستم برش نگاری کامپیوتری نوری برای 

 درژل دوزيمتری پرتودرمانیکاربرد 

 سلمان ذکريايی

استفاده از   بررسی حساسیت و قدرت تفکیک فضايی تصوير با جلیل پیرايش اسالمیان

درسیستم تصويربرداری برش نگاری  CdTeآشکارساز نیمه هادی 

 رايانه ای نشرتک فوتونی

 سمیرا عباسپور

 سهیال رفاهی بارورفلکس کاروتیدیطراحی وساخت دستگاه تست حساسیت  سعیدخامنه  

آشکارسازی اتوماتیک نواحی ايسکمیک شبکیه  سیدحسین راستا  

 درتصاويرفلورسن آنژيوگرام

 شادی رضايی

مقايسه بین بخشی فاکتورهای دوزيمتری )کالیبراسیون( در  علیرضا فرج الهی

 بخش های راديوتراپی

 شاهین قاسمی نژاد

اتوماتیک نواحی ايسکمیک شبکیه آشکارسازی  سیدحسین راستا  

 درتصاويرفلورسن آنژيوگرام

 شیما نیک فرجام

بررسی کیفیت اجرائی پروتکل های راديولوژی در تصويربرداری کلیه ها  پريناز محنتی

 با ماده کنتراست و ارائه پروتکل جديد مناسب بر اساس نتايج ارزيابی
 صمدقاسمی

جلیل پیرايش 

 حمیدرضا – اسالمیان

 راد سلیقه

آشکارسازی وتمايزدقیق تومورهای پاروتیدی ازطريق آنالیز 

همزمان پارامترهای تصويربرداری پرفیوژن و ديفیوژن تشديد 

 مغناطیسی

 صنم اصیلی

 -سیدحسین راستا

 مهدی مومن نژاد

بررسی اثرتخت های فیبرکربن برمیزان تضعیف پرتو 

 درپرتودرمانی

 طاهره صداقتیان

 فرايند انجام برای NIPAMامکان سنجی کاربرد پلیمر ژل علیرضا فرج الهی

 BNCT0  درمان روش در دزيمتری

 عظیم خواجه علی

مختلف سلول بر مجموع  یحضور همزمان نانوذرات طال در قسمتها یرتاث علیرضا فرج الهی و امیدی

 يوتراپیتحت تابش در راد هایسلول يافتیدز در
 علی اصغربران

مقايسه دز دريافتی بیمار و ابراتور در آنژيوگرافی و آنژيو پالستی  علیرضا فرج الهی

 کرونری در دو روش دسترسی ترانس راديال و ترانس فمورال

 علی طريقت نیا



محمدعلی حسین   

 پورفیضی

مطالعه اثرات امواج اولتراسون درمانی بر کروموزومهای 

 in Vivo لنفوسیتهای انسان به طريقه

 علی موفقی

 گیری اندازه در PAGAT و NIPAM احتمال کاربرد و مقايسه ژل فرج الهیعلیرضا 

 باال دوزريت با تراپی براکی از حاصل دوز

 غزال دارفرين

علیرضا فرج الهی و رويا 

 صالحی

 نیپرتودرماطال در   /پوسته سیلیکون اکسايد -تاثیر نانو ذرات هسته 

 سلولهای سرطانی سینه
 غزال دارفرين

 غالمحسین حدادی درخانه های مسکونی تبريز 111 -بررسی غلظت گازرادون مهدی سهرابی

جلیل پیرايش 

 بهزاد – اسالمیان

 برادران

افزايش بهرۀ پرتودرمانی سلولهای سرطانی 

 شیمی با ترکیبی درمان روش به(  T47DوSKBR3پستان)

 (2DG/DOX)درمانی

 فاطمه آيتی فرد

مصطفی  -اصغرمصباحی

 قوامی

نوترونها در  -های محاسبه حفاظ برای فوتوارزيابی روش 

 روش جديد، های پروتکل مقايسۀ: MV 01 پرتودرمانی با باريکۀ

 کارلوواندازه گیری مونت

 فاطمه فاموری

 ای فراجمجمه  (LLLTبررسی اثر تحريک نوری لیزرهای کم توان ) سیدحسین راستا

 درمان با مقايسه و رفتاری عملکرد توسط رت افسردگی مدل در

 دارويی

 فرزاد صالح پور

پريناز محنتی و ذاکر 

 حمیدی

تصويربرداری با فانتوم عروقی پستان برای بهینه سازی افتراق بافتی از 

 طريق اندازه گیری رنگینه ای در طول موج نزديک فروسرخ
 فرهودفهیما

  -علیرضا فرج اللهی  

 زينت میابی

تورموکسیک با سمیت بررسی خصوصیات دوزيمتريک ژل پلیمر 

 کمتر و امکان کاربرد آن در راديوتراپی

 فريده پاک

   -اصغرمصباحی  

 ناهید قرهناهیده 

 آغاجی

 فريده جمالی مطالعه تاثیر نانو ذرات طال بر افزايش دز جذبی در پرتو درمانی

جلیل پیرايش   

بابک    -اسالمیان

 محموديان

افزايش بهرۀ پرتودرمانی سلولهای سرطانی 

رکیبی با شیمی ت درمان روش به(  T47DوSKBR3پستان)

 (2DG/DOXدرمانی)

 فهیمه آقايی

ارزيابی میزان پرتوگیری بیماران و پرسنل از امتحانات مداخله ای  علیرضا فرج الهی  

 غیر و آموزشی مراکز در کرونری آنژيوگرافی  CT عروقی قلبی و

 آموزشی

 گل نسا ولی زاده

 قرهناهید اصغر مصباحی و 

 آغاجی

در به عنوان ماده کنتراست  زئولیت -اکسیدآهننانو کامپوزيت 

 تصويربرداری تشديد مغناطیسی
 لقمان زارعی

شاغل در  مقايسه میزان پرتوگیری شغلی سه گروه پرتوکاران پريناز محنتی

 بخش آنژيوگرافی با استفاده از دوزسنجی فیزيکی و بیولوژيکی

 لیلی دانايی

بررسی میزان پرتوگیری پستان در سی تی اسکن قفسه سینهبه  پرينازمحنتی

روش اسکن آگزيال واسپیرال در سی تی اسکن تک و چند برشی 

 بااستفاده از محافظ پرتوی بیسموت

 مائده جعفری

مطالعه ای برای تعیین آشکارساز بهینه سیستم تصويربرداری  جلیل پیرايش اسالمیان

 فوتونیبرش نگاری رايانه ای نشرتک 

 محمد خوش اخالق



بررسی ومقايسۀ کنتراست درکلیماتور های مختلف با استفاده از  شهرام دبیری اسکوئی  

دراسکن ايزوتوپی SPECT دوربین گاما مجهزبه کامپیوتروسیستم

 GFR کلیه همراه با مقايسۀ روشهای محاسبۀ

 محمود رسولی

جلیل پیرايش 

جعفرمجید  – اسالمیان

 ی

 در 99mTc-2DG/DOX هدفدار راديونانودارویارزيابی جذب 

 SPECT تصويربرداری برای پستان توموری های سلول

 مهديه شمسی

طراحی و ساخت حفاظ پرتوی پستان برای آزمون قفسه سینه با  پريناز محنتی

 پرتونگاری کامپیوتری با استفاده از ساختارهای مختلف بیسموت
 مهران آرش

اختالالت عروقی شبکیه چشم بیماران ديابتی با  آشکارسازی سیدحسین راستا  

 استفاده پردازش تصاوير طیفی رنگی

 مهسا عیسی زاده

 -علیرضا فرج اللهی  

 بوذرجمهری

بررسی تاثیربلوک های سرب و سروبند بردزعمقی ومقايسه آن با 

 داده های سیستم طراحی درمان

 مهناز کیانی

علی سیدحسین راستا و 

 همتی

( و LLLT بررسی اثر درمانی تحريک نوری تابش لیزر کم توان ) 

استفاده توام اريتروپوئیتین موضعی بر التیام زخم در مدل حیوانی 

 ديابتیک

 موسی دشتی

پريناز   

بهزاد    – محنتی

 برادران

مطالعۀ تاثیرپرتودرمانی در القای آپوپتوز در سلول های سرطانی 

 (MCF-7پستان)

 مونا فاضل

جلیل پیرايش 

 محمدرضا – اسالمیان

 رشیدی

افزايش بهرۀ پرتودرمانی سلولهای سرطانی 

 بانانوذرات ترکیبی درمان روش به(  T47DوSKBR3پستان)

 (2DG/DOX)درمانی شیمی حاويداروهای

 میالد حاتمیان

مطالعه محاسبات احتمال کنترل تومور و احتمال عوارض بافت  اصغر مصباحی

 های درمان پروستات و نازوفارنکسهای نرمال در طرح 

 ناصر رسولی

علیرضا فرج الهی و احد 

 زينالی

 و میدانی چهار و سه درمانی پرتو های روش مقايسه

 طناب به رسیده دوز در تابشی وانرژی شیلد نقش ارزيابی

 ناحیه ای حنجره غیر های سرطان درمان در حنجره و نخاعی

 وگردن سر

 نوشین حسن پور

  -پرينازمحنتی  

 مصطفی قوامی

بررسی مقادير دز دريافتی پستان در آزمون سی تی اسکن ريه با 

 استفاده از فانتوم آناتومیکی قفسه سینه

 هادی حیدری

اثرات آنتی اکسیدانی دارچین وپیاز بر روی فراساختار بافت تخمدانی  احمد کشتکار و خاکی

 طیسیموش های صحرائی در معرض میدان الکترومغنا

 الهام منصوری

 Medium مطالعه ای در زمینۀ بهینه سازی کولیماتور جلیل پیرايش اسالمیان

Energy ايزوتوپ راديو با کمّی تصويربرداری برای (Y90)  در 

 SPECT تصويربرداری

 هدی رضائی روشن

محمود  -اصغرمصباحی 

 نظرپور

ز ا مطالعه تاثیر طیف تابشی اشعه ايکس در تصويربرداری سی تی

 پلیمرژل به روش شبیه سازی مونت کارلو

 هما حیاتی

جلیل    – سپیده خوئی

 پیرايش اسالمیان

بررسی آثار توأم هايپرترمیا و نانوذرات مغناطیسی با پوشش 

بر حساسیت  دئوکسی يوريدين -1يدو  -5پلیمری حامل داروی 

 U87-MG پرتوی سلول های سرطان گلیوبالستوما انسانی

 وحید حسینی



ه ب بررسی میزان پرتوگیری پستان در سی تی اسکن قفسه سینه پرينازمحنتی 

روش اسکن آگزيال واسپیرال در سی تی اسکن تک و چند برشی 

 بااستفاده از محافظ پرتوی بیسموت

 ويدا سرگزی

 

 

 علوم پزشکی تبريز دانشگاه پزشکی فیزيک ارشد کارشناسی نشده دفاع های نامه پايان لیست
 نام ونام خانوادگی عنوان پایاننامه راهنمااساتید 

اصغرمصباحی و   

 محمدزاده

 دنبال هیپوتیروئیديسم به تخمین در راديوبیولوژيکی های مدل ارزيابی

 پستان و گردن و سر سرطان با بیماران پرتودرمانی
آيسان محمد 

 نامدار 

پرتوگیری اندامهای تکنولوژيست کاربرد فانتوم های محاسباتی در برآورد میزان  اصغرمصباحی  

 ی خطی پزشکیدهندهراديوتراپی ناشی از فعالسازی شتاب
بهاره 

 نورمحمديان 

تعیین کنتراست عروقی ايجاد شده در هموگلوبین همراه با نانو ذرات و کوانتوم دات  پريناز محنتی

 با استفاده از امواج نزديک مادون قرمز
 بهمن عالی پور 

و  علیرضا فرج الهی

 همیشه کار

بررسی حساسیت پرتويی حاصل از نانو ذرات پوسته ، هسته طال اکسید آهن 

 باند شده با تراستوزومب در پرتودرمانی سلول های سرطان پستان

بهناز بابای 

 عبدالهی 

مقايسه میزان دز دريافتی پستان در آنژيوگرافی و آنژيوپالستی کرونری با و بدون  پريناز محنتی  

 پلی اورتان -سیلیکونی و بیسموت  -استفاده از کامپوزيت های بیسموت 
 رضا ملک زاده

بررسی تاثیر لیزر کم توان مادون قرمز فراجمجمه ای و متیلن بلو بر اختالالت  سیدحسین راستا  

 ناشی استرس مزمن در موش کوچک آزمايشگاهی يادگیری و حافظه
 رضا مینقی زاده

  زرگر

جلیل پیرايش 

 اسالمیان

بررسی تاثیر حضور نانو ذرات فلزی بر میزان حساسیت پرتوی رده سلولی 

 GEANT4آدرنوکارسینومای معده با شبیه سازی مونت کارلوی کد  
 سپهر بتوئی

اصغرمصباحی و 

 شعبانی

هیبريد اکسید بیسموت و اکسید آهن جهت استفاده در مطالعه خصوصیات نانو 

 تصويربرداری سی تی اسکن و تشديد مغناطیسی بعنوان ماده کنتراست دوگانه

سمیره بدری 

 گیالن 

تغییرات استرس اکسیداتیو و سايتو کاين های التهابی در خون محیطی افراد ديابتی  پريناز محنتی  

 آيمودبعد از پرتودهی همراه با داروی 

سوسن نديری 

 اعظم 

اصغرمصباحی و 

 قاسمی جنگجو

مدلسازی راديوبیولوژيک عوارض غده ی هیپوفیز به دنبال راديوتراپی سر و گردن با 

 مدل های رايج و شبکه ی عصبی مصنوعی
 سئودا شهبازی

بررسی اثر لیزر کم توان فراجمجمه ای بر رفتار شبه افسردگی ناشی از استرس  سیدحسین راستا

 مزمن مهاری در موش کوچک آزمايشگاهی

 عماد اسحاقی

-علیرضا فرج الهی  

 حسین دانافر

تهیه نانوذرات حساس کننده پرتوئی به شکل هسته/پوسته، بیسموت/طال به 

 منظورافزايش اثربخشی پرتودرمانی

 فاطمه ابهری

ناهید اصغرمصباحی و   

 آغاجی قره

ان هیدروکسی آپاتايت بعنو –اکسید بیسموت  –نانو کامپوزيت اکسید گادولینیوم 

ماده کنتراست درتصويربرداری دومودالیته تشديدمغناطیسی و مقطع نگاری رايانه 

 ای

فاطمه بختیاری 

 اصل  

پريناز محنتی و   

 جمعه زاده

بررسی فاکتور پراکندگی کولیماتور با تغییر نوع اتافک يونش ، جنس و ضخامت 

 MV 6کالهک انباشت در میدان های دارای وج فوتون 

 فريده بیگلری 

طراحی و ساخت محافظ سیلیکونی نانو بیسموت جهت بکارگیری در آزمون های  پريناز محنتی  

 سی اسکن قفسه سینه
 محمد يوسفی 

و   قرهنبررسی خصوصیات تصويربرداری مواد کنتراست جديد بر پايه نانو ذرات طال ،  اصغرمصباحی

 بیسموت در برش نگاری رايانه ای طیفی با شبیه سازی مونت کارلو
مريم صادقیان 

 شارفی 



پريناز محنتی و     

 محمدزاده

ز ا تعیین عوارض ريوی به دنبال پرتودرمانی در سرطان های مری و پستان با استفاده

 مدل های راديوبیولوژيکی و مقايسه آن با داده های بالینی بیمار
 مريم قربانی پور

اصغرمصباحی و 

 قاسمی

بررسی مدل های راديوبیولوژيکی در پیش بینی احتمال عوارض حاد مری به دنبال 

 پرتو درمانی تومورهای توراکس و گردن

مصطفی علیزاده 

 هرکیان 

 

 

 تبريز پزشکی فیزيک ارشد کارشناسی دانشجويان جديد لیست  

 ردیف دانشجوونام خانوادگی نام 

 6 ايمانی آتوسا 

 3 خلیل نژاد مهدی 

 2 دارمی مريم 

 4 سعیدی کیا مرضیه 

 1 فرازی نرمین 

 1 ناظری عباسعلی 

 

 


