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با عرض سالم خدمت تمام اعضای محترم انجمن 
  :فیزیک پزشکی ایران

  

برخود الزم می دانم کـه خالصـه ای از فعالیتهـای            
 دو خبرنامه را به استحضار      بینانجام شده در فاصله     

در این مدت با هدف تعیین جایگاه       . عزیران برسانم 
واقعی و سازماندهی فعالیتهای مختلف متخصـصین       

 ،در سـه سـطح وزارت بهداشـت       فیزیک پزشـکی    
سازمان انرژی اتمی و سازمان نظام پزشکی گفتگـو         

در وزارت بهداشت در پی احقـاق       . هایی شده است  
ـ       حق   ستهای فیزیک پزشکی در سطح کارآنـه فیزی

و از سـوی دیگـر در جهـت         رادیو تراپی از یک سو      
ی ستهای پزشکی در کمیته های راهبر     شرکت فیزی 

ی باشد فعالیت شـده     مختلفی که در حال تدوین م     
است که در مواردی موفق بوده ایم و در سایر موارد           

  .در حال کارکردن هستیم همچنان

ـ        ین انجمـن و    در خصوص برقراری و تقویت روابط ب
قدمهای موثری برداشته شد تا      سازمان انرژی اتمی  

 در این   "حدی به اهداف نزدیک شده ایم که مطمنا       
ت س عزیزان د  راستا همکاری بسیار خوب اساتید و     

اندرکار در سازمان انرژی اتمی یکی از عوامل اصلی         
   .موفقیت بوده است

در سازمان نظام پزشکی نیز در خصوص ساز        
ماندهی فعالیت متخصصین فیزیک پزشکی     
و ایجاد مسئولیت شغلی برای این دسـته از         
شاغلین که در بخـش تـشخیص و در مـانی           
مختلف مشغول به کار می باشند صحبتهایی       
با مسئولین سازمان شده اسـت کـه دسـت          
یابی به اهداف در ایـن خـصوص منـوط بـه            
همکاری کمیته های مختلف انجمن فیزیـک       

 متاسـفانه تـاکنون     ولـی پزشکی می باشـد     
از سـوی اعـضاء انجمـن       واکنش مناسبی را    

شاهد نبوده ایم که مویـد همکـاری انـدک          
  .اعضای انجمن می باشد

یـت فـوق    اعضای محترم، نتیجه هر سه فعال     
الذکرمنوط به شرکت فعاالنه شما عزیزان در       
جمع آوری اطالعات الزم به منظـور تـدوین         
آیــین نامــه و شــرح وظــایف فیزیــستهای 

در . پزشکی در شاخه ها ی مختلف می باشد       
این راستا انجمن تاکنون با ارسال ایمیل های     
متفاوت از شما درخواست نمـوده اسـت تـا          

سبت بـه ثبـت     فرمهای ارسالی را تکمیل و ن     
نام در کمیته های مختلف مورد نظـر اقـدام          

توسـط  " فرمائید که متاسفانه تاکنون صرفا    
از آنجائیکـه   . عده ای قلیل انجام شده است     

ــاتی  از وضــعیت   ــل اطالع ــک فای ــه ی تهی
متخصصین این رشته بـسیار حـائز اهمیـت         
بوده و از طرفی مشارکت شما در هر یـک از           

ط انجمن با شـما     کمیته ها امکان ایجاد ارتبا    
را در زمینه های مرتبط فراهم می سازد لـذا          
بار دیگر خواهشمندم نـسبت بـه تکمیـل و       

  .اقدام فرمائیدارسال اطالعات درخواستی 

نهمین کنگره فیزیک پزشـکی در راه اسـت         
این کنگره با همت گـروه فیزیـک پزشـکی          



 ١٣٨٨ - زمستان                                                                         ٣٣ شماره -خبرنامه انجمن فيزيک پزشکی  

 ٣

 و  1389دانشگاه علوم پزشکی ایران در اردیبهشت       
از مـان انـرژی      س فیزیک پزشکی، ن  با حمایت انجم  

پژوهشکده رویان انجام خواهد    اتمی امور حفاظت و     
شد بدیهی است حضور فعال اعضاء و عالقمندان در         

 خواهـد    ای ارتقاء کیفیت آن نقش تعیـین کننـده       
لذا در انتظار ارسال مقاالت و توصیه هـای         . داشت  

     .ارزشمند همه عزیزان خواهیم بود
  وی دکتر سید ربیع مهد  

  

  

  

  
  

ضمن ابراز مسرت به اطالع می رسـاند کـه هیئـت            
رئیسه محترم انجمن فیزیک پزشکی در بیـستمین        

خود مـصوب   )  دکتر مزدارانی   ریاست دوره( جلسه  
نمودند که میزبانی برگزاری نهمین کنگره فیزیـک        
پزشکی به عهده دانشگاه علوم پزشکی ایران قـرار         

 و خوشوقتی این فرصت سببی مایه سرافرازی. گیرد
است که همچنان برگزاری کنگره سـوم بـرای بـار           

 سعادت نصیب دانـشگاه علـوم پزشـکی         ایندیگر  
فتخار به این جانـب داده      به عالوه این ا   . ایران گردد 

در  بـا یـاری ایـزد متعـادل          "شد که مجددا  
جایگاه مسئولیت دبیر کنگره با همکـاری و        
در جوار سایر اعضاء گروه فیزیـک پزشـکی         

ه علوم پزشکی ایـران، دانـشجویان       دانشگا
عزیز ، ارشادات انجمن فیزیـک پزشـکی و         

خصصان گرامی به برپائی    پیش کسوتان و مت   
  .کوه تر این کنگره همت نمائیمهر چه باش

هدف از برگزاری ایـن همـایش، گردهمـائی         
خصین جهت بحث و تبادل نظر در یافتـه         مت

های علمی خود، آشنائی با مطالب موضوعات    
جدید، فراهم نمودن فرصت و میـدان       و ابزار 

علمی برای دانش آموختگان در ارائه قابلیت       
و آموخته هـای خـود برقـراری انـسجام و           
وحدت بیشتر بین متخصصین و صاحبنظران      
و بااللخره معرفی بهتر و بیشتر این رشته به         
جامعه و مسئولین در جهت مشخص نمـودن        

 کاری و توانممندی تخصـصی      تجایگاه هوی 
آموختگان و متخصصین ایـن رشـته       دانش  
  .است

از آنجائیکــه گــستره علــم در رشــته هــای 
متفاوت در محدوده هـای وسـیع خـود بـا           
. یکدیگر هم پوشانی و انطباق پیدا می کنند       

فیزیک پزشکی نیز از این هـم پوشـانی بـا           
سایر رشته ها مستثنی نیست چه بـسا کـه          
علم فیزیک در بسیاری از رشته ها نقش زیر         

، لذا ضـمن اسـتقبال    . ایفاد می کند  را  بنایی  
خوشنود بودن از قرار گرفتن سایر رشته هاه        
در جوار فیزیک پزشـکی بهتـر اسـت کـه           
جایگاه و هویت متخصصین فیزیک پزشکی      
و جایگاه شغلی و مسئو لین فارغ التحصیالن 

طی . این رشته محفوظ و محترم شمرده شود    
سالهای عدیده بسیاری از همکـاران سـعی        
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ند که جایگاه علمی و تخصصی و شغلی فـارغ          نمود
شایسته این رشته را در کشورمان بطور       التحصیالن  

  .اسفانه موفق نبوده استمشخص نمایند ولی مت

کاربرد فیزیک پزشکی همگام با پیـدایش معرفـی         
فناوری نوین در دنیـا در حـال گـسترش اسـت و             
شناســایی ایــن گــستره در کــشورمان بــه عهــده 

 از توانمندیهای خـود     ی بایستی مصاحبنظران است   
در این مسیر بهره گرفت، از طریق برگزاری ضـمنی          
کنگره هائی با ارئه دستاوردها و فعالیتهای خاص در         
جهت کار آفرینی در این رشـته اهمیـت و جایگـاه       
متخصصین و دانش آموختگان این رشته را به بـاور          

  . مسئو لین مملکتی برسانیم

 کمیته برگـزار کننـده و       ازاین رو این جانب از طرف     
پشتیبانان کنگره ، از همکاران گرامـی دعـوت بـه           

ئـه  اعمل مـی آورد تـا بـا شـرکت در کنگـره و ار              
دستاوردها و یا یافته های علمی بـا سـهیم کـردن            

 خـود بـه   اتبرگزار کنندگان در نظرات و پیـشنهاد  
  .نمائیمبرگزاری موفق تر کنگره همت 

ـ         ی کـه شـامل     این کنگره عالوه بر محور هـای علم
رادیوبیولوژی، فیزیک رادیو تراپی، بیـو الکتریـک،        

 ........... حفاظت پـُرتویی، پرتو های غیـر یونـساز و          
بخـشی از موضـوعات مـورد بحـث را            .می شـود  

اختصاص به آموزش و جایگاه کار آفرینـی فیزیـک          
 های علمـی    زشکی داده تا دوستان عالوه بر محور      پ

   .                               خاصی بنمایندشته، با این مهم توجه این ر
    دکتر بهرام بلوری                                                             

                                                         دبیر کنگره فیزیک پزشکی

  

  

  

پیام مـدیر گـروه فیزیـک پزشـکی دانـشگاه           
ط بــا نهمــین کنگــره فیزیــک ایــران در ارتبــا

  :پزشکی

  

  
 1930و توسعه آن در سـالهای        xکشف اشعه 

باعث شد که فیزیسسیست هـا بـه عنـوان          
افراد صاحبنظر در رشته های خاص وابـسته        
به پزشکی پا به عرصه علوم زیستی نهاده و         

با پیـدایش   . به استخدام بیمارستانها درآیند   
ــزات   ــعه تجهی ــسته ای و توس ــکی ه پزش

ــکی د ــه پزش ــک و 1950ر ده ــهم فیزی  س
ــکی در  ــی پزش ــکی   مهندس ــوم پزش عل

  .گردیدشکارترآ

ــا و مهندســین در  ــروزه فیزیسیــست ه ام
دیگر ـــبسیاری از فعالیتهای سالمت با یک     

ــد ــی نماین ــاری م ،ســاخت و طراحی، همک
نگهداری، اندازه گیری دراتاقها مراقبتهـای      

تهیـه   روشهای مختلف تصویربرداری،  ویژه،  
حـی دقیق،کالیبراسـیون و     دستگاههای جرا 

رباتهای قابل استفاده در پزشکی را می توان        
  .از جمله این فعالیتها دانست

با پیشرفت تکنولوژی و حضور کامپیوتر های       
پرقدرت و بهینه شدن پـردازش سـیگنال،        
تحول عظیم در سیستم های تـصویربرداری       

MRI    ،اولتراسوند،  ، پزشکی هسته ای  CT 
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  . تراپی به وجود آمده استو طراحی سه بعدی رادیو

امروزه با کمک سیستم های تصویربرداری برخی از        
امکانپذیر شده است که در حالـت عـادی         جراحیها  
 همـراه خواهـد      مشکالتی را برای بیمار به     انجام آن 
 تکنولوژی نـانو در سـالهای آینـده دسـت           داشت،

آوردهای جدید دیگری در زمینه سالمت به ارمغان        
 این دستاوردها با تبـادل نظـر و         همه. خواهد آورد 

  .مبادله اطالعات بین محققین به وجود آمده است

ره فیزیک پزشکی ایران بـستری اسـت        نهمین کنگ 
تحقیقـاتی  و وردهای علمـی   امناسب در جهت دست   

به همـت   اخل و خارج از کشور که       دمتخصصین در   
مـن فیزیـک    انجدانشگاه علـوم پزشـکی ایـران و    

امید بر آن است که     .  گردد برگزار می پزشکی ایران،   
در حین برگزاری این کنگره بـا تبـادل نظـر هـای             
علمی محققین و صاحبنظران ایـن رشـته گامهـای          
بلندی در راستای اهداف رشته فیزیـک پزشـکی و          

  .سالمت جامعه برداشته شود
  با تشکر از جناب آقای دکتر شیران

  

قابل توجه اعضای محترم انجمن فیزیک 
  :پزشکی ایران

دلیل تغییر در کارت عـضویت و نحـوه مـشارکت در            به  
 بـــــدین   یــته های مخـــتلف انجـــــــمن،   کم

ـــوسی ــضــــــــــ ـــلیه اع ــن له از کــ  ای انجم
ـ تــقــاض) وابـسته،افتخاری  پیوسته،دانشجویی،( ا ــ

 به سایت انجمـن فیزیـک پزشـکی         می شود، با مراجعه   
یگاه  بخش عضویت درپا   www.iamp.irن به آدرس  ایرا

  . نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایید

  

  

  

ورود انرژی هسته ای به دنیای متمدن مـا و          
اهمیت استفاده از آن در جنبه های مختلف        
زندگی، ابعاد علم رادیو بیولوژی را گـسترده        

این گستردگی موجب شده است     . کرده است 
دانش پژوهان و دانشجویان عالقه منـد بـه         

عه به کتـاب هـا و مقـاالت         این علم در مراج   
علمی با انبوهی از واژه های مختلف از جمله         
اصطالحات پزشکی، فیزیک پرتوها،بیولوژی    
سلولی، ژنتیـک مولکـولی، سـیتوژنتیک، و        
اصطالحات مختلـف رادیوبیولـوژی مواجـه       

از ایـن رو تـالیف کتـاب حاضـر کـه            . شوند
دربرگیرنــده بــسیاری از اصــطالحات و واژه 

بیولوژی است مد نظـر قـرار       های رایج رادیو  
 20این کتاب حاصل تجربیات حـدود       . گرفت

سال تدریس و تحقیـق نگارنـده در زمینـه          
رادیو بیولوژی است که برای تدوین آن زمان        

به ویـژه آن کـه تـاکنون        . زیادی صرف شد  
کتاب مشابهی در این زمینه حتی بـه زبـان          
های دیگر منتشر نشده است تا بتوان با الگو         

ــرداری ا ــهولت  ب ــاب را س ــدوین کت ز آن ت
از این رو ایـن کتـاب یـک تـالیف           . بخشید

منحصر به فرد در رادیوبیولوژی و بـه زبـان          
               .           فارسی محسوب می شود

   دکتر حسین مزدرانیبا تشکر از
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اعضای محترم انجمن فیزیک قابل توجه 
  :پزشکی ایران

  
کاری دانشگاه  نهمین کنگره فیزیک پزشکی ایران با هم      

علوم پزشکی ایران و انجمن فیزیک پزشکی و سـازمان          
انرژی اتمی در سالن همایش های رازی دانشگاه ایـران          

جهت کسب  .  برگزار می گردد   1389در اردیبهشت سال    
 مراجعـه   ir.impc9.wwwاطالعات بیشتر بـه سـایت       

  .فرمائید

دانش آموختگان فیزیک فرم ثبت اطالعات 
  :پزشکی در ایران

 پزشـکی هـسته ای      -2 رادیوتراپی   -1: گرایش شامل این موارد می باشد     *
3- MRI 4-   7 بیومکانیــک -6 دوزیمتــری -5 ســی تــی اســکن- 

   لیزر– 10 حفاظت -9 فراوصوت -8بیوالکتریسیته 

نام و نـام    
  خانوادگی

ــع ( مقطـــ
ــی  کارشناس
ــد و  ارشـــ

  )دکتری

ــرایش در  گـ
  طعآخرین مق

ــی و  شــغل فعل
ــار در  ســابقه ک

  شغل فعللی

ســابقه کــار در  
ارتباط با فیزیـک    

  پزشکی 

عنوان کار مـرتبط    
  با فیزیک پزشکی 

            

  

  
دومین کارگاه عملی رادیوتراپی کـه شـامل        
قسمتهای طراحی درمان کامپیوتری دوبعدی    

،  )  Fixation(  سه بعدی ، بیحرکت سازی –
های کبالت  دزیمتری مطلق و نسبی دستگاه    

( و شتابدهنده ، ساخت قالبهای شـیلدینگ        
Mold – Room  (   و کار با شتابدهنده می

از طریق سـایت    ( باشد بزودی طی فراخوان     
در بخــش فیزیــک  ) انجمــن و پوســتر  

ــی    ــام خمین ــتان ام ــوتراپی بیمارس ( رادی
بـا همکـاری    ) دانشگاه علوم پزشکی تهران     

 کمیته رادیوتراپی انجمن فیزیـک پزشـکی      
. بصورت تئوری و عملی برگـزار مـی گـردد          

برگزاری چنین دوره هایی در جهـت ارتقـاء         
دانش علمی و عملی فیزیسیستهای شـاغل       
. در بخشهای فیزیک رادیوتراپی مـی باشـد       

این دوره بصورت مدون ساالنه بـا همکـاری         
 برگـزار مـی    ایـران انجمن فیزیک پزشـکی  

گردد و طی آن شرکت کنندگان با جنبه های 
ی و عملی کار در یـک بخـش فیزیـک           علم

ــصان    ــا متخص ــاری ب ــوتراپی و همک رادی
 انکولوژی بیـشتر آشـنا مـی        –رادیوتراپی  

تعداد شـرکت کننـدگان هـر دوره         . گردند  
محدود می باشد و مبلغی نیز جهت هزینه ها 

  .از شرکت کنندگان دریافت می گردد 
  یی  آقای دکتر حسن ندا جناب دبیر علمی کنگره با تشکر از  
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پنج تغییر اساسی ایجادشده توسط دانش فیزیـک        
   :پزشکی در مراقبتهای بهداشتی

بسیاری از بزرگترین اختراعات پزشکی مـدرن کـه         
 ، تشدید مغناطیـسی     Xتکنولوژی هایی نظیر اشعه     

هسته ای ، امواج فراصوت ، شتابدهنده های ذره ای          
، برچسب گذاری های رادیوایزوتوپی و تکنیکهـای        

ــد توســط  تشخیــصی  ــرده ان  در پزشــکی وارد ک
ــد  ــده ان ــه ش ــدانها ارائ ــر . فیزیک ــهایی نظی روش

ــسی   ــشدید مغناطیـ ــصویربرداری تـ ، ) MRI(تـ
، پزشـکی هـسته ای،      )CT(توموگرافی کـامپیوتری  

و روشـهای   )  PET(توموگرافی گـسیل پـوزیترون      
مختلف در مانی با پرتو از جمله ابتکـارات فیزیـک           

ایــن نــوع همکــاری بــین . پزشــکی مــی باشــند
فیزیکدانان با سایر تخصص های پزشکی توانـسته        
خصوصا تکنیکهای تصویربرداری پزشکی و درمـان       

  .بیماری ها را متحول کند

ــا   ــا توســط آنه ــود دارد ت ــادی وج ــهای زی  روش
عــده ای . ســهیم شــوندفیزیکــدانان در پزشــکی 

تکنولوژیهای مدرن را در آزمایـشگاههای فیزیـک        
بسط وتوسعه می دهند در حالیکه سایر متخصصان، 
تکنولوژی ها مدرن را در کلینیک به کار می گیرنـد    
و به تشخیص بیماری هـا و کاسـتن رنـج بیمـاری             

در حال حاضر   . میلیونها نفر در سال کمک می کنند      
 بــسیاری از متخصــصین فیزیــک پزشــکی در  

بیمارستانها در سراسر دنیا بر بکار گیری پرتوها در         
رادیو تراپی و نیز کیفیت تکنیکهای تـصویربرداری        

  .نظارت مستمر دارند

جای آن دارد توجـه جامعـه علمـی کـشور را بـه              
روشهایی جلب کنیم که فیزیک پزشکی توسط آنها        
دانش پزشکی را متحول کرده است مهمترین ایـن         

  :تند ازروشها عبار

استفاده از شـتابدهنده ذرات بـرای        -1
  مغلوب کردن سرطان

 سال گذشته، فیزیکدانان پزشکی در      50طی  
زمینه توسعه دادن و نیز بکار گیری شـتاب         
دهنده های ذره ای بـرای درمـان سـرطان          

شتاب دهنده هـای خطـی      . پیشرو بوده اند  
ماشین هایی با انرژی باال هـستند کـه مـی           

 های الکترونی و فوتونی     توانند انرژی باریکه  
 را به تومور های بدخیم منتقل کنند        Xاشعه  

و دوز الزم برای کشتن سلول های سـرطانی         
و متوقف کردن روند رشد تومورهـا را مهیـا          

  .کنند

طی سالهای اخیر، روشهای در مانی جدید به        
نام اشعه در مـانی مدولـه شـده شـدت یـا             

IMRT         توانایی اشعه را برای کنتـرل تومـور 
 از برنامـه    IMRTروش  . فزایش داده اسـت   ا

های کامپیوتری برای شکل دهی میـزان در        
. مانی و کنترل باریکه بدخیم سود مـی بـرد         

 تاکنون برای در مان سرطان      IMRTتکنیک  
پروستات، سرطان مغز، بیماریهـای بـدخیم       
سر و گردن در بالغین و بچه ها بکـار رفتـه            

  .است

  تشخیص سرطان پستان -2
نیکهای مبتنی بـر فـیلم در       پس از ورود تک   

تکنیکهای تصویربرداری پستان پیشرفتهای    
فیلم های با   . جالب توجهی ایجاد شده است    

امولسیون قدیمی با فیلمهای حساس تـر  و         
ــالی    ــصویربرداری دیجیت ــا ت ــت ب در نهای

با معرفی ایـن تکنیکهـا،      . جایگزین شده اند  
دوز بیماران کاهش یافته است و حـساسیت        

 تشخیص و در مان زود هنگام       تکنیکها برای 
تشخیص مبتنی  . بیماری افزایش یافته است   
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 بــرای MRI و CTبــر کــامپیوتر و اســتفاده از   
تصویربرداری پستان، پیـشرفتهای بیـشتری را در        

 نویـد   21زمینه تشخیص و درمان سرطان در قـرن         
 ثابت کـرده    MRIتصویربرداری پستان با    . می دهد 

ـ         ام سـرطان در    که می تواند در تـشخیص زود هنگ
  .زنان جوان مفید باشد

تصویربرداری با تکنیک برخورد بین ماده و        -3
  پادماده

یکی دیگر از روشـهای در حـال رشـد کـه بـرای              
تشخیص بیماری در تمام سنین استفاده می شـود         

ایـن  .  اسـت    PETتصویربرداری نشر پوزیترون یـا      
تکنیک از رادیو نوکلئیدهای کوتاه عمر تولید شده        

این نوکلئید ها بـه     . ون ها بهره می گیرد    در سیکلتر 
ترکیبهایی نظیر گلوکز، تستوسترون و آمینواسـید       
ها لیبـل مـی شـود و بـرای پـایش فـاکتور هـای                
فیزیولوژیک نظیر شارش جریان خون و متابولیسم       

 مـی   PETتصاویر تهیه شده با     . گلوکز بکار می روند   
توانند برای تشخیص سکته ها، بیماری های عـروق         

در زمینـه   . ری قلبی و ایسکمی ها به کار روند       کرون
 برای تشخیص تومورهـا و      PETسرطان نیز تکنیک    

بررسی پاسخ دوره    در مانی و نیـز تـشخیص بـه               
  .موقع عود مجدد بیماری ها به کار می رود

در این تکنیک تصویربرداری رادیو نوکلئید کوتـاه        
عمرواپاشی می کند و ذراتی را گسیل می کند کـه           

ایـن  ) . پاد ماده الکترون(ترون نامیده می شود    پوزی
 پس از مواجه با الکتـرون بـه         "پوزیترون ها سریعا  

آنها برخورد کرده و نابود می شوند و در نهایت یک           
جفت فوتون در دو راستای مخالف هم گـسیل مـی           

این فوتونها می توانند در یک کریستال خاص        . شود
ـ          صویر آشکار و به کمک تکنیکهـای کـامپیوتری ت

  .ایجاد کنند

تکنیکهای دیگری نظیر رادیو ایمونواسـی از       
واپاشی مواد رادیو اکتیو برای مطالعه شرایط       
ــصویربرداری   ــا روشــهای ت فیزیولوژیــک ب

  .شیمیایی استفاده می کنند

ه اسکن  ـــتضمین ایمنی بیمارانی ک    -4
CTمی شوند   
 میالدی در   2008 در سال    AAPMانجمن

 اسکن  CT زمینه مدیریت دوز تابشی در    
به قصد ارتقـاء کیفیـت تـصویربرداری        
پزشکی و کمـک بـه تـضمین سـالمت          
میلیونها انسانی که هر ساله در آمریکـا        

 قرار  می گیرند گزارشی      CTتحت اسکن   
این گزارش بـرای    . را منتشر کرده است   

نحوه گزارش دوزها و آموزش کاربران در       
ــاهش دوز    ــر ک ــای اخی ــوژی ه تکنول

 توصیه می کنـد     روشهای استانداردی را  
  . موجود استAAPMکه در سایت 

تقویم های مهم فیزیک پزشـکی در        - 5
  :تاریخ

تعــدادی از پیــشرفتهای متحــول کننــده و 
تاریخ ساز فیزیک پزشـکی در قـرن اخیـر          
نشات گرفتـه از اندیـشه و آزمایـشگاههای         

  :فیزیک  عبارتند از

  Xاشعه  -

 که توسط ویلیام کنـراد رونـتگن در سـال          
کشف شد و کاربرد این اشـعه        میالدی   1895

 بعـد از آن     "در تصویربرداری پزشکی سریعا   
رونتگن اولین برنده جایزه نوبل     . شناخته شد 

(  میباشد   Xدر فیزیک به خاطر کشف اشعه       
  ).1901سال 

 تشدید مغناطیسی -
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چند سال پس از کشف پدیده تشدید مغناطیـسی،         
 میالدی  1952فلیکس بالخ و ادوارد پورسل در سال        

 به خـود اختـصاص      "ه نوبل فیزیک را مشترکا    جایز
ــد ــک    . دادن ــده تکنی ــن پدی ــتفاده از ای ــا اس ب

 امــروزه بــه طــور روتــین در MRIتــصویربرداری 
. تصویربرداری از بدن انسان بکار گرفته شده اسـت        

 جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولـوژی        2003در سال   
به دو دانشمند به نام هـای پـل التـر بـور و پیتـر                

 اختــصاص MRIبــرای مطالعاتــشان در مانــسفیلد 
  .یافت

 رادیو ایمونو اسی -

 میالدی، جایزه نوبـل در پزشـکی و         1977در سال   
 بــه نــام AAPMفیزیولــوژی بــه یکــی از اعــضای 

روسالین یالو به دلیل ابـداع تکنیـک ایمونواسـی          
این تکنیک، روش بسیار حـساسی      . اختصاص یافت 

د است که می تواند مقادیر بـسیار کوچـک از مـوا           
بیولوژیکی موجود در بدن را به کمک مـواد رادیـو           

  .اکتیو شناسایی کند

 توموگرافی مبتنی بر کامپیوتر -

کورماک و گادفری   . ام  .  میالدی، آلن    1979در سال   
نیوبلــد هانــسفیلد جــایزه نوبــل را در پزشــکی و 

 در یافـت    CTفیزیولوژی به خـاطر ابـداع تکنیـک         
ته اسـت   این تکنیک تـصویربرداری توانـس     . کردند

  .دنیای تصویربرداری پزشکی را متحول سازد
  

  

 و با تشکر /http://www.aapm.orgبه نقل از سایت 
از آقای مهدی شاکری زاده، دانشجوی دکتـرای فیزیـک پزشـکی            

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  

  

  

  

  :قابل توجه اعضای محترم انجمن 

ی انجمن مـی رسـاند کـه        به اطالع اعضا  
 801-15086 -5شماره حساب انجمن به     

 شعبه مرکزی بابل به نام      –بانک پارسیان   
  2030 کـد    –انجمن فیزیک پزشکی ایران     

  .تغییر یافته است

  

راه اندازی مرکز پرتو در مانی امید 
  :ارومیه

بخش شتابدهنده مرکز پرتو در مانی امید       
 ارومیه به همراه سیستم طراحـی درمـان      
سه بعدی راه اندازی و آماده بهره برداری        

  .گردید

  :شدند انجمن  عضو"افرادی که جدیدا
ــی   -1 ــن چراغ ــضویت –سوس ــماره ع ــا ش : ب

CHE277M  

ــتانی  -2 ــدی دارس ــضویت  -ه ــماره ع ــا ش : ب
DAR278S  

 : با شماره عضویت-نگین شاه قلی -3

SHA279S             

:  بـا شـماره عـضویت      -علیرضا خرمی مقـدم    -4
GHO280S   

ــاکری  -5 ــی ش ــضویت : زادهعل ــماره ع ــا ش : ب
SHA281S  

ــور  -6 ــضلی پ ــا اف ــضویت : رض ــماره ع ــا ش : ب
AFZ283S 

ــژاد  -7 ــا شــماره عــضویت–زینــب نجــار ن :  ب
NAJ282M   
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برگرفته شده از 

calander/org.medphys.www 

 

3‐6 March 2010 

SEAAPM Annual Meeting;Augusta,GA USA 

"Advances in MRI:Application in Diagnosis 
and Radiation Therapy" and "The Evolving 
Face of Medical Physics"  

/seaapm/org.aapm.chapter://http  

4‐6 March 2010 

Florida AAPM Annual Spring 
Meeting;Orlando,Fl  USA 

a.chaptermeetings/meetings/org.aapm.www
sp 

4‐8 March 2010 

European Congress of 
Radiology;VIENNA,Austria 

ES/en=/id?php.website/cms/org.myesr.www
htm.news_ECR_R 

5‐6 March 2010 

SWAAPM Spring Meeting;Baton Rouge, LA 
USA 

chapter /meetings/org.aapm.www
asp.meetings 

8‐12 March 2010 

Molecular Imaging in Radiation 
Oncology(MIRO);Brussels,Belgium 

/org.events‐estro.www 

19‐20 March 2010 

AAMD Region I and the AAPM San 
Francisco Bay Area Chapter Spring 
Meeting;Napa Vly,CA USA 

chapter /meetings/org.aapm.www
asp.meeting 

8‐10 April 2010 

 Short Course on Introduction to 
Monte Carlo Treatment 
Planning;Philadelphia,PA USA 

rado/treatment/cancer/edu.fecc.www
‐carlo.monte/treatment/ne

html.course 

Email:jinsheng.li@fcce.edu 

17‐18 April 2010 

Dianostic Radiologic Physics Mock 
Board Examination; Houston, TX USA 

‐and‐education/org.mdanderson.www
‐and‐programs‐departments/rescarch

labs 

Email:gmoore@mdanderson.org 

18‐23 April 2010 

The American Nuclear Societys 
RadiationProtection and Shielding 
Division Biennial Topical Meeting; Las 
Vegas,NV USA 

com.2010rpsd.www 

Email:ansmeetings@basknow.com 

19‐22 April 2010 

CRCPD Annual Meeting;Newport,RI 
USA 

Conference of Radiation Control 
Program Directors  

asp.meetings/org.crcpd.www 
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29April‐1 May 2010 

ABS:American Brachytherapy Society Annual 
Meeting;Atlanta,GA USA 

/org.americabrachytherapy.www 

Email:quqqolz@drohanmqmt.com 

1‐7 May 2010 

Joint Annual Meeting ISMRT & 
ESMRMB;Stockholm.sweden 

Intl Society for Magnetic Resonanc in 
Medicine 

And European Society for Magnetic 
Resonance in Medicine and Biology  

org.ismrm.www 

20‐22 May 2010 

4th AISCMP Meeting; Ljubljana, Slovenia 

Austrian, Italian.Slovenian and Croatian 
Medical Physics 

com.2010aiscmp.www 

3‐6 June 2010 

SIIM Annual Meeting; Minneapolis,MN USA 

25‐29 October 2010 

Intl Congress on Neutron Capture Therapy; 
Buenos Aires, Argentina 

/org.eanm.10eanm.www 

Email:liberman@cnea.gov.ar 

9‐12 November 2010 

Intl Symposium on Standards, 
Application,And QA in Medical Radiation 
Dosimetry;Vienna,Austria 

www‐pub.aea.org/MTCD/Meetings/Announ 
cements.asp;conf ID=38093 

28Nov‐3D Dec 2010 

RSNA Annual Meeting;Chicagi USA 

Radiological Society of North America  

org.rsna.www 

 

 

  "2011کنگره های "

16‐19 May 2011 

CRCPD Annual Meeting;Austin,TX USA 

Conference of Radiation control 
program Directors 

 

13 july‐4 Aug 2011 

AAPM+COMP Annual 
Meeting;Vancouver,BC Canada 

American Association of Physicists in 
Medicine and the Canadian 
Organization of Medical Physicists 

 

1‐3 September 2011 

12th European Federation of 
Organisation of Medical Physics 
(EFOMP) Congress, 5th European 
Conference on Medical Physics; 
Dublin,Irelan 

 

 

 

  

  



 ١٢

  لیست پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس                                                                          
 

  
 

 سال دفاع استاد راهنما عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی ردیف
1  

 
 1366 عباس اعتماد عباسیان .ادیوتراپیطرح نقشه های درمانی غدد سرطانی ر احمد محمدی نژاد

  دکتر مرتضی مواسات .و آنالیز منحنی آن در بین گروهی از افراد سالم ایرانی ) VEP( بررسی پتانسیل برانگیخته بینایی  بیژن هاشمی مالیری  2
 دکتر افتخارحسینی

28/12/67 

  دکتر مرتضی مواسات Normal- ERGبررسی الکترودتینوگرام و آنالیز سیگنال  کیخسرو کشاورزی 3
 دکتر  افتخارحسینی

27/12/67 

 24/4/68 دکتر بهرام گلیائی .in- vitro در بافت ریه موش در شرایط CSFاثرها یپرترمیا در ساخته شدن پروتئین  حسین رجبی 4

 6/5/68  دکتر افتخار حسینی-دکتر فقیه زاده .در گروهی از مردم ایران ) EOG( بررسی آنالیز سیگنال الکتریکی چشم و تعیین منحنی نرمال الکتروآکالوگرام  محمود اله وردی 5

 28/3/70 دکتر هوشنگ حاج آقا محمدی .1354 تا 1343مقایسه میزان دیسک روشهای مختلف پزشکی هسته ای با دیگر روشهای معمول در سالهای  منیژه مختاری دیزجی 6

 25/2/70 دکتر فرامرز معطر  ).ICP( و  ) PIXE( و  ) NAA( ر سرم بیماران مبتال به تاالسمی بتای هوزیگوت با روشهای مطالعه عناصر جزئی د بوذرجمهری... فتح ا 7

 26/3/70 دکتر کریم حسین میخچی در پزشکی و مطالعه نسوج بدن انسان سالم و آسیب دیده بوسیله رزونانس مغناطیسی هسته ای ) NMR( بررسی کاربردهای  داریوش شهبازی 8

 21/3/70 دکتر علی اکبر شرفی  )CT( دوزیمترها در آزمایشهای مقطع نگاری کامپیوتری  احمد کشتکار 9

 16/3/70 دکتر هوشنگ حاج آقا محمدی 1368 -1364روشهای تشخیص پزشکی هسته ای در ایران و محاسبات دزیمتری و تخمین ریسک در سالهای  فرج تابعی 10

 23/4/70 دکتر جعفر امامی 60 شتابدهنده خطی و مقایسه آن با عمق نفوس فتو نهای ناشی از دستگاه کبالت -یری عمق نفوس فتونهای ناشی از دستگاهاندازه گ احمد شانئی 11

 7/5/70 دکترحسین مزدارانی  ساز موش سوری و تاثیر داروی سایمتیدین- بر سیستم لنفاوی و خون60بررسی آثار سراسری اشعه گاما صادره از کبالت  تقی جباری وصال 12

 7/5/70 دکتر نادر مقصودی تاثیر گاز خردل بر تحریک پذیری الکتریکی اریتروسیتهای انسانی حسن توکلی 13

 31/6/70 دکتر منصور موحد اندازه گیری کمی فاکتور پرفیوژن در بیماران پیوند کلیوی پرویز عبدالمالکی 14

 31/6/70 دکتر محمد افتخاری . با روش استفاده از رادیونوکالیدهاGFRسیک تعیین مقایسه روش کال حسن صفرزاده نیا 15

 30/6/70 دکتر سید احمد افتخار حسینی .بررسی و ضبط سیگنالهای الکتریکی عضله و ارائه مدل ریاضی برای آن عباس قودجانی 16

 8/11/71 دکتر حسین مزدارانی اروی سایمتیدین بر آثار ژنتیکی ناشی از تابش گیریبررسی امکان دوزیمتری به روش میکرونوکلئی اسی و اثر د اکبر غربالی 17

 29/10/72 دکترحسین مزدارانی بررسی آسیب های کروموزومی در پرتوکاران رادیولوژی سمیه سماوات 18

 1/3/73 یلیدکتر ارسالن وک  در پزشکی هسته ایSPECTبررسی سیستم و بهینه سازی تصویر  علی شبستانی منفرد 19

 1/3/73 دکتر ارسالن وکیلی بررسی شرایط سیستم تصویربرداری دوربین گاما و بهینه سازی کیفیت تصویر آن در پزشکی هسته ای اکبر علی اصغرزاده 20

 13/4/73 شرفیدکترعلی اکبر  .بررسی آثار بیولژیک امواج تکانه ای بر روی جنین خرگوش در مرحلۀ اورگانوژنز سید محمد جواد مرتضوی 21

 16/11/73 دکترعلی اکبر شرفی بررسی دامنه تطابق چشمی در سنین مختلف و سن پیرچشمی در شهر تهران عباس ریاضی 22

 10/3/74 دکترحسین مزدارانی نوکلئیبررس اثر سایمتیدین بر آسیب های ژنتیکی ناشی از تابش نوترونهای سریع در سلولهای مغز استخوان موش به روش آزمون میکرو علیرضا خوش بین خوش نظر 23

 3/4/74 دکتر حسین مزدارانی بررسی آثار اولتراسوند درمانی همراه با پروکاربازین هیدروکلرید بر روی مغز استخوان نوزاد موش صحرائی حسن صابری 24

 20/4/74 دکتر شوشتریان یگماتدر افراد سالم و آست ) VEP( مقایسه موج پتانسیل ناشی از بینائی  ابراهیم جعفرزاده پور 25

 2/11/74 دکتر مهدی سهرابی .بررسی و تعیین دوز کارکنان مراکز پزشکی هسته ای ایران پیمان حجازی 26

 15/12/74 دکتر شوشتریان .بررسی تاثیر انحراف مخفی افقی بر پتانسیل ناشی از بینایی دوچشمی علی میرزاجانی 27

 12/2/75 دکتر علی پذیرنده .زه گیری مقدار آرسنیک در نمونه های موی سر افراد مبتال و مشکوک ناشی از آن به روش اکتیواسیون نوترونیاندا امیر هوشنگ براتی مگره 28

 30/4/75 دکتر حسین مزدارانی .پرتوهای گاماداروهای رانیتیدین و فاموتیدین بر سلولهای مغز استخوان موشهای تابش دیده با ) رادیو پروتکتوری ( بررسی اثر حفاظت رادیویی  مریم شهیدی 29

 8/10/75 دکترحسین مزدارانی .اثر ژنتیکی ناشی از تابش نوترون بر سلولهای تیمار شده با هایپرترمی داریوش فاتحی بروجنی 30

 28/6/75 دکترحسین مزدارانی .ت انسان و موش صحرایی در سلولهای لنفوسیDاثرها یپرترمی بر آسیب های کروموزومی ناشی از داروی اکتینومایسیین  فرانک فائقی 31

 1375 دکترعلی اکبر شرفی .EEGبررسی تغییرات امواج مغزی انسان در اثر تغییرات تراز یونی هوا از طریق ثبت  سید یوسف سنایی 32

 1376 دکتر افتخار حسینی بررسی اختالالت فیزیکی درک صوت در جانبازان محمد رضا مقدم فیروز  33

 1376 دکتر علی اکبر شرفی بررسی تاثیر اجرای بر نامه کنترل کیفی دور بین گاما بر روی کیفیت تصا ویر و دوز در یافتی بیــمار پرتو کاران در پزشکی هسته ای سید مهدی هاشمی دیزجی 34

 1376 دکتر علی اکبر شرفی ار و پرتو کار در سه مرکز پزشکی هسته ای تهرانبررسی اثر کنترل دستگاه اسکنر خطی روی کیفیت تصاویر بدست آمده و دوز بیم سعید حسینی 35

 1376 دکتر علی اکبر شرفی      Balb/c در موش DTH هرتز بر روی میزان آمینو گلبو لین و پاسخ 50بررسی اثرات میدانهای مغناطیسی  افسری اردبیلی... حبیب ا 36

 26/11/1376 دکتر پروین پوست موش آزمایشگاهی) پرتو پیوسته( CO2 گاز کربنیک بررسی اندر کنش لیزر محسن شجائی مقدم 37

 1376 دکتر علی پذیرنده تعیین میزان سلنیوم سرم خون کودکان مبتال به انواع لو سمی های حاد به روش فعال سازی با نوترون و اثر شیمی در مانی بر میزان سلنیوم خون   محسن اسدی نژاد 38

 1376 دکترپذیرنده و مقایسه آن با دز جذبی محاسبه شده) BVCT(اندازه گیری دز جذبی بهینه گاما و نوترون در فانتوم سر انسان در روش نوترون در مانی با بور ماعیل فضیلت معدلیمحمد اس 39

 در Uro graphin7%و Telebrix38%ــــب یـونی   مقایسه القاء آسیبهای کرو موزومی در لنفو سیتهای ناسی از تـــزریق مــــواد حاجـ شهرام فدایی 40
 آزمونهای رادیو لوژیک

 1376 دکتر مزدارانی

 1377 علیرضا نیکوفر 60اندازه گیری دز اشعه پراکنده در یافتی بیضه ها در را دیو تراپی میدانهای وسیع ناحیه کنه با ماشین کبالت  شهاب شاه حیدری 41

 1377 فضل علیزاده... عبدا 60تیرو ئید و گنادها ناشی از پرتو درمانی سیستم عصبی مرکزی با ماشین کبالت ,  عادی پراکنده در عدسی چشم اندازه گیری دوز پرتو احد زینالی 42

 8/9/1377 فضل علیزاده... عبدا 60گاه کبالت تیروئید و عدسی چشم در پرتو در مانی پستان با دست, پستان غیر در گیر , اندازه گیری دوز پرتو های پراکنده در تخمدان محمد رضا سلمانی 43

 1377 دکتر علی اکبر شرفی بررسی آلودگی ناشی از مواد پرتو زا در مراکز پزشکی هسته ای تهران مجتبی صلوتی 44

 7/9/1378 دکتر علی اکبر شرفی کنترل کیفی دستگا ههای فراصوتی به هنگام در تهران فریبرز منطقی 45

 1379 دکتر بیژن هاشمی مالیری دوز انتگرال نسبی هدف و رکتوم در روشهای مختلف پرتو درمانی سرطان سرویکس ور فالحطیب الهویردی پ 46

 1379 دکتر حسین مزدارانی  GOاثر سیتوژنیتیکی تلفیقی اولتراسوند درمانی و بلو مایسین سولفات بر لنفو سیتهای انسان در فاز بهرام یوسفیان 47

دکتر سید محمد پور میـر جعفـر فیـروز           اثرات تابش لیزر بر روی پتانسیل بر انگیخته حرکتی در نخاع آسیب دیده موش آزمایشگاهی مهرداد غالمی 48
 آبادی

1379 

 29/8/1379 دکتر بیژن هاشمی مالیری بررسی میزان دوز جذبی برخی اندامهای بحرانی در رادیو گرافی پانورامیک فرشاد حاجی هاشمی 49

 14/12/1379 دکتر منیژه مختاری  پارامتر صوتی برخی سیستم های فراصوتی داپلر تهران با استفاده از آزمونهای عملکردی و فانتوم ریسمانی5اندازه گیری و ارزیابی  ا تقیعلیرض 50

 28/6/1380 دکتر منیژه مختاری تفاده از امواج فراصوتی محاسبه ضریب االستیک توده های غیر طبیعی فیبرو کیستیک و کلسیفیکاسیون پستان با اس محبوبه رئیس دانایی 51

بافـت پـستان بـا اسـتفاده از     , بافت طبیعی و توده های غیر طبیعی خوش خیم و بد خیم      ) سرعت و ضریب تضعیف   ( محاسبه مشخصات مکانیکی   محمد رضا واحد 52
 )invitroبطریق ( امواج فرا صوتی 

 31/6/1380 دکتر منیژه مختاری

 20/6/1380 دکتر حسین رجبی  و مقایسه آن با آنژیو گرافیSPECTانتخاب فیلتر یا فیلتر های بهینه برای خونرسانی عضله قلب در سیستم تصویر برداری   بیطرفان رجبیاحمد 53

 28/6/1380 دکتر بیژن هاسمی مالیری ختلف تحریکی با بکار گیری الگو های مVEPبررسی ارتباط بین کاهش تیز بینی ناشی از نزدیک بینی و موج  سکینه یوسفی سنگجویی 54

دکتر سید محمد پور میـر جعفـر فیـروز           بر فعالیت های بیو الکتریک سلول عصبی حلزون) هرتز50(تاثیر میدانهای مغناطیسی متغییر کم فرکانس مهری کاویانی مقدم 55
 آبادی

30/8/1380 

 22/12/1380 دکتر علی اکبر شرفی و کار در آزمونهای فلورسکوپی بلع باریم و گوارش فو قانیبر آورد دوز تیروئید بیمار و پرت حسن مو الدوست 56

 21/11/1380 دکتر بیژن هاسمی مالیری و طرح درمان کامپیوتریCTبررسی و ارزیابی تکنیکهای مختلف تله تراپی سرطان مری میانی با استفاده از تصاویر  حسنعلی ندایی 57

 13/3/1381 دکتر بیژن هاشمی مالیری برآورد و مقایسه دوز دریافتی بیماران از آزمایشهای رادیو لوژی معمول در بخشهای پرتو شناسی برخی از بیمارستانهای عمومی تهران یم زادهمهرآور رفعتی رح 58



 ١٣

 31/6/1381 دکترحسین رجبی SPECTتوسعه پیاده سازی وارزیابی یک الگوریتم انتخاب فرکانس قطع فیلترهای تصویربرداری  حمیدرضا غیامی 59

 24/6/1381 دکتر منیژه مختاری  کنش مژیان کاروتید توسط امواج فراصوتی در افراد سالم و مبتال به آترو اسکلروزیس-برآورد ضریب االستیک فشار نگاه نیک انجام 60

 19/6/1381 دکتر حسین رجبی انرژی در تصویر برداری با دور بین گاماارائه روشی برای تصحیح پراکندگی با تعیین پهنای مناسب پنجره  جباری... نصرا 61

 13/11/1381 فیروز آبادی دکتر محمد پور میر جعفری  و مقایسه آن با روشهای معمولinvivoارزیابی بهبود زخم برشی با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی اپیدرم در حالت  سعید به آبادکبو دان 62

با استفاده از شاخصهای گذرا رادیو دارو کمترین زمان گذر میانگین زمـانی بیـشترین زمـان    )  ماه6کمتر از  ( تشخیص هیدرونفروزیس در کودکان       ره شالچیانبها  63
 ROEگذر اندکس زمانی 

  1382  دکتر حسین رجبی

  1382  دکتر فیروز آبادی  پارامتر های مهم تصویربرداری پزشکی هسته ایبررسی تکنیکهای فشرده سازی تصویر در اینترنت به منظور انتقال   نازنین فاطمیان  64
  1382  دکتر مختاری  بکار گیری روش غیر تهاجمی اولتراسوند در ارزیابی پارامتر االستیک کره چشم سالم و چشم مبتال به کاتاراکت خرگوش  جواد حسن زاده باقی  65
  1382  دکتر فیروز آبادی  یا اسپتا از شبیه سازی مدل ماکروسکوپی) متعادل و نامتعادل) ( متقارن و نامتقارن(سهای دو فازی بررسی بازده الکتروپوریشن در پال  زهرا مطهری  66
  1382  دکتر رجبی   با دوربین گاما با استفاده از روش زوج سازی نماهاmag3محاسبه تصفیه   مهرداد هژبر الساداتی  67
  1382  دکتر هاشمی مالیری CT کودکان و پارامتر های کنترل کیفی در یک سیستم معمول CTوز ناشی از آزمایشهای معمول برآورد و ارزیابی د  توفیق صادقیانی  68
  1383  آبادی دکتر فیروز    بر ایجاد تشنج به عنوان شاخصی از میزان تحریک پذیری عصبی در مدل صرعی کیندلینکGSMاثر میدان رادیو ئی ناشی از تلفن همراه   ابو القا سم بیات  69
  1383  دکتر مختاری   کرنش شریان های بازویی و ایلیاک-تاثیر گرفتگی شریان کاروتید بر ضریب االستیک فشار  طاووس رحمانی چراتی  70
ـ    Libia در فرآیند ترمیم استخوان      GOA1ASبررسی تاثیر تابش لیزر کم توان         علی اصغر یو سفی دیبا  71 سیتو متـری اولتراسـونیک    ی خرگوش با استفاده از روشهای دان

  استخوان
  1384  دکتر مختاری

  1383  دکتر رجبی  ارائه روش نو برای برآورد یکنواختی در تصاویر پزشکی هسته ای و مقایسه آن با روش موجود  سمیرا رسانه  72
  1384  دکتر رجبی   مغزSPECTتعیین پروتکل تصویربرداری و پردازشی در   الهام رئیسی  73
  1384  دکتر رجبی  SPECTصحیح پراکندگی با استفاده از روش تبدیل موجک در تصاویر ت  شبنم علومی  74
  1385  دکتر فیروز آبادی 99m با استفاده از ایزوتوپ تکنسیومSPECTاصالح تضعیف پرتو ها در اسکن خونرسانی عضله قلب به روش   محسن بخشنده  75
  1385  دکتر مختاری  را صوتی در حین گرما درمانی با لیزرپایش تغییرات دما به وسیله امواج ف  تینا گرجی آرا  76
  1383  دکتر مختاری   و اولتراسوند با خواص االستیک بافت استخوان تیبیا و فمور خرگوش سالمDXAرابطه میان پارامتر های فیزیکی سیستم های   مریم راحله دادرس  77
  1385  دکتر فیروز آبادی   .RATی از مدل صرعی کیندلینگ در  بر تشنجهای ناشrTMSاثرات فرکانسهای کم   پور.. علی یدا  78
  1385  دکتر هاشمی مالیری  با بکار گیری الگو های معکوس شونده ) Visual  Evoked  Potentiol(بر پتانسیل برانگیخته بینایی) زرد(بررسی اثر فیلتراسیون رنگی   نادر موسوی  79
  1384  دکتر فیروز آبادی  ل دوره ترمیم زخم در خوکچه هندی به روش غیر تهاجمی و مقایسه با روش تهاجمیبررسی روند تغییرات پتانسی  وحیده کرباسی  80
  1385  دکتر مختاری  بررسی تغییرات روشنایی تصاویر سو نوگرافی ناشی از تغییرات دما در بافت کبد در طول گرما درمانی با تکنیک رادیو فرکانس  آتوسا منتصری  81
  1384  دکتر هاشمی مالیری  بررسی صحت میزان دوز داده شده در درمان سرطان پروستات بهووسیله دوزیمتر دیودی  بوریمحمد سعید ص  82
  1386  دکتر رجبی   از خونرسانی عضالت قلب و پنجره میانی99m ، Ti201تصحیح آلودگی متقابل در تصویر برداری اسپکت همزمان  فراز کالنتری  83
  1386  دکتر رجبی  صالح تضعیف با استفاده از رادیو ایزوتوپها ی با انرژی دو گانها  هادی طالشی آهنگرانی  84
  1386  سید جواد میر نجفی زاده   بر بروز تشنجهای ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش های صحراییrTMSاثر فرکانسهای مختلف   بی بی سمیه منگابادی  85
  1386  دکتر مختاری  ت شبکیه ساالم و مبتال به بیماری دژنراسیون وابسته به سن ماکوال توسط امواج فراصوتیتخمین پارامتر های فیزیک باف  شهریار شهبازی  86
 با آهنگ دز پایین در سیستم کـا شـت           192 - در برآورد توزیع سیم های ایریدیوم      MAGICAارزیابی دزیمتر شیمیایی با پایه ژلی نورموکسیک          عزیزاهللا رحیمی  87

  پارین
  1386  مالیریدکتر هاشمی 

  
  
  
  

  لیست پایان نامه های در دست اجرا کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 

 
  

 استاد راهنما عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی ردیف
1  

 
محمـــد علـــی تاجیـــک 

 منصوری
بـرای  ) crosscorrelation(های مرکز همبـستگی متقابـل   در بهبود کیفیت تصاویر رنوگرافی به منظور استفاده در روش         ) DWT(بررسی تاثیر تبدیل موجک گسسته      

  تشخیص حرکت
 )دانشیار(دکتر حسین رجبی 

 6با استفاده از یک روش بررسی مقایسه ای کیفیت دوزیمتریـک            ) در شرایط مرجع و غیر مرجع     ( برآورد میزان خطاهای دوزیمتری در برخی از روش های پرتو در مانی               منیژه بیگی  2
  تاب دهنده های خطی واریان مگاولتی ش18و 

  دکتر بیژن هاشمی مالیری
  )دانشیار(

  )استاد( دکتر سید محمد فیروزآبادی    تحت تابش موضعی میدان مغناطیسی پالسی کم شدت و با فرکانس پایین به منظور ارتقاء سیستم های توروفیدبکc4,c3,czبررسی تغییرات سیگنالهای مغزی نواحی   زینب امیری فالح  3
 با حـضور حـساس کننـدههای        Baib/cبررسی تابش دهی فراصوتی با تکرار تابش همزمان دو فرکانس در درمان تومور های جامد آدنوکارسینو مای پستان موش نژاد                       حبوبه علم الهدیم  4

   IIصوتی فتو فرین 
  )استاد(دکتر منیژه مختاری 

 
  
 

  لیست پایان نامه های دفاع شده دکتری دانشگاه تربیت مدرس
 

  
 سال دفاع استاد راهنما عنوان پایان نامه نام ونام خانوادگیریردرردیفرر

 1376 دکتر حسین مزدارانی دزیمتری بیو لوژیک افراد در معرض تابش پرتو دهی شغلی پایین و بررسی مکانیسم عادت پذیری به دزهای باال حمید گورابی 1

 1377 دکتر ادموند زاهدی بررسی کار ایی امواج التراسوند در تعیین مشخصات بافت نرم منیژه مختاری 2

 1376 دکتر علی اکبر شرفی بررسی آثار بدنی و ارثی امواج فراصوتی تشخیص بر روی جنین موشهای آزمایشگاهی دکتر محمود بهار 3

 1378 دکتر حسین مزدارانی  درشت Helaلیزر گرمایی و شیمی درمانی بر سلولهای مطالعه آثار سیتوژنیک اعمال ترکیبی روشها  علی شبستانی منفرد 4

 1378 دکتر علی اکبر شرفی  تسالبر رشد جنین موش5/1 با قدرتM.R.Tبررسی آثار ناشی از اعمال میدانهای مغناطیسی سیستم و  اکبر علی اصغر زاده 5

 1378 دکتر علی اکبر شرفی چگونگی ایجاد زخم فشاریبررسی پارامترهای نیروی مکانیکی در   گیتی ترکمان 6

 1378 دکتر حسین مزدارانی بررسی آثار تطبیقی دزهای کم پرتو های الکترو مغناطیسی یونیزان بر روی لنفوسیتهای چند گانه مختلف  سید محمد جواد مرتضوی 7

 1379 دکتر محس حاجی زاده  در بهبودی زخمبررسی تاثیر میدان الکترو مغناطیسی کم فرکانس بوذر جمهری...  فتح ا 8

 1379 دکتر محمد علی عقابیان   از بیماریهای ایسکمیک مغزیM.Sکاربرد طیف سنجی رزونانس مغناطیسی پرو تون در تشخیص افتراقی  فریبرز فائقی 9

 1382 دکتر سید محمد فیروز آبادی گیخته بیناییبررسی تاثیر مدوالسیونها و القاء اپتیکی بر پتانسیلهای بر ان  ابراهیم جعفر زاده پور 10

  1376  دکتر شرفی  بررسی آثار بدنی امواج فرا صوتی تشخیص بر روی جنین موشهای آزمایشگاهی  محمود بهار  11
  1382  دکتر بلوری   و الکترو پوریشن بر تومور بافت همبند در موشGA67بررسی اثر کمپلکس بلو مایسین   فرج تابعی  12



 ١٤

بررسی حساسیت پرتویی لنفوسیتهای افراد سالم و مبتال به سرطانهای پستان و پروستات در دوز های مختلف اشـعه گامـا بـا            شهیدیمریم   13
   به روش کامتDNAسنجش آسیبهای 

  1383  دکتر مزدارانی

ونی بـا اسـتفاده از روش شـبیه    بررسی اثر ساختار های سر ماشین شتابدهنده خطی پزشکی در غیر یکنواختی میدانهای فو ت       عباس شفایی  14
  سازی مونت کارلو 

  1383  دکتر هاشمی 

 99mنـشاندار شـده بـا     ) anti mucl ) PR81 با آنتی بادی مونو کلو نـال  BALB/Cتصویر برداری از سرطان پستان موش   مجتبی صلوتی  15
  تولید یک پرتو داروی جدید ، بهینه سازی مشخصات سیستم تصویربرداری

  1385  دکتر رجبی

 بر کارایی سیناپسی ناحیه هیپـو کامـپ         GKM مگا هرتز سیستم تلفن همراه       950بررسی اثر مدوالسیون و پهنای باند امواج          مجید جدیدی  16
 RATمغز 

  1385  دکتر فیروز آبادی

کسیل و تاثیر ان در درمـان سـوند          در تولید رادیکال های آزاد هیدرو      9بررسی اثر هم افزایی امواج فراصوت دو فرکانس بهینه          امیر هوشنگ براتی  17
 BALB/Cدینامیکی تومورهای آدنو کارسینو مای پستان در مدل حیوانی

  1386  دکتر مختاری

بررسی تاثیر پراکندگی پرتوی ناشی از اپلیکا و تور های باریکه الکترونی و آلودگی فو تونی بر توزیع دوز در شتابدهنده خطـی              جباری... نصرا  18
  وش مونت کارلو به رlopcنپتون 

  1386  دکتر هاشمی مالیری

و pet و اثر آن در خطای کمی سازی و جبران تضعیف در سیستم هـای  respiradory  gated-petبررسی امکان استفاده از   کوروش ابراهیم نژاد  19
pet/ct رادیو ذاروی fdg-)f18(   

  1386  دکتر رجبی

 در شتابدهنده خطی پزشکی و تاثیر آن بر دوز دریافتی بیماران بـا              18mvنی حاصل از تابشهای فو تونی       ارزیابی آلودگی نوترو    سید مهدی هاشمی دیزجی  20
  استفاده از روش مونت کارلو

  1386  دکتر هاشمی مالیری

اویر برسی خواص فیزیکی مکانیکی عضله میـو کـارد در افـراد سـالم و بیمـاران مبـتال بـه تنگـی کرونربـا اسـتفاده از تـص               حسن موالدوست  21
  اکوکاردیوگرذافی

  1387  دکترمختاری دیزجی

 بررسی تاثیر آن بر شـاخص هـای   respiva+ ovuga+ed به روش ecgua+ spectتصحیح حرکت تنفسی در تصویربرداری   احمد بیطرفان رجبی  22
  کمی در مقایسه با نتایج آنژیو گرافی

  1387  دکتر حسین رجبی

 هرتز با شدتهای محیطی فعالیت بیو الکتریک سلو 217 و 50 القا شده در فرکانسهای elfغناطیسی بررسی تاثیر میداتهای م  مهری کاویانی  23
  لهای عصبی حلزون باغی

  1387  دکتر فیروز ایادی

 تیمار شده بـا بلـو مایـسن     choبر بقای سللو های ) بررسی تاثیر الکترو پوریشن و روش نوین تلفیقی مگنتو الکترو پوریشن  لیال توحیدی  24
  شبیه سازی و مطالعه تجربی

  1387  دکتر فیروزآبادی

بررسی تاثیر موقعیت ضایعه استدئو و شکل آن در بروز شکستگی های فشاری تنه مهره با کمک روش تلفیقـی بـرش نگـاری                   احد زینالی  25
   sei و تحلیل المان محدود qctتری کمی 

  1387  دکتر هاشمی مالیری

 

  را دکتری دانشگاه تربیت مدرسلیست پایان نامه های در دست اج
 

  
  استاد مشاور  عنوان پایان نامه  نام دانشجو  ردیف

بررسی اثرات درمانی و پیشگیری کننده ضد تشنج تحریک مغناطیسی مکرر از راه جمجمه روز مدل کیندلینگ مسیر پر   علی یداهللا پور  1
  فورنت در موش صحرایی

  دکتر فیروزآبادی

  دکتر مختاری دیزجی  ص های موثر بر پیشرفت و درمان بیماری آترو اسکلروز شریان خرگوش با روشهای فراصوتبررسی شاخ  طاووس رحمانی  2
در درمان پالک آترواسکروزیس شریان خرگوش همراه با داروی ) Mhz( و 150) khz(بررسی تابش امواج فراصوتی   حسین مهراد  3

  آتورواستاین دو میکروبات
  دکتر منیژه مختاری

تاثیر کاف مسدود کننده شریان بر تمایز رفتار االستیک شریان رادیال سالم و مبتال به آترو اسکلروز در طول سیکل قلبی با   ور رفعتیمهرآ  4
  استفاده از بررسی تصاویر اولتراسو نو گرافی داپلر 

  دکتر مختاری

ظور بهبودی کیفی و کمی و تصاویر در تشخیص متاستازهای  در تصاویر شبیه سازی شده واقعی به منpet-ctتلفیق تصاویر   بهاره شالچیان   5
  کبدی با استفاده از تبدیل موجک

   دکتر سلطانیان زاده- دکتر رجبی

طراحی و توسعه نوعی دزیمتر شیمیایی مبتنی بر پلیمر جامد رادیو کرو میک و ارزیابی مشخصه های دزیمتری آن در کاربرد   احمد مستعار  6
  های رادیو تراپی 

 دکتر حسن -  هاشمی مالیریدکتر
  زحمتکش

بررسی اثر میدان مغناطیسی موضعی کم شدت با فرکانس بسیار پایین بر سیگنالهای مغزی به منظور کاربرد در سیستم های   سید علی شفیعی  7
  نرو فید بک

  دکتر فیروز ابادی

 و کاربرد آن در تومور doxorubicinات پلیمری محتوی داروی بررسی اثر همزمان امواج او لتراسوند دو فرکانسه بر نانو ذر  هادی حسن زاده  8
  سرطان مدل حیوانی

  دکتر منیژه مختاری

  invasive  ductal کیلو هرتز و یک هرتز الکترو پوریشن بر پرفیوژن خون تومور 5بررسی اثر فرکانس   الهام رئیسی  9
carcinoma(IDC) به صورت invivo ) جی لیزر داپلر و اتو رادیو گرافیبا استفاده از سنجش جریان سن  

  دکتر فیروز آبادی

 و نانو ذرات اکسید اهن و براورد اکتیویته در 177بررسی تاثیر درمانی کمپلکس انتی بادی هلسپتین متصل به لوتشیوم   سمیرا رسانه  10
  موشهای نمبتال به ادنو کارسینو مای پستان

  دکتر رجبی

 به NCAT در فانتوم ناهمگن 177-طه ای دز برای محاسبه دز داخلی ناشی از رادیو ایزوتوپ لو تیشیوم عنوان روش کرنل نق  علی اصغر پرچ  11
  )GATE( روش تلفیق نا ایشتا  در مقایسه با روش مونت کارلو 

  دکتر حسین رجبی

  دکتر هاشمی مالیری    عباس حق پرست  12
  
 

   تربیت مدرسلیست دانشجویان جدید کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه
 

 
  نام دانشجو  ردیف

  محمد حسن دژبند  1
  گلبرگ اسماعیلی  2
  عفت سلیمانی  3
  زینب رضایی  4
  محمد علی عسکری  5
  مهسا منصوریان  6
  اکرم مهنا  7
  زهرا عرب  8

  
  



 ١٥

  لیست دانشجویان جدید دکتری فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
 

 
  ام خانوادگینام و ن  ردیف  نام و نام خانوادگی  ردیف

  علی ابراهیمی نیا  8  بهرام یوسفیان  1
  ابوالفضل نیک فرجام  9  عباس حق پرست   2
  سید ابوالقاسم حائری  10  فراز کالنتری  3
  زینب شنکائی  11  تینا گرجی آرا  4
  فرزانه الهویسی  12  محسن بخشنده  5
  صفورا نیکزاد  13  هادی طالشی آهنگری  6
    14  کریم خوشگرد  7
  
  

  ایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه مشهدلیست پ
 

 
سال   استاد راهنما  عنوان پایان نامه  نام  دانشجو  ردیف

  دفاع
  1372  دکتر محمد تقی بحرینی  بررسی عوامل فیزیکی موثر در کیفیت تصویر رادیو گرافی  جالل کانونی ثابت  1
  دکتر محمد حسین بحرینی  های صوتی در محیطهای صنعتی مشهد و بررسی ارتباط آن با میزان شنواییاندازه گیری آلودگی  عبدالمجید تمجیدی  2

  دکتر مهدی پورصادق
1373  

  دکتر محمد حسین بحرینی  بررسی وضعیت پرتو زایی طبیعی در منطقه هزار مسجد خراسان  قربان صفائیان الین  3
  دکتر محمد فرهاد رحیمی

1374  

  عطااهللا گلدسته  4
  د بهنام راداحم

  دکتر محمد حسین بحرینی   و مطالعه بعضی آثار بیو لوژیکی آنRF وELEاندازه گیری شدت میدانهای الکترو مغناطیسی 
  دکتر امیره نجات شکوهی

1375  

   جواد هرویاندکتر  ارزیابی نتایج اتورفرکتومتری در مقایسه با روشهای رتینوسکپی و سایزکتیو در تعیین عیوب انکساری چشم  زهرا طالئی  5
  دکتر هادی استادی مقدم

1375  

  دکتر محمد حسین بحرینی  طرحی نو در اکسی متر الله گوش و بررسی حساسیت آن در کاربرد های کلینیکی  محمد رضا برادران راد  6
  دکتر محسن حاجی زاده

1376  

  دکتر محمد تقی بحرینی   لوژی مشهدبررسی آسیب های کرو موزومی در پرتو کاران مراکز رادیو  مهرداد الهامی خراسانی  7
  دکتر محمد حسن زاده نظری

1376  

  1376  دکتر محمد تقی بحرینی  بررسی تابش گامای محیطی در استان خراسان  محمد حسین اروجی   8
  محمود زاهدی  9

  محمد رضا توکلی
  دکتر محمد حسین بحرینی  مطالعه ارتباط پرتو گیری و سرطان تیروئید در استان خراسان

  تر حسین رضایی دلوییدک
1376  

  1377  دکتر سید محمد تقی بحرینی   سال به روش ترمولومینسانی در رادیو گرافی دندان16بررسی دوز تیروئید افراد زیر   علی کیانی  10
   زاده صفار دکتر محسن حاجی  بررسی امکان ثبت تصاویر فلوروسکپی توسط کامپیوتر و استفاده از آن در آنژیوگرافی  امین رضا صادقی  11

  دکتر سیروس نکوئی
1377  

  دکتر محمد تقی بحرینی  تهیه بلور و پیزو الکتریک جهت کاربرد در پزشکی  محمد صادق صادقی  12
  دکتر محمد حسینی

1377  

بر اساس یافته های پالنینگ و (ممقایسه تکنیکهای رادیو تراپی سرطانهای سرویکس، پروستات و مثانه با توجه به دوز دریافتی رکتو  شکوهالزمان سلیمانی فرد  13
  )فیزیک دوزیمتری پرتو

  دکتر محمد تقی بحرینی
  دکتر محمد رضا قوان نصیری

1377  

  دکتر محمد تقی بحرینی  محاسبه دوز اعضاء و دوز موثر ناشی از انجام پرتو نگاریهای متداول در بیمارستان قائم مشهد  ناهید قره آغاجی  14
  دکتر محسن حاجی زاده صفار

1377  

  دکتر محمد حسین بحرینی   نئون در ترمیمی زخم پوستی موش - مطالعه جامع ارزیابی اثر لیزر کم توان هلیوم  علیرضا هاشمی اسکویی  15
  دکتر عباس طباطبائی

  

  دکتر محمد تقی بحرینی C.T.Scan به روش  در تصویربرداری از سر و گردنTLDتعیین دوز تیروئید و عدسی چشم به روش دوزیمتری ترمولومینسانس   غالمرضا منصور زاده  16
  دکتر محمد باقر توکلی

378  

  1378  دکتر محمد تقی بحرینی  مطالعه تابش زمینه و عوامل موثر بر آن در منطقه آذربایجان  احمد صادق زاده اقدم  17
  دکتر محمد تقی بحرینی  مانی مشهدمطالعه غلظت مس، آهن، روی و منزیم در سرم خون پرتو کاران شاغل در مراکز در  ناهید امینی  18

  دکتر محمد حسین بحرینی
1379  

 مرحله اول بررسی خطاهای مربوط به فریم استرئو Patilمطالعه جامع عملکرد فریم استرئو تاکسی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمدل  مهشید ثابت  19
  تاکسی

  دکتر محمد حسین بحرینی
  دکتر حمید اعتماد رضایی

1378  

  1379  دکتر محمد تقی بحرینی   خون محیطی انسانT لنفو سیتهای  HPRTبررسی اثر دوزهای متفاوت پرتو گاما بر ژن   محمد رضایی  20
  دکتر محمد تقی بحرینی   برای مقاصد پزشکی به ویژه براکی تراپی75 از ارسنیک 75تولید سلنیوم   پژمان روشن فرزاد  21

  دکتر حسین آفریده
1380  

  1380  دکتر محمد تقی بحرینی  یفی دستگاههای اشعه ایکس تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاه زنجانکنترل ک  فرانک سقطچی  22
 توسط spiral  CTscan - 2 و conventional -1اندازه گیری و مقایسه دز تیروئید در تصویر گیری قفسه سینه با دو سیستم   فیروزه اباهاشمی  23

  دزیمتری ترمولومینسانس
  1380  نیدکتر محمد تقی بحری

  1380  دکتر محمد تقی بحرینی  بررسی تابش زمینه در محیطهای باز و بسته شهر های استان کردستان  مهران یار احمدی  24
  1380  دکتر محمد تقی بحرینی  برآورد دز سالیانه ناشی از پرتو گیری گامای محیطی در استان خراسان  محمد رضا عبدالرحیمی  25
  دکتر محمد حسین بحرینی  ررسی پارامتر های پرتو دهی لیزر و تثبیت شرایط مطلوب در یک سنگ شکن لیزریب  محمد سعید بنای گلریزی  26

  دکتر پرویز پروین
1381  

  1381  دکتر محمد حسین بحرینی  مطالعه ارزیابی اثر لیزر کم توان هلیم نئون در ترمیم زخم پوستی موش  محسن الیق  27
  دکتر محسن حاجی زاده صفار S.S.Dفاکتور وج با عمق ، اندازه میدان و مطالعه ارتباط   حمید غالمحسینیان  28

  دکتر محمد رضا قوام نصیری
1381  

  1382  دکتر محمد تقی بحرینی CTScanمحاسبه دز اعضاء و دز موثر ناشی از مععاینات پرتو شنانسی تشخیصی به روش   شاهین مهندس  29
  1382  دکتر محمد تقی بحرینی  عاینات پرتو شناسی تشخیصی متداول با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوبرآورد دز جذبی اعضاء ناشی از م  هدی زارع  30
  1382   دکتر رسول زکوی-دکتر حاجی زاده صفار قلب در محور های افقی و عمودی و در جهات مثبت و منفی بر روی سینو گرام و لینو گرام spectبررسی اثرات حرکت بیمار در حین   امین زنوزی  31



 ١٦

 iterative reconstruction و filterbackprojection با دو روش باز سازی تصویر 

مطالعه تابش زمینه در شهر های استان کرمان در فضای باز و بسته و مقایسه آهنگ دز اشعه گاما در محیطهای بسته با استفاده از دو   علی جمعه زاده  32
   در شهر کرمانrds-110و استفاده از  tldروش دزیمتری تر مئلومینسانس 

  1383  دکتر محمد تقی بحرینی

 RDS-110 SURVEYارزیابی تابش گامای محیطی در شهر ها و چشمه های آب گرم و معدنی استان مازندران با استفاده از   سید احمد آقا میر  33
METER      

  1382  دکتر محمد تقی بحرینی

 و نرم افزار dapر برخی پرتو نگاری رایج با استفاده از دو روش تر مولومینسانس دزیمتری و فانتوم راندو و سیستم ارزیابی دز اعضاء د  مریم مجیری  34
ODS-60بطور همزمان   

  1383  دکتر محمد تقی بحرینی

  یدکتر محمد تقی بحرین  1382بررسی آلودگی صوتی در اطراف بیمارستان های دانشگاهی مشهد در تابستان   هاله مرادی  35
  دکتر آمنه سازگارنیا

1383  

  1383  دکتر محمد تقی بحرینی  بررسی دز دریافتی نخاع گردن متعاقب پرتو درمانی تو مورهای مری فوقانی در یک فانتوم معادل بافت نرم  مهدی مقدس زاده  36
دیو لوژی تشخیصی در بیمارستانهای  در برآورد دز موثر و دز ارگانها در راDOSE  AREA  PRODUCT(DAP)کاربرد سیستم   محمد ناظری  37

  و بیمارستان امدادی مشهد) عج(قائم 
  1382  دکتر محمد تقی بحرینی

  دکتر محمد حسین بحرینی   نئون بر ترمیم زخم پوستی موشهای دیابتی-بررسی اثر لیزر کم توان هلیوم  حسین عباسیان  38
  دکتر زهرا فاتحی

1383  

  1384  دکتر عبدالرضا هاشمیان  ررسی خصوصیات دوزیمتری گرید مورد استفاده در گرید تراپی مگاولتاژطراحی و ساخت و ب  کریم قاضی خانلو  39
 مرکز رادیولوژی و کنترل کیفی دستگاههای آنها در 15اندازه گیری دز پوست بیماران از تکنیکهای رایج رادیوگرافی تشخیصی در   ساسان اسماعیلی  40

  مشهد
  1385  دکتر محمد تقی بحرینی

  دکتر محمد حسین بحرینی  طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی دستگاه اندازه گیری میزان جریان خون به روش الکترومغناطیسی  بهروز شیردالن  41
  دکتر محمد حسینی

1385  

  1385  محمد تقی بحرینیدکتر   در شهرهای استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان) فضای باز(طالعه سطح پرتوزایی گامای محیطیم  محمد حق پرست  42
 و تهیه نرم افزار کاربر پسند MCNP‐4Cی تشخیصی با استفاده از کد ›شبیه سازی مونت کارلو طیف اشعه ایکس دستگاه رادیولو  حبیب اهللا مرادی فرادنبه  43

  برای بهره برداری از آن
  1385  دکتر محمد تقی بحرینی

 به ESD و تعیین دوز ورودی به پوست ImPACTینه سی تی اسکن معمولی سر با استفاده از نرم افزار محاسبه دوز اعضاء ناشی از معا  مریم خلیل پور  44
  روش دزیمتری ترمولومینسانس در بیمارستانهای دولتی  مشهد و دو مرکز درمانی در  تهران

  1385  دکتر محمد تقی بحرینی

  دکتر آمنه سازگارنیا  ینومای پستان در شرایط برون تنیبررسی تاثیر الکتروشیمی درمانی روی آدنوکارس  مجید ولی زاده  45
  دکتر محمد حسین بحرینی

1385  

  1386  دکتر محمد تقی بحرینی   با استفاده از روش مونت کارلو و محاسبه پارامترهای آنneptun 10 pcشبیه سازی مد الکترون شتابدهنده خطی   سید محمد هاشمی  46
در شتابدهنده ) پروستات، سرویکس و  مثانه(فتی دیواره خلفی رکتوم متعاقب پرتودرمانی سرطانهای داخل لگن بررسی دوز دریا  فاطمه ابراهیمی  47

  60-خطی و کبالت
  1386  دکتر عبدالرضا هاشمیان

  آمنه سازگارنیادکتر   کیسمیپرگالی در خرگوش هانی انسولی با تزریق زیر جلدی فراصوتستمی سکی ینیگزیمطالعه امکان جا  علی شکری قادیکالیی  48
  دکتر محمد حسین بحرینی

1386  

  دکتر آمنه سازگارنیا  (CT 26)بررسی اثر الکترولیز و پالریته جریان در بروز نکروز در مدل حیوانی تومور کارسینومای کولون   مهدی شیرین شاندیز  49
  دکتر محمد حسین بحرینی

1386  

 با استفاده از فتالوسیانین (CT 26)وت با درمان فتوداینامیک در مدل توموری کارسینومای کولون بررسی اثر ترکیبی امواج ماوراء ص  مریم بخشی زاده  50
  روی 

  )Iفاز (

  دکتر آمنه سازگارنیا
  دکتر محمد حسین بحرینی

1386  

  دکتر محسن حاجی زاده صفار  انتوم  قلب و بهینه سازی روش منتخب با استفاده از ف SPECT روش های  مختلف تصحیح تضعیف در تصاویر بررسی  مریم ناجی  51
  دکتر سید رسول زکونی

1386  

  دکتر آمنه سازگارنیا  DFW وMCF 7 ی سلولی رده های روIndocyanine green و Mitoxantrone ی و نوری پرتوی هاتی حساسیمطالعه برون تن  علیرضا منتظری ابدی  52
  دکتر محمد حسین بحرینی

1387  

  1387  دکتر محمد تقی بحرینی   گیری دز ارگانهای حساس در درمان سرطان نازوفارنکس به کمک فانتوم راندو و دزیمتر ترمولومینسانساندازه  افتخار رجب بلوکات  53
  منه سازگارنیادکتر آ   در شرایط برون تنیSaos-2استفاده از نانو ذرات طال در تشدید اثر همیاری هایپرترمیا و شیمی درمانی روی رده سلولی   فاطمه حاجی قهرمانی  54

  دکتر محمد حسین بحرینی
1387  

  1388  دکتر محمد تقی بحرینی  تعیین دز مرجع محلی تصویربرداری پانورامیک در ناحیه خراسان بزرگ  فاطمه اکبری  55
  دکتر محمد حسین بحرینی   گرافی شبکیهدر دیابت رتینو پاتی به وسیله پردازش تصاویر فلورسنت آنژیو) میکروآنوریسم ها(شناسایی آسیبهای عروقی   میثم توکلی  56

  دکتر حمید رضا پوررضا
1388  

  1388  دکتر محمد تقی بحرینی  پیشنهاد دز مرجع محلی و برآورد موثر برای معاینات اشعه ایکس تشخیصی رایج کودکان خراسان رضوی  ملکه ملک زاده  57
جهت غربالگری رتینو پاتی دیابت با پردازش تصاویر دیجیتال فلورسنت )  هموراژمیکروآنوریسم ها و(شنانسایی آسیبهای عروقی   علیرضا مهدی زاده  60

  آنژیوگرافی شبکیه
  دکتر محمد حسین بحرینی
  دکتر حمید رضا پوررضا

1388  

ات فتوترمال آنها یت طراحی شده برای درمان هدفمند سرطان و  مطالعه برون تنی اثرفول متصل به ینانوذرات طال ویژگیهای  بررسی  علی شاکری زاده  61
  Hela بر رده سلولی

  دکتر عبدالرضا هاشمیان
  دکتر حسین عشقی

  

    دکتر محمد تقی بحرینی  محاسبه دز مرجع محلی ناشی از انجام رادیوگرافیهای رایج برای شهر سبزوار  حسن زرقانی  62
 
  

  لیست پایان نامه های دفاع شده دکتری فیزیک پزشکی دانشگاه مشهد
 

  
  استاد راهنما  سال دفاع  عنوان پایان نامه  انشجونام د  ردیف

 بیمارستان امام PC10طراحی ، ساخت و بهره برداری از سیستم استرئو تاکتیک رادیو سرجری برای شتابدهنده خطی نپتون   علیرضا خوش بین خوش نظر  1
  رضا مشهد

  دکتر محمد تقی بحرینی طوسی  1383

دکتر علیرضا خوئی، دکتر حاجی زاده صفار، دکتر سید   1383  امیک تراپی در ترکیب با الکتروپوریشن روی سلولهای فیبروسارکوماکاربرد درمان فتودین  آمنه سازگار نیا  2
  امیر آل داوود، مهندس سعید ابراهیم زاده

  دکتر محمد تقی بحرینی  1385   به روش مونت کارلوبررسی پارامترهای دزیمتریک میدانهای تابشی در درمانهای متداول و استریوتاکتیک رادیوسرجری  مهدی مومن نژاد  3
  دکتر محمد حسین بحرینی

  دکتر محمد تقی بحرینی  1385  بهینه سازی روشهای کاهش آلودگی الکترونی فوتونهای پرانرژی مورداستفاده در پرتودرمانی  حسن صابری  4
  

  دکتر محمد تقی بحرینی  1385  ج در ایران بیماران از آزمایشات اشعه ایکس تشخیصی رایزبررسی د  محسن اسدی نژاد  5
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  دکتر محمد تقی بحرینی  1387  طراحی و ساخت بخش مکانیکی سیستم مولتی لیف کولیماتور آز مایشی  شاهرخ ناصری  6
  دکتر عبدالرضا هاشمیان

  دکتر محمد تقی بحرینی  1388  جهت ارزیابی توزیع دوز های سه بعدی پلیمر ژل دوزیمتری و کاربرد آن در پرتو درمانی MRIساخت و کالیبراسیون سیستم   قربان صفائیان الین  7
  دکتر محمد حسین بحرینی

 
  

  لیست پایان نامه های دفاع نشده کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه مشهد
 

  
  استاد راهنما  سال دفاع  عنوان پایان نامه  نام دانشجو  ردیف

  دکتر آمنه سازگارنیا  ــــــــ  لروفیل بر انگل لیشمانیا در شرایط برون تنی تأثیر درمان فوتوداینامیک با ک  اعظم جعفری  1

  دکتر محمد تقی بحرینی  ـــــــــ   برای پیشگیری از مرگ ناگهانی قلبیECG بر روی سیگنال Tطراحی نرم افزاری جهت آنالیز آلترانس میکروموج   گلسا طباطبایی  2

  دکتر محمد حسین بحرینی  ـــــــــ  یماران مبتال به کم کاری تیرویید در مراحل مختلف درمان از طریق آنالیز صوتیمطالعه تغییرات صدا در ب  ندا محسنیان  3

  
  

  لیست پایان نامه های در دست اجرا دکتری فیزیک پزشکی دانشگاه مشهد
 

  
  استاد راهنما  سال دفاع  عنوان پایان نامه  نام دانشجو  ردیف

  دکتر آمنه سازگارنیا  ـــــــــ  ) ct26(نانو ذرات طال در درمانهای سونوداینامیک و فتو ترمال در مدل توموری کارسینو مای کولون بررسی تأثیر   احمد شانئی  1
 با استفاده از روش مونت کارلو، GZP6بررسی پارامتر های دزیمتری دستگاه براکی تراپی با آهنگ دز باالی   مهدی قربانی  2

   TLDازه گیری با سیستم طراحی درمان و اند
  دکتر محمد تقی بحرینی  ــــــــــــــ

شبیه سازی مونت کارلوی سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشر تک فوتونی و بررسی پارامتر های   جلیل پیرایش اسالمیان  3
  موثر در کیفیت تصویر

  دکتر محمد تقی بحرینی  ـــــــ

  دکتر شکوه الزمان سلیمانی فرد  _______  مسایگی در دو رده سلول توموری و طبیعی مطالعه برون تنی اثر ه  سلیمانی فرد  4
 

  لیست دانشجویان جدیدکارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه مشهد
 

 
 نام دانشجو  ردیف  نام دانشجو ردیف

 هرمز عابدی 11 خانم آقا گلی زاده  1

 اکرم فیض آبادی 12  خانم شهامت  2
 نفسیه سبحانی 13 خانم بهاره مهرو  3
 ملیحه عبداللهی 14 خانم لیال صبح خیز  4
 فاطمه زکیه توحیدی 15 آقای بهرامی  5
 زهرا محمدی 16  آقای خانبابائی  6
 خانم کامرانی  17  آقای عظیمیان  7
 خانم برادران  18  خانم بهمدی  8
 خانم محبی  19  خانم دهنوی  9
 آقای مهرپویان  20  آقای صادقی  10

  
  

  نشجویان جدید دکتری فیزیک پزشکی دانشگاه مشهدلیست دا
 

 
  

  نام دانشجو ردیف
 آقای غالمحسینیان  1

 آقای صدوقی  2

 آقای صادقی  3

 آقای زارع حسن آبادی  4

  رضا فردید  5
  شبنم علومی  6
  هدی زارع  7
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   نصب شده در سراسر کشورCTلسیت دستگاههای 
  

  شرکت سازنده  مدل دستگاه  شهر  مرکز در مانی  ردیف
 SYTEC 3000 GE  خرم آباد  بیمارستان شهدای عشایر  1

  VCT GE  تهران  بیمارستان ساسان  2
  CT HISPEED NX/I GE  بوشهر  بیمارستان سلمان فارسی   3
  LS PIUS 5X GE  تهران  کلینیک صادق مبین  4
  MAX 640 GE  اصفهان  بیمارستان دکتر شریعتی   5
  HLA GE 9800  تهران  مرکز تصویربرداری ولی عصر  6
  SYTEC 4000 PIUS GE  شاهرود  بیمارستان امام حسین  7
  CT HISPEED FX/I GE  تهران  پلی کلینیک تخصصی ولی عصر  8
  HL GE 9800  تهران  بیمارستان شهداء   9
  CT HISPEED XL/F GE  تهران  اطهریمرکز تصویربرداری دکتر   10
  GE 8800  تهران  بیمارستان شفا یحیائیان  11
  CT HISPEED HI/F  GE  تهران  بیمارستان فیاض بخش  12
  SYTEC 4000 PIUS GE  اصفهان  بیمارستان شهید صدوقی  13
  SYTEC 4000 PIUS  GE  تبریز  بیمارستان شهید محالتی  14
  HL GE 9800 تهران  بیمارستان سینا   15
  HL GE 9800  تهران  بیمارستان دکتر شریعتی  16
  GE  9000  تهران  بیمارستان خانواده  17
  SYTEC 4000 PIUS GE  تهران  مارستان بانک ملیبی  18
  CT HISPEED SPIRAL FX/I GE  تبریز  کلینیک دی  19
  SYTEC 4000 I PLUS GE  تربت حیدریه  بیمارستان نهم دی  20
  CT LIGHTSPEED 16 GE  تبریز  کلینیک حافظ  21
  SYTEC 3000 GE  تهران   101سی تی اسکن   22
  CT LIGHTSPEED 16 GE  تهران  بیمارستان ایرانیان  23
  CT HISPEED QX/I GE  تهران  کلینیک شایان  24
  CT HISPEED NX/I GE  تبریز  بیمارستان شمس  25
  HL GE 9800  تهران  بیمارستان حضرت محمد  26
  VCT GE  تهران  بیمارستان امام خمینی  27
  CT HISPEED NX/I GE  تبریز  مرکز سی تی اسکن  28
  CT HISPEED NX/I GE  هشتگرد  مرکز تصویربرداری کوثر  29
  CT HISPEED XI/F GE  تهران  کلینیک مداوا  30
  LSA GE  تهران  بیمارستان حضرت رسول  31
  LSA GE  تهران  یربرداری توسکامرکز تصو  32
  LSA GE  تهران  سینای اطهرمرکز تصویربرداری پزشکی   33
  MAX II GE  مشهد   بیمارستان کامیاب  34
  MAXII GE  تهران  بیمارستان ساسان  35
  BRIGHTSPEED 4 SLICE GE  شیراز  بیمارستان نمازی  36
  SYTEC 4000 PIUS GE  تهران  سی تی اسکن رشد  37
  MAX 640 GE  تهران  کلینیک پرتو تشخیص  38
  MAX 640 GE  شیراز  بیمارستان نمازی  39
  HL GE 9800  شیراز  بیمارستان نمازی  40
  SYTEC 3000 GE  ارومیه  بیمارستان شهید عارفیان  41
  MAX 640 GE  تهران  بیمارستان کودکان مفید  42
  CT HISPEED FX/I GE  تهران  بنیاد خیریه کامرانی  43
  SYTEC 4000 PLUS GE  تهران  بنیاد خیریه کامرانی  44
  MAX 640 GE  تهران  نیبنیاد خیریه کامرا  45
  HL GE 9800  مشهد  بیمارستان امام رضا  46
  BRIGHTSPEED 4 SLICE GE  مشهد  بیمارستان امام حسین  47
  HL GE 9800  تهران  بیمارستان امام حسین  48
  MAXII GE  تبریز  کلینیک حافظ  49
  CT HISPEED FX/I GE  الیگودرز  بیمارستان امام جعفر صادق  50
  CT HISPEED FX/I+ GE  مشهد  رابیبیمارستان فا  51
  CT HISPEED NX/I GE  مشهد  مرکز تصویربرداری نور  52
  SYTEC 4000 I PLUS GE  میاندوآب  بیمارستان عباسی  53
  LSA GE  تهران  بیمارستان مدائن  54
  CT HISPEED NX/I GE  مرند  مرکز سی تی اسکن   55
  CT HISPEED NX/I GE  ابهر  بیمارستان امدادی  56
  CT HISPEED FX/I+ GE  تهران  بیمارستان بقیه اهللا   57
  CT HISPEED FX/I+ GE  ساوه  بیمارستان شهید چمران   58
  SYTEC 3000 PLUS GE  اردبیل  سی تی اسکن بابک  59
  SYTEC 4000 I PLUS GE  نیشابور   بهمن22بیمارستان   60
  CT HISPEED FX/I+ GE  گنبد  بیمارستان خاتم اال نبیاء  61
  CT HISPEED NX/I GE  کرج  ارستان شهید رجائیبیم  62
  HISPEED FX/I GE  تهران  بیمارستان کسری  63
  CT/E GE  کرج  مرکز تصویربرداری   64
  CT HISPEED FX/I+ GE  شیراز  بیمارستان مرکزی  65
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  CT HISPEED XI/F GE  ورامین  مرکز تصویربرداری دکتر اطهری  66
  CTHISPEED NX/I GE  اهواز  بیمارستان امیرالمؤمنین  67
  CT HISPEED FX/i GE  تهران  بیمارستان آسیا  68
  VCT GE  شیراز  مرکز تصویربرداری پزشکی تابا  69
  SYTEC 4000 PLUS GE  دزفول  بیمارستان گنجویان  70
  CT HISPEED NX/I GE  اسالمشهر  مرکز تصویربرداری نصر نبوی  71
  SYTEC 3000 GE  تبریز  کلینیک رادیولوژی ایران  72
  CT/E DUAL GE  شهریار  مرکز تصویربرداری کوثر  73
  SYTEC 3000 GE  تهران  بیمارستان سجاد  74
  SYTEC 3000 GE  ارومیه  بیمارستان نصر رازی  75
  SYTEC 4000 PLUS GE  بروجرد  بیمارستان شهید چمران  76
  SYTEC 4000 PLUS GE   فارس–گراش   )ع(بیمارستان حضرت المؤمنین   77
  HI SPEED ZX/I GE  تهران  یه کامرانیبنیاد خیر  78
  SYTEC PLUS GE  اهر   تختخوابی اهر128بیمارستان   79
  CT HISPEED NX/I GE  ارومیه  بیمارستان آذربایجان  80
  CT/E DUAL GE  بابلسر  مرکز تصویربرداری  81
  CT/E DUAL GE  شاهرود  بیمارستان خاتم االنبیاء  82
  SYTEC 3000 GE  اصفهان  )ع(بیمارستان الزهرا  83
  CT HISPEED NX/I GE  تهران  بیمارستان مهراد  84
  CT HISPEED NX/I GE  شیراز  بیمارستان نمازی  85
  PRO SPEED GE  کرمانشاه  کلینیک فرهنگیان  86
  CT HISPEED NX/I GE  اهواز  بیمارستان شهید بقائی  87
  SYTEC 3000 GE  تهران  بیمارستان شهید صنیع خانی  88
  SYTEC 4000 PLUS GE  مشهد  )ع( امام حسین پلی کلینیک  89
  SYTEC 4000 I PLUS GE  خوی  بیمارستان حضرت قمر بنی هاشم  90
  SYTEC 4000 PLUS GE  زابل  بیمارستان امام خمینی  91
  SYTEC 4000  PLUS GE  زاهدان  بیمارستان بوعلی  92
  SYTEC 4000 I PLUS GE  یزد  بیمارستان سید اشهداء  93
  SYTEC 4000 I PLUS GE  ایرانشهر  )ص(خاتم االنبیاء بیمارستان   94
  SYTEC 4000 I PLUS GE  چابهار  بیمارستان سینا  95
  SYTEC 4000  PLUS GE  میانه  بیمارستان امام خمینی  96
  HISPEED LXI GE  تهران  بیمارستان دی  97
  SYTEC 3000 GE  شهرکرد  بیمارستان آیت اهللا کاشانی  98
  SYTEC 4000 I GE  بندر عباس  زمانبیمارستان صاحب ال  99
  SYTEC 4000 I GE  سقز  بیمارستان امام خمینی  100
  CT HISPEED FX/I GE  اهواز  مرکز تصویربرداری کیانپارس  101
  SYTEC 3000 GE  تهران  بیمارستان فجر  102
  PROSPEED S FAST GE  تهران  بیمارستان نیروی دریایی  103
  SYTEC 3000 GE  مشهد  کلینیک دکتر طاهری  104
  PROSPEED S FAST GE  تهران  بیمارستان تهرانپارس  105
  SYTEC 4000 PLUS GE  مراغه  بیمارستان شهید بهشتی  106
  CT HISPEED NX/I GE  گچساران  بیمارستان شهید رجائی  107
  SYTEC 3000 GE  اردبیل  بیمارستان علوی  108
  MAX GE  شیراز  بیمارستان مسلمین  109
  CT HISPEED FX/I GE  تهران  سینابیمارستان   110
  MAX 640 GE  قم  بیمارستان آیت اهللا گلپایگانی  111
  BRIGHTSPEED 8 SLICE GE  بناب  بیمارستان امام خمینی  112
  CT HISPEED FX/I GE  تهران  بیمارستان امام خمینی  113
  BRIGHT SPEED 16 SLICE GE  تهران  مرکز سی تی اسکن رشد  114
  CT/E DUAL GE  گرگان  داری دکتر معتمدمرکز تصویربر  115
  BRIGHT SPEED 8 SLICE GE  شیراز  بیمارستان چمران  116
  BRIGHT SPEED 4 SLICE GE  اهواز   بیمارستان کرمی  117
  BRIGHT SPEED 16 SLICE GE  شیراز  بیمارستان نمازی  118
  BRIGHT SPEED 4 SLICE GE  قم  بیمارستان نکوئی  119
  BRIGHT SPEED 8 SLICE GE  سراب   خمینیبیمارستان امام  120
  BRIGHT SPEED 8 SLICE GE  تهران  بیمارستان فارابی  121
  VCT GE  اصفهان  بیمارستان الزهراء  122
  BRIGHT SPEED 16 SLICE GE  تهران  مرکز طبی کودکان  123
  BRIGHT SPEED 16 SLICE GE  ساری  بیمارستان امام خمینی  124
  BRIGHT SPEED 16 SLICE GE  تهران  وثرمرکز تصویربرداری ک  125
  BRIGHT SPEED 16 SLICE GE  خرم آباد  بیمارستان شهدای عشایر  126
 EMOTION 6 PHILIPS  پارس آباد مغان  بیمارستان امام خمینی  127

  EMOTION 16 PHILIPS  اردبیل  بیمارستان امام خمینی  128
  EMOTION 6 PHILIPS  اردبیل  بیمارستان فاطمی  129
  SENSATION 64 PHILIPS  اصفهان  بیمارستان میالد  130
  SENSATION 16 PHILIPS  کاشان  بیمارستان میالد  131
  AR-TX PHILIPS  نجف اباد  شهید منتظری  132
  BALANCE  PHILIPS  اصفهان  بیمارستان خیریه مهدیه  133
  EMOTION 16 PHILIPS  اراک  بیمارستان امام خمینی  134
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  EMOTION  PHILIPS  تبریز  ب بیمارستان عالی نس  135
  BALANCE PHILIPS  مهاباد  بیمارستان امام خمینی  136
  BALANCE PHILIPS  تبریز  بیمارستان امام خمینی  137
 SENSATION 64 PHILIPS  تبریز  رادیولوژی ایران  138

  SENSATION 64 PHILIPS  تبریز  طب و درمان پارسیان  139
  EMOTION 6 PHILIPS  ارومیه  )ع(بیمارستان امام رضا   140
  AR-TX PHILIPS  برازجان   شهریور17بیمارستان   141
  EMOTION 16 PHILIPS  تهران  بیمارستان سیدالشهداء  142
  SENSATION 16 PHILIPS  تهران  مرکز دکتر علیزاده  143
  EMOTION 6 PHILIPS  تهران  بیمارستان خاتم االنبیاء   144
  SENSATION 16  PHILIPS  تهران  بیمارستان بابک  145
  BALANCE PHILIPS  تهران  بیمارستان آتیه  146
  EMOTION 2 PHILIPS  تهران  بیمارستان شرکت نفت   147
 SENSATION4 PHILIPS  تهران  مرکز تصویربرداری  148

  EMOTION PHILIPS  تهران  بیمارستان مسیح دانشوری  149
  EMOTION PHILIPS  تهران  مرکز محک  150
  AR-TX PHILIPS  تهران   انتظامیبیمارستان نیروی  151
  EMOTION 2 PHILIPS  تهران  بیمارستان الله   152
  SENSATION 10 PHILIPS  تهران  بیمارستان شهید رجائی  153
  SENSATION 64 PHILIPS  تهران  بیمارستان دی  154
  SENSATION 64 PHILIPS  تهران  کلینیک نور  155
  SENSATION 64 PHILIPS  تهران  پرتو تشخیص  156
  EMOTION PHILIPS  تهران  بیمارستان امام حسین  157
 SENSATION 64 PHILIPS  تهران  بیمارستان جم  158

  SENSATION 64 PHILIPS  تهران  بیمارستان آراد  159
  EMOTION2 PHILIPS  تهران  بیمارستان پارسیان  160
  SENSATION 4 PHILIPS  تهران  بیمارستان پیامبران  161
  SENSATION 64 PHILIPS  تهران  بیمارستان پارس  162
  EMOTION 2 PHILIPS  تهران  بیمارستان شریعتی  163
  SENSATION 64 PHILIPS  تهران  بیمارستان لبافی نژاد  164
  EMOTION 16 PHILIPS  تهران  بیمارستان کودکان مفید  165
  EMOTION 16 PHILIPS  تهران  بیمارستان شهدای تجریش  166
  SENSATION 4 PHILIPS  هر ریش  بیمارستان دارلشفاء  167
 AR-TX PHILIPS  مشهد  بیمارستان قائم  168

  AR-TX PHILIPS  بجنورد  بیمارستان امام علی  169
  BALANCE PHILIPS  گناباد   بهمن22بیمارستان   170
  BALANCE PHILIPS  مشهد  بیمارستان امدادی  171
  SENSATION 16 PHILIPS  مشهد  بهساز طب  172
  EMOTION 16 PHILIPS  مشهد  لقانیبیمارستان طا  173
  SENSATION 64 PHILIPS  مشهد  آستان قدس رضوی  174
  SENSATION 4 PHILIPS  مشهد  بیمارستان رضوی  175
  SENSATION 4 PHILIPS  آبادان  مرکز دکتر سدیدی  176
  AR-TX PHILIPS  بهبهان  بیمارستان شهید زاده  177
 AR-TX PHILIPS  آبادان  بیمارستان طالقانی  178

  SENSATION 64 PHILIPS  اهواز  بیمارستان آریا  179
  EMOTION 2 PHILIPS  سمنان  بیمارستان امیرالمومنین  180
  EMOTION 6 PHILIPS  فسا  بیمارستان ولی عصر  181
  AR-TX PHILIPS  مرودشت  بیمارستان شهید مطهری  182
  AR-TX PHILIPS  جهرم  بیمارستان پیمانیه  183
  AR-TX PHILIPS  کازرون  صربیمارستان ولی ع  184
 EMOTION PHILIPS  قزوین  بیمارستان رازی  185

  SENSATION 4 PHILIPS  قزوین  بیمارستان میرعماد  186
  EMOTION16 PHILIPS  قزوین  بیمارستان شهید رجایی  187
  EMOTION 2 PHILIPS  تاکستان  بیمارستان تامین اجتماعی  188
  EMOTION 2 PHILIPS  قم  بیمارستان شهید بهشتی  189
  EMOTION 6 PHILIPS  مریوان  بیمارستان اهللا اکبر  190
  EMOTION 16 PHILIPS  سنندج  بیمارستان بعثت  191
  SENSATION 16 PHILIPS  سنندج  بیمارستان جام جم  192
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