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-397(:3)22؛ 1394. م پزشکی سبزوارفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علو. کارلوسازی مونتهشبيه

409. 

 ی : اتپروژه های تحقيق

  یک مدل پیشین بر اساس تئوری سنجش فشرده تحت الگوریتم تکرارشونده طراحیPWLS  جهت

کمی مدل ارائه شده با استفاده  بیایکاهش میزان تابش دهی و زمان تصویربرداری در میکروسی تی و ارز

 (در حال اجرا) ، همکار اصلی، دانشگاه علوم پزشکی تهرانهای میکروسی تیاز فانتوم 

  زمان تصویربرداری با حفظ کیفیت تصویر در میکروسی تی با استفاده از الگوریتم های بازسازی کاهش

 (ایان یافتهپ) یتهران، همکار اصل یدانشگاه علوم پزشک ،تصویرتکراری 

  یک الگوریتم جدید بازسازی تصویر به روش تکرار بر پایه مدل برای میکروسی تی جهت کاهش طراحی

 (پایان یافته) یتهران، همکار اصل یدانشگاه علوم پزشک ،میزان مواجهه

 سازی دستگاه شتابدهنده خطی بررسی فاکتورهای تأثیرگذار در شبیهSiemens Oncor  برای انرژی

18MV پایان یافته( .مجری اول ،بزواردانشگاه علوم پزشکی س ،کارلوسازی مونتهبه روش شبیه( 

   بررسی اختالل ایجاد شده توسط امواج ماکرویو تابشی موبایل بر عملکرد دستگاهCell Counter، 

 )پایان یافته( .مجری اول ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  بررسی اثر امواج میکروویو تابشی از تلفن های همراهGSM بر هورمون های مترشحه تیروییدی، 

 )پایان یافته( .مجری اول ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  تج شده از مدل خطی منهای مختلف در پرتودرمانی تقطیعی با استفاده از روشبرآورد پاسخ سلولی

 )پایان یافته( .مجری اول ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، درجه دو
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 دانشگاه علوم ، ز طریق هایپرترمیابررسی اثرات امواج رادیوفرکانسی الکترومغناطیس بر کارسینوم کلیه ا

 )پایان یافته( .مجری اول ،پزشکی سبزوار

 دانشگاه  ،های سرطانی کلیهبررسی اثر گرمادرمانیِ امواج بسامد رادیویی در حضور نانو ذرات طال بر سلول

 )پایان یافته( .مجری اول ،علوم پزشکی سبزوار

 

  : هارائه در کنگرها

  سازی دستگاه شتابدهنده خطی بررسی فاکتورهای تأثیرگذار در شبیه "ارائه مقالهSiemens Oncor 

در اولین کنگره کاربران رادیوتراپی زیمنس در  "کارلو سازی مونتهبه روش شبیه 18MVبرای انرژی 

 (1393)مشهد به عنوان ارائه دهنده. 

  بررسی صحت محاسبات توزیع دز فوتون در پرتودرمانی مزوتلیومای بدخیم پلور به روش  "ارائه مقاله

در یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران در تهران به عنوان ارائه دهنده.  "الکترون -ترکیب فوتون

(1393) 

  ارائه مقاله" Fast System Matrix Calculation in CT Iterative Reconstruction"  در

 (1398) دوازدهمین کنگره فیزیک پزشکی ایران در تهران )دانشگاه شهید بهشتی( به عنوان ارائه دهنده.
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 سوابق تجربی و فعاليت های حرفه ای:

  دانشگاه علوم پزشکی شاهرودمدرس 

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود 

 پردازش تصویر و  تی اسکن،یار در دروس تصویربرداری: مبانی نظری تشکیل تصویر، فیزیک سیآموزش

 تی اسکنتجهیزات سی

 یار دروس دوره های کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی و تصویربرداری در دانشگاه علوم پزشکی آموزش

ها و شبیه سازی کامپیوتری، دروس کاربرد کامپیوتر در پزشکی اصول مقدماتی پردازش داده) تهران.

MATLAB)سیگنال و سیستم، ریاضیات ، 

 زشکی در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران.تدریس فیزیک پ 

  در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به مدت یک سال.پژوهشگر فعالیت به عنوان 

 .داور مقاله، طرح و کتاب در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 .ویراستار چکیده های انگلیسی مقاالت چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 های نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.های دانشجویان دانشکده فناوریه پژوهشکمیت عضو فعال 

 برنامه نویسی نرم افزار رب تسلطMATLAB. 

 یه سازی مونته کارلوکدهای شب رب تسلط EGSnrc  از جمله"BEAMnrc, DOSEXYZnrc, 

ctcreate"  

 کد شبیه سازی مونته کارلو  رب تسلطMCNP. 
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 :هامهارت

 زی تصاویر پزشکی ساده و پیشرفتهمبانی بازسا 

 های بازسازی تصویر سازی روشتسلط بر پیادهFBP ،Algebraic Reconstruction Technique ،

Statistical Iterative Reconstruction ،Model-based Iterative Reconstructionهای ، روش

 Total Variationهمچون  Compressed sensingمبتنی بر 

 های ریاضیاتی تکرارشونده مانند سازی روشتسلط بر پیادهGauss-Seidel, Conjugate Gradient, 

Gradient Descent 

 مبانی نظری تشکیل تصویر 

 مبانی پردازش تصویر 

 تی اسکنفیزیک سی 

 ایهای پزشکی هستهفیزیک دستگاه 

  فیزیکMRI 

 هاها و سیستمسیگنال 

 

 محصوالت فناورانه:

  های محاسبه انتگرال خط بر اساس روشمحاسبه ماتریس سیستم برای دید و سریع ج یروشارائه

(LIMدر تصویربرداری سی ) تیمیکروسیتی و. 

 های شروتی با استفاده از تلفیق تی و میکروسیارائه الگوریتم جدید بازسازی تصویر برای سیiterative 

که قادر است با حفظ کیفیت  PWLS-(AwTV+AwDTV)تحت عنوان  compressed sensingو 

 تصویر زمان تصویربرداری و میزان اکسپوژر را کاهش دهد.

 



8 

 

 افتخارات:

  93دکتری فیزیک پزشکی در سالکسب رتبه یک کشوری در آزمون 

  دانشگاه صنعتی اصفهان  90جز ده درصد برتر دانشجویان فیزیک ورودی 

 

 :گذرانده دوره های آموزشی کارگاه ها و 

 و پیشرفته. شی متلب مقدماتیکارگاه آموز 

  کارگاه آموزشی آشنایی با کد مونته کارلوMCNP. 

  کارگاه آموزشی بین المللیADVANCES IN RADIOTHERAPY  PHYSICS AND 

TECHNOLOGY. 

 .کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟ 

  کارگاهscientific writing .مقدماتی و پیشرفته 

 ته.گاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفکار 

 .کارگاه ایمنی زیستی 

 .کارگاه آشنایی با روش های مقدماتی تدریس 

 :عالیق پژوهشی

 Medical Imaging 

 Quantitative Imaging 

 Image Reconstruction 

 Machine/Deep Learning 

 CT/Micro-CT Imaging 

 SPECT/PET Imaging 


