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علوم پزشکی تهران

دکترای تخصصی

تربیت مدرس

فیزیک پزشکی

تصویربرداری

علوم پزشکی ایران

تهران

ایران
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تهران

ایران

37

تهران

ایران

36

پزشکی
دوره های تکمیلی تخصصی
کشور محل اجرای دوره

نام دوره

سال اتمام

تصویربرداری  DTI، fMRIو تحلیل تصاویر مغز

ایتالیا ( شهر و دانشگاه ) Siena

6009

 MRIپیشرفته قلب و عروق

آلمان ()Tubingen

6003

تصویربرداری پیشرفته مغز و اعصاب

آلمان

6002

خالصه پست ها و مشاغل اجرایی
نوع وظایف
سمت

تاریخ
مکان فعالیت

محوله

نام ،رتبه علمی و رشته تحصیلی مسئول مافوق
از

معاونت

آموزشی –

آموزشی و

اجرایی

دانشکده پیراپزشکی

دکتر میرداوود عمرانی – متخصص ژنتیک -

69

لغایت
تاکنون

استاد

پژوهشی
دانشکده
معاونت

آموزشی –

آموزشی و

پژوهشی -

پژوهشی

اجرایی

دانشکده پیراپزشکی

دکتر میرداوود عمرانی – متخصص ژنتیک -

67

69

استاد

دانشکده
مدیر گروه

آموزشی –

رادیولوژی

پژوهشی -

دانشکده پیراپزشکی

ریاست دانشگاه  ،آقای دکتر اصغر پیوندی –

67

تاکنون

متخصص گوش و حلق و بینی -استاد

اداری
مدیر گروه

آموزشی –

رادیولوژی

پژوهشی -

دانشکده پیراپزشکی

دکتر ابوالقاسمی – متخصص بیماری های

69

67

خون  -استاد

اداری
عضو شورای

آموزشی -

دانشگاه – حوزه معاونت

دکتر میرداوود عمرانی – متخصص ژنتیک -

معاونین

اداری

آموزشی

استاد

69

تاکنون

آموزشی
عضو کمیته

پژوهشی -

دانشگاه – حوزه معاونت

دکتر میرداوود عمرانی – متخصص ژنتیک -

اجرایی

اداری

تحقیقات و فناوری دانشگاه

استاد

67

تاکنون

پژوهشی
دانشگاه
عضو کمیته

کارشناسی

تخصصی

تخصصی

تصویربرداری

تجهیزات

هیئت امنای

تصویربرداری

صرف جویی

پزشکی

ساختمان دفتر هیئت امنا

دکتر سید عباس حسنی – ریاست هیئت امنا

67

تاکنون

ارزی در
معالجه
بیماران
عضو ثانویه

آموزشی –

دانشکده پزشکی – گروه

ریاست دانشگاه  ،آقای دکتر اصغر پیوندی –

هیئت علمی

پژوهشی

فیزیک پزشکی

متخصص گوش و حلق و بینی -استاد

گروه فیزیک
پزشکی

69

تاکنون

دانشکده
پزشکی
عضو کمیته

آموزشی -

دانشکده پیراپزشکی –

معاون محترم آموزشی دانشگاه – آقای دکتر

اجرایی چذب

اداری

دانشگاه علوم پزشکی شهید

محمد مهدی صدوقی ،متخصص چشم -

بهشتی

استاد

دانشجویان

67

تاکنون

خارجی
دانشکده پیراپزشکی –

دکتر میرداوود عمرانی – متخصص ژنتیک –

مشاوره و

دانشگاه علوم پزشکی شهید

استاد – ریاست دانشکده

پیشرفت

بهشتی

رئیس هسته

اداری

69

تاکنون

تحصیلی
دانشجویان
دانشکده
پیراپزشکی
مشاور

هدایت

علوم پزشکی جندی شاپور

دکتر محمد اسماعیل مطلق – متخصص

معاونت

آموزشی و

اهواز

بیماری های کودکان

آموزشی در

پژوهشی

امر استعداد

دانشجویان

های

استعداد های

درخشان-

درخشان

29

29

دانشکده
پزشکی
دانشگاه
جندی شاپور
اهواز
مسئول دفتر

هدایت

علوم پزشکی جندی شاپور

دکتر محمد اسماعیل مطلق -متخصص بیماری 29

استعداد های

آموزشی و

اهواز

های کودکان

درخشان –

پژوهشی

دانشکده

دانشجویان

پزشکی

استعداد های

دانشگاه

درخشان

29

جندی شاپور
اهواز
مسئول مرکز

آموزشی –

تحقیق و تولید پژوهشی و
نرم افزار های

علوم پزشکی جندی شاپور

دکتر محمد اسماعیل مطلق -متخصص بیماری 29

اهواز

های کودکان

29

اجرایی

آموزشی چند
رسانه ای
مدیر گروه

آموزشی

دانشکده پزشکی دانشگاه

دکتر محمود رفیعیان -روانپزشکی

20

26

فیزیک

پژوهشی و

علوم پزشکی شهید صدوقی

پزشکی

اداری

یزد

سرپرست

آموزشی

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه

گروه

پژوهشی و

علوم پزشکی شهید صدوقی

رادیولوزی

اداری

یزد

عضو شورای

آموزشی

عالی

پژوهشی و

انفورماتیک

اداری

"

دکتر محمد باقر خلیلی  -باکتریولوژیست

دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی -روانپزشک

20

29

26

26

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها
9

عنوان بررسی سازگاری پرتویی سلولهای لنفوسیتی پس از همسایگی با سلولهای تخمدان همستر چینی پرتو دیده با دزهای
متوسط و پایین اشعه گاما با استفاده از روش سنجش میکرونوکلئی

مقطع :کارشناسی ارشد
6

عنوان بررسی اثر حفاظت پرتوی داروی ایمود بر روی سلول های مغز استخوان موش به روش میکرونوکلئی در شرائط
In vivo

مقطع :کارشناسی ارشد
7

عنوان

رشته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سمت

راهنمای دوم

بررسی اثر حفاظت پرتوی عصاره گیاه شاهی بر روی سلول های مغز استخوان موش به روش میکرونوکلئی و در شرایط
In vivo

مقطع :کارشناسی ارشد
9

رشته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سمت

مشاور اول

رشته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سمت

راهنمای اول

عنوان بررسی سازگاری پرتویی لکوسیت های خون محیطی پرتو کاران با ارزیابی بیومارکر آسیب  DNAبه همراه آپوپتوز و
بکارگیری روش سنجش کامت خنثی

مقطع :کارشناسی ارشد
9

رشته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سمت

استاد مشاور

عنوان بررسی القای اپوپتوز و میکرونوکلئی در لنفوسیتهای خون محیطی بیماران پس از تزریق موادحاجب غیریونی در سی تی
اسکن ناحیه شکم

مقطع :کارشناسی ارشد
9

رشته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سمت

مشاور اول

عنوان بررسی تاثیر کانی های اقتصادی غنی از بور در بهینه سازی حفاظ های ساخته شده از بتن سنگین مورد استفاده در
راکتورهای هسته ای بخش های رادیوتراپی مگاولتاژ و پسمانداری مواد رادیواکتیو

مقطع :کارشناسی ارشد
3

عنوان بررسی اثر هایپرترمیا و نانوذرات پلیمری حامل داروی  Quercetinبر بیان ژن پروتئین شوک حرارتی  30کیلودالتون
در مدل کشت اسفروئید از سلول های سرطان پروستات انسانی DU145

مقطع :کارشناسی ارشد
2

رشته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سمت

مشاور اول

عنوان بررسی تاثیر متوکسی آمین بر میزان حساسیت پرتویی داروی -9فلورویوراسیل در برابر تابش پرتویونیزان در سلول های
سرطان کولون HT29

مقطع :کارشناسی ارشد
96

رشته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سمت

مشاور اول

عنوان بررسی اثر محافظت پرتویی رژیم ترکیبی خوراکی ویتامین  Cهمراه با سایمتیدین و فاموتیدین بر روی مغز استخوان
موش سوری با روش آزمون میکرونوکلئی در شرایط in vivo

مقطع :کارشناسی ارشد
99

رشته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سمت

مشاور اول

عنوان بررسی نقش پرتوگیری مزمن روی ریزش موی پرتوکاران

مقطع :کارشناسی ارشد
90

رشته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سمت

راهنمای دوم

عنوان بررسی اثر توام رزوراترول و اشعه ایکس  6MVبر میزان صدمات سلولی و ژنتیکی ناشی از حساسیت پرتوییIUdR
در مدل کشت اسفروئید از سلول های گلیوبالستوما به روش کلونی زایی و کامت قلیایی

مقطع :کارشناسی ارشد
6

رشته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سمت

مشاور دوم

رشته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سمت

مشاور اول

عنوان بررسی اثر توام رزوراترول و متوکسی آمین بر میزان صدمات سیتوژنتیکی ناشی از حساس کننده پرتوی  IUdRدر مدل
کشت اسفرویید از سلول های گلیوبالستوما به روش سنجش کلنی زایی و کامت

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سمت

مشاور اول

97

عنوان تعیین قوام تومورهای اینتراآگزیال مغزی قبل از جراحی  ،با استفاده از نرم افزار  MATLABاز طریق تحلیل متغیرهای
زمان آسایش  T2و ضریب دیفیوژن ظاهری بافت های تومورال

مقطع :کارشناسی ارشد
99

عنوان بررسی کاربرد تصویربرداری تراکتوگرافی دیفیوژن تانسور در ارزیابی قبل از عمل تومورهای گلیوما

مقطع :کارشناسی ارشد
99

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

عنوان بررسی مقایسه ای و بهینه سازی سه سکانس پالسی تصویربرداری با کنتراست دیفیوژنی  ،نقشه ضریب دیفیوژن ظاهری
و تصاویر اسپین اکو سریع با کنتراست قوی T2در تشخیص افتراقی همانژیوم کبدی از ضایعات بدخیم

مقطع :کارشناسی ارشد
99

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

عنوان بررسی کاربرد ترکیب تراکتوگرافی ماده سفید مغز همراه با  MRIعملکردی ) (fMRIدر طراحی قبل از عمل جراحی
در بیماران مبتال به تومورهای مغزی

مقطع :کارشناسی ارشد
93

عنوان کاربرد تحلیل جزء منحنی  TICحاصل از تکنیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی دینامیک پستان  ،در تشخیص افتراقی
ضایعات خوش خیم از بدخیم

مقطع :کارشناسی ارشد
92

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

عنوان (تعیین کارآیی یک تکنیک نرم افزاری کمی سازی در طیف نگاری رزنانس مغناطیسی پروتون  (MRS) ،بعد از اصالح
سیگنال جهت بررسی غلظت متابولیت های مغز در ضایعات ). MS

مقطع :کارشناسی ارشد
96

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

عنوان کاربرد ترکیب تکنیک تصویربرداری دینامیکی پستان متعاقب تزریق کنتراست و تصویربرداری با گرایش دیفیوژنی توسط
 MRIدر تشخیص ضایعات خوش خیم از بدخیم پستان

مقطع :کارشناسی ارشد
 60عنوان

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

مطالعه کارآیی طیف سنجی رزونانس مغناطیسی و تصویربرداری با کنتراست دیفیوژنی در افتراق عود تومورهای اولیه
مغزی (گلیوما) از نکروز ناشی از تابش

مقطع :کارشناسی ارشد
69

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

عنوان بررسی میزان ارتباط سن  ،جنس و شاخص توده بدنی با نقشه ضریب دیفیوژنی ظاهری  ،محاسبه شده با مقادیر مختلف
فاکتور  bدر پانکراس نرمال

مقطع :کارشناسی ارشد
66

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

عنوان بررسی ارزش تشخیصی آنژیو گرافی تشدید مغناطیسی به روش
MRA 3D SSFPدربرآورد تنگی عروق کرونر در مقایسه با آنژیوگرافی کانونشنال عروق کرونر

مقطع :کارشناسی ارشد
67

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

عنوان مقایسه ارزش تشخیصی تصاویر کنتراست دیفیوژنی با سه فاکتور  bمتفاوت ( 9000 ، 0و ) 6900در ارزیابی سکته مغزی
در دستگاه  9.9تسال

مقطع :کارشناسی ارشد
69

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

عنوان بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی سکانس پالسی  SWIو  T1Wبعد از تزریق در آشکارسازی پالک های فعال MS

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

69

عنوان تعیین میزان توافق تصاویر  T1Wسکانس پالسی اسپین اکوی سریع بهینه سازی شده همراه با پالس درایو در مقایسه با
سکانس های روتین  MRدر بررسی ضایعات بافت نرم زانو

مقطع :کارشناسی ارشد
69

عنوان بررسی صحت تصویربرداری  MRIدینامیک با تزریق ماده کنتراست در تعیین مرحله سرطان مثانه

مقطع :کارشناسی ارشد
63

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول

عنوان تعیین کارایی تکنیک تصویربرداری طیف سنجی رزونانس مغناطیسی ) (H1-MRSIدر تصویربرداری از تاالموس در
بیماران مبتال به صرع ایدیوپاتیک

مقطع :کارشناسی ارشد
 62عنوان

رشته

فناوری تصویربرداری پزشکی

سمت

راهنمای اول
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