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 تحصیلی سوابق

 6931هبُ  اسفٌذ ،هطْذ پشضکی علَم داًطگبُ– پشضکی فیشیک ارضذ کبرضٌبسی  

 EPIDثب استفبدُ اس  (MVCT)عٌَاى پبیبى ًبهِ: ثزرسی اهکبى اًجبم تصَیزثزداری هقطعی هگبٍلتبص 

 6939، هطْذ پشضکی علَم داًطگبُ – رادیَلَصی کبرضٌبسی 

 پژوهشی سوابق

 ى اًجبماهکب ثزرسیMegavoltage computed tomography (MVCT)  اس استفبدُ ثب EPID خطی دٌّذُضتبة 

 )ًبصزی دکتز ًضاد، هَهي دکتز راٌّوبیی تحت)هتلت  افشار ًزم ثب هگبٍلتبص هقطعی تصبٍیز ثبسسبسی ٍ

 ِکبرلَ سبسی هًَتاصالح آرتیفکت تصبٍیز هقطعی کست ضذُ ثب صئَهتزی پزتَ هخزٍطی تَسط ضجی 

  ثزرسی اهکبى اًجبم طزاحی درهبى تَسط تصبٍیزMV-CBCT در رادیَتزاپی 

 ّبی تصَیزثزداری هگبٍلتبص در پزتَدرهبًی تحت ّذایت تصَیزکٌتزل کیفی سیستن 

 در استبى خزاسبى ثشرگ رادیَلَصی کبًًَطٌبلّبی کٌتزل کیفی سیستن 

  ِسبسی هًَت کبرلَ در فیلذ فیشیک پشضکیاجزا پلتفَرم ثزًبهِ ًَیسی هَاسی ثزای اًجبم ضجی 

 ٌیقلج ییًبرسب یوبراىث یخَد هزاقجت یثز رفتبرّب یٍ خَد کبرآهذ سَاد سالهت  یّب یاستزاتض یآهَسش هجت 

 یبىداًطجَ عولکزد یفیتداًطجَ هحَر در ثْجَد ک یٌیتکَ یبثیارسض یزتبث 

 رضَی خزاسبى در 78-78 ّبی سبل در هختلف ّبی سزطبى ضیَع آهبری ثزرسی 

 افتخبرات تحصیلی

 استعذاد درخطبى) 6939-ًطجَیبى کبرضٌبسی رادیَلَصی هطْذکست رتجِ اٍل در ثیي دا( 

 استعذاد درخطبى) 6931 -فیشیک پشضکی هطْذ ى کبرضٌبسی ارضذکست رتجِ اٍل در ثیي داًطجَیب( 

 افساری نرم های مهارت

 هتلت ًَیسی ثزًبهِ سثبى ثب آضٌبیی 



 تصبٍیز پزداسش   -         

 تصبٍیز پزداسش ثزًبهِ ثب آضٌبیی RTK 

 آضٌبیی ثب ًزم افشار ثبسسبسی تصَیز TIGRE 

 سبسی هًَت کبرلَضٌبیی هقذهبتی ثب ضجیِآ 

 خارجی های زبان با آشنایی

 ُّبی تکویل دٍرAdvance  درIran Language Institute 

 کاری سوابق

 ثیوبرستبى اهیذ رادیَتزاپی ثخص در سبل 2 هذت ثِ رادیَلَصی هقطع اًسبًی ًیزٍی طزح گذراًذى 

  تخصصی اًگلیسی هزتجط ثب فیشیک پشضکیٍیزاستبری هتَى 

  جْت هعزفی رضتِ فیشیک پشضکی ثزای داًطجَیبى کبرضٌبسی  "راٌّوبیی ٍ ّذایت تحصیلی"هذرط کبرگبُ آهَسضی

 رادیَلَصی

  دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه  -ویژه حمایت از استعدادهاي درخشان دانشجویی  عضویت در کمیسیون 

 سمینارها و آموزشی های ها،کارگاه همایش در شرکت

 ثزداری تصَیز آهَسضی کبرگبُ الوللی ثیي گَاّی اخذ MRI تکٌیک اس استفبدُ ثب DTI 

 هطْذ پشضکیداًطگبُ علَم  فٌی هسئَلیي ٍ ثْذاضت فیشیک هسئَلیي گزدّوبیی اٍلیي در ضزکت گَاّی اخذ 

 ُّبی هعتجزّبی آهَسضی هقبلِ ًَیسی پیطزفتِ ٍ ًحَُ ارسبل هقبالت ثِ صٍرًبلضزکت در کبرگب 

 ضْیذ ثْطتی، تْزاى، داًطگبُ علَم پشضکی فیشیک پشضکی ایزاى کٌگزُ ٍاسدّویيد در ضزکت گَاّی اخذ 

 ُاصَل تصَیزثزداری  آهَسضی ضزکت در کبرگبMRI 

 عالیق پژوهشی

 رادیَتزاپی 

 پزداسش تصَیز 

  تصَیزثزداریّبی کیفی ٍ دٍسیوتزی سیستنکٌتزل 

 


