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مجالت در شذه چاپ مقاالت: 

 کثذی سیرٍز ٍ ٍیرٍسی هسهي ّپاتیت تیي افتراق در سًََگرافی فیثرٍز ضاخص تطخیصی ارزش تعییي
Naaleini F, Farshchian N, Sayad B, Rezaie M, Rahbar M, Mehrbakhsh M. 

Diagnostic values of fibrosis index in ultrasonography for differentiation of 

chronic viral hepatitis from liver cirrhosis. SJKU. 2013; 18 (1) :59-66 

همایش در شذه ارائه مقاالت 

 تیوارستاى اسکي تی سی تخص تِ کٌٌذُ هراجعِ ترٍهایی تیواراى در هغسی اسکي تی سی ّای یافتِ .0

 طالقاًی الِ ایت

 سخٌراًی 1388 پسضکی فَریتْای سری سرا ّوایص کرهاًطاُ پسضکی علَم داًطگاُ

 2566 کرهاًطاُ طالقاًی تیوارستاى رادیَلَشی تخص تِ کٌٌذُ هراجعِ ترٍهایی تیواراى اپیذهیَلَشی " 1.

 پَستر 1388 پسضکی ّای فَریت سراسری ّوایص

 2566 طالقاًی الِ آیت تیوارستاى تِ کٌٌذُ هراجعِ ترٍهایی تیواراى در هغسی اسکي تی سی ّای یافتِ.5

 پَستر 1389 پرتَیی علَم داًطجَیاى پصٍّطی علوی جطٌَارُ اٍلیي
the frequency of brain lesion on ct scan in traumatic pediatric that ...4. 



 1391 پَستر اعصاب هغسٍ جراحاى

 سیٌِ سرطاى درهاى در هذالیتِ چٌذ تْاجوی غیر رٍضی : ای آر ام گایذ تحت ّایفَ .5

 1394 پَستر پستاى سرطاى الوللی تیي کٌگرُ یازدّویي

 دکتر تیوارستاى تِ کٌٌذُ هراجعِ تطٌج تِ هثتال کَدکاى در هغس اسکي تی سی اپیذهیَلَشیک تررسی.8

 کرهاًطاّی هحوذ

 2579 سال

 1395 پَستر کطَر تْذاضتی علَم ّای تازُ ّوای ًْویي

 ای آر ام تحت ّایفَ :ًرٍسرجری ترای غیرتْاجوی چٌذهذالیتِ تصَیرترداری .6

 1395 پَستر ایراى تْاجوی کن ٍ تیي درٍى ّای جراحی الوللی تیي

.6 The role of Imaging in Osteoarthritis 

 تْراى پَستر 1395 ایراى رٍهاتَلَشی اًجوي الوللی تیي کٌگرُ دٍهیي

.7 Optical Imaging in dermatology 

 تْراى پَستر 1395 رازی پَست سالیاًِ الوللی تیي کٌگرُ

.25 The role of imaging in diagnosis and management of Male infertility 

 تْراى سخٌراًی 1395 ًاتارٍری ٍ تارٍری تْذاضت تحقیقات هرکس کٌگرُ ًْویي

Dose Reduction in Emergency Pediatrics Brain CT .22 

 تْراى پَستر 1395 کَدکاى ضایع طة ّای تیواری ٍ ّا اٍرشاًس کٌگرُ

Frequency of brain lesion in CT scan of traumatic patients of Kermanshah .21 

 تْراى پَستر 1395 ًرٍترٍها اللولی تیي ی کٌگرُ سَهیي

.25 Molecular Imaging in Cancer Surgery 

 درهاًْای از تعذ عَارض کٌترل ٍ عول از قثل سازی آهادُ در تخصصی گرٍّْای هطترک ًقص عٌَاى

 پَستر 1395 هطْذ جراحی

.29 Imaging in Pregnant Patient: Radiation Protection strategy 

 تْراى پَستر 1395 تارداری در کثذی ٍ گَارضی ّای تیواری کٌگرُ اٍلیي

.25 Multimodal imaging and therapy of cancer by magnetic iron oxide 

nanoparticles 

 1395 پسضکی تصَیرترداری ّای رٍش ٍ ّا تکٌیک تْیٌِ کارترد داًطجَیی سالیاًِ هلی کٌگرُ سَهیي

 تْراى سخٌراًی

 

 تحقیقاتی های طرح

 از استفادُ تا ضکوی آئَرت آًَریسن خَدکار تطخیص جْت در کاًَلَضٌی عصثی ضثکِ آهَزش ٍ طراحی

 CTA تصاٍیر

 1397/04/24 -1396/07/26 استادهطاٍر



 عصثی ضثکِ ٍ ٍیَلت کوک تا MS تیواری اتَهاتیک هٌظَرتطخیص تِ MRI تصاٍیر تٌذی قطعِ
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