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 مهندسی مکانیک و...  -مهندسی پزشکی -دریس در گروهای آموزشی مهندسی برقت

،  (و موج/چنگ  دانیم  سیمرجع الکترومغناط)سیالکترومغناط،  ( یدیهال  کیز یمرجع ف)  2و1  ه ی پا  ک ی ز یف:  یدروس دانشگاه  سیتدر
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Theory of operation and applications of Micro-SPECT imaging system in preclinical researches 
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 ”International Astronomy and Astrophysics Research Journal“داور ژورنال   •

 PET ی ربرداری در دستگاه تصو یکاربرد یها  زوتوپی وای برراد یمرور •

   (یاتم یسازمان انرژ یهسته ا فنونپژوهشکده علوم و  / ار یاستاد ) یدکتر فرهاد منوچهر، استاد راهنما: یپروژه کارشناس
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 ی کانون  ینرخ تکرار در دستگاه پالسما شی با افزا13 -تروژن ی ن یساز نهیبه •



 دانشگاه الزهرا  یکاربرد کیز ی: مجله فناشر

• The investigation capability of plasma focus device for 13N radioisotope production 

by means of deuteron experimental spectrum 

dx.doi.org/10.4236/jmp.2016.712138 : مربوطه نکیل  

• Validation of GATE Monte Carlo simulation for Technetium-99m imaging 

 آذر 1396/ یهسته ا ی پزشک یالملل نی: کنفرانس بناشر

• provides a suitable detector model in small animal SPECT using the GATE monte 

carlo simulation 

 آذر 1396/ یهسته ا  یپزشک یالملل نی: کنفراس بناشر

• Design and evaluation of a novel breast specific SPECT based on a multiple pinhole 

collimator 

International Conference on Radiation Applications (RAP 2019) :ناشر 

• Investigating effective parameters of pinhole collimator in SPECT imaging system 

for small FOV objects 

 آذر 139۸/رانیا یهسته ا یپزشک انهیکنگره سال  نیو سوم ست ی: بناشر

  یسازه  یاستفاده از شب  با  بال   تیپستان با حساس  یاختصاص  د یاسپکت جد   یربرداری دستگاه تصو  ک ی عملکرد    یابی ارز •

GATE 

 1400ناشر: کنفرانس فیزیک ایران/ 

 پستان یاسپکت اختصاص یربرداریتصو نی نو  ستمیس کیلفت هول در -چند  ماتوریکول یسازنه یبه •

 1400ناشر: کنفرانس فیزیک ایران/ 

 پروژه ها 

 طراحی یک سیستم نوین اسپکت مخصوص تصویربرداری پستان   •

 تاکنون  95رساله دکتری ) همکاری مشترک دانشگاه گیالن و سازمان انرژی اتمی( 

 مهارت ها 
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