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تحصیالت
دوره دبیرستان

دیپلم علوم تجربی در سال  9616با رتبه اول -دبیرستان رسالت-رفسنجان -کرمان

دوره کاردانی

فوق دیپلم تکنولوژی پرتوشناسی  9611-9613بارتبه اول -دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-کرمان

دوره کارشناسی

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی  9613-9611با رتبه اول -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -تهران

دوره کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی( -9611-9610)MRIدانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی -تهران

تجربیات آموزشی
تدریس دروس تخصصی رشته رادیولوژی از مهرماه  9619شامل:


فیزیک MRI



زبان تخصصی رادیولوژی



تکنیک های MRI



سمینار



تکنیک های رادیوگرافی




آناتومی مقطعی
آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست

عالیق تحقیقاتی



بررسی مقایسه ای سکانس های تصویربرداری در MRI
بهینه سازی سکانس های MRI



کنترل کیفی در MRI



کاربرد تصویربرداری های پیشرفته  MRIدر تشخیص ضایعات




ارزیابی تصاویر مربوط به ضایعات مغزی در MRI
کاربرد سکانس تصویربرداری دیفیوژن( (DWIدر افتراق ضایعات

فعالیت های علمی و پژوهشی
 اجرای یک طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان :مروری سیستماتیک بر 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

در تشخیص افتراقی همانژیوم کبدی از ضایعات بدخیم

 ثبت مقاله با 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

در تشخیص افتراقی همانژیوم کبدی از

ضایعات بدخیم در سایت مجله علمی -پژوهشی پژوهنده -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی( در دست چاپ)
 ثبت مقاله با عنوان :ارزیابی توانایی سکانس تصویربرداری  MRبا کنتراست دیفیوژنی با سه مقدار  b-valueو
نقشه های کمی ضریب انتشار ظاهری در تشخیص افتراقی همانژیوما از ضایعات بدخیم کبدی در سایت مجله
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(در دست چاپ)

شرکت در کنگره های علمی
 ارائه مقاله به صورت  Oralدر بیست و نهمین کنگره رادیولوژی ایران – اردیبهشت 10
 ارائه پوستردر کنگره ملی طرح جامع کنترل سرطان  -بهمن 9610

مهارت ها


زبان انگلیسی



امور رایانه



نرم افزارهای کاربردی  MRIاز جمله MATLAB :و MRI Cro



متون تخصصی رادیولوژی



تاریخ



شعر و ادبیات

 متون تخصصی MRI

سرگرمی ها




روانشناسی
ورزش( والیبال)

جوایز

برگزیده پنجمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -اردیبهشت 11

