
 لیست توانمندیها و فعالیتهای گروه فیزیک زپشکی
( یکی از کاربردی ترین فعالیتهای اعضای گروه توانمندی اعضا برای همکاری در مراکز تصویربرداری است. با توجه 1

فانتوم پستان همراه با عروق در تمام مراکز تصویربرداری می توان  –به طراحی و ثبت فانتوم قفسه سینه و پستان 

برای تعیین مقادیر دز دریافتی بیمار در تمام روشهای تصویربرداری استفاده نمود. اگر شرکتهایی برای راه اندازی 

با توجه به ارتباط  مراکز تصویر برداری نیاز به فانتوم و یا پروتکل های استاندارد اجرایی داشته باشند اعضای گروه

های بین المللی در امور حفاظت و پرتوها و تصویربرداری همکاریهای الزم علمی را می توانند  مستمر با کمیسیون

 ارایه نمایند.
( رادیوبیولوژی از دیگر شاخه های فعال در گروه فیزیک پزشکی است که مبحث کلی اثرات پرتوها بر روی سلول و 2

د. این تحقیقات با و بدون استفاده از انواع داروهای موثر در اثرات پرتوها قابل اجرا است. جانداران بررسی می شو

 بنابراین اعضا توانمندی همکاری با شرکت های دارویی ، مراکز پرتودرمانی ، شیمی درمانی و یا انکولوژی را دارند.

در کاربرد وسایل و امکانات فیزیست اران ( چون رادیوتراپی اصوالً به درمان بیماریها می پردازد و آموزش همک3

. بنابراین در ارتباط با صنعت فقط ارزیابی بالینی و کالیبراسیون دستگاههای روی بیماران است جرا برای ا یدرمان

مولد اشعه و وسایل دوزیمتری که توسط متخصصین مربوطه ساخته شده اند می تواند موردی برای این ارتباط 

 باشد.

اپتیک و لیزر ساخت دستگاههای سنجش و اندازه گیری پارامترهای فیزیولوژیک و بیولوژیک موجود ( در حیطه 4

زنده و گیاهان را اشاره کرد. همچنین در زمینه های درمانی روشهای نوین جانشین دارو را میتوان بوسیله لیزر 

 تحقیق و بررسی کرد و روشهای تائید شده را در کلینیک استفاده نمود.

و در خدمت مراکز پزشکی مورد بیوالکتریسیته و دستگاههای مورد استفاده توانائیهای گروه میتواند شکوفا  ( در5

طه قرار گیرد. البته الزمه اینکار ارایه دروسی همچون الکترونیک پایه و کاربری کامیپوتر در پزشکی برای ومرب

 ژه ها و پایان نامه های خود در این زمینه ها دانشجویان کارشناسی ارشد و توانمند سازی آنان جهت اجرای پرو

 می باشد. گروه پتانسیل الزمه را داراست. )مخصوصاً با همکاری دوستانی از دانشکده برق دانشگاه تبریز(

 

 


