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 ، )u-90085سازمان مجری :دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ).تصویب (90/4/20
 -3طرح تحقیقاتی با عنوان " تعیین عدد جرمی و اتمی موثر برای ترکیبات بیومدیکال در برهمکنش با
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 -7طرح تحقیقاتی با عنوان " سنجش آلودگی الکترونی ناشی از پرتودرمانی با فوتونهای مگاولتاژ به روش شبیه
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 -16طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی تاثیر میدان مغناطیسی فرکانسی روی رشد باکتری های گرم مثبت و گرم
منفی" (کد  ،)2295سازمان مجری :دانشگاه علوم پزشکی اراک( .تصویب)94/5/28 :
 -17طرح تحقیقاتی با عنوان "دوره یادگیری سریع پژوهش" (کد  ،)2511سازمان مجری :دانشگاه علوم پزشکی
اراک( .تصویب)94/12/12 :
 -18طرح تحقیقاتی با عنوان " مقایسه پاسخ فیلم دوزیمتری و چمبرهای یونیزان در برآورد دوز محور مرکزی و
پروفایلهای عرضی پرتوهای فوتونی" (کد  ،)2525سازمان مجری :دانشگاه علوم پزشکی اراک( .تصویب:
)94/12/12
 -19طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی وابستگی پاسخ فیلم دوزیمتر به آهنگ دوز واگذار شده در پرتو الکترونی
MeV 9و MeV 15تولید شده با شتابدهنده( " ELEKTA Preciseکد  ،)2521سازمان مجری :دانشگاه
علوم پزشکی اراک( .تصویب)94/12/12 :
 -20طرح تحقیقاتی با عنوان " اندازه گیری و محاسبه دوز محور مرکزی و جهت های  inlineو crossline
برای انرژی mv 6در شتابدهنده های  ELEKTA Preciseو  Compactبا استفاده از فیلم دوزیمتری"
(کد  ،)2522سازمان مجری :دانشگاه علوم پزشکی اراک( .تصویب)94/12/12 :
 -21طرح تحقیقاتی با عنوان " اندازه گیری دوز پراکنده فوتونی در بونکر شتابدهنده متعاقب رادیوتراپی سر و
گردن با تکنیک دو فیلد  lateral-opposeو انرژی ( "MV6کد  ،)2574سازمان مجری :دانشگاه علوم
پزشکی اراک( .تصویب)95/2/29 :
 -22طرح تحقیقاتی با عنوان "مقایسه محاسبات دوز در الگوریتمهای محاسباتی درمان فوتونی در سیستم طراحی
درمان ایزوگری در سرطان سر و گردن" (کد  ،)2573سازمان مجری :دانشگاه علوم پزشکی اراک.
(تصویب)95/2/29 :
 -23طرح تحقیقاتی با عنوان "مقایسه ی پارامترهای مورفومتریک زائده ی آکرومیون اسکاپوالی انسان بالغ در
 28استخوان خشک و 84سی تی اسکن" (کد ،)2101سازمان مجری :دانشگاه علوم پزشکی اراک.
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