
 

  براي واحد سمینار رشته رادیولوژي ثبت شدهعنوان هاي 
  

  :عناوین مروري

   موادحاجب درسونوگرافی .1
  درمقایسه با آنژیوگرافی مرسومdual source CT,single source CTارزیابی ساختار و عملکرد . .2
  »HRCT«بررسی بهترین روش تشخیصی دربیماران مزمن ریوي . .3
  »سونوگرافی«دربیماران مزمن کلیوي بررسی بهترین روش تشخیصی .  .4
5. .CT  کولونوسکوپی  
  بررسی لیزر تراپی فتق  دیسک تحت هدایت سی تی اسکن. .6
  MRIیسی وکاربردآن درطنانوذرات مغنا .7
  QCTتشخیص پوکی استخوان به کمک روش . .8
9. .Teleradiology  

10. .Hifu  

11. .Interventional ultrasound  
  اکوکادیوگرافی .12
  دربررسی ضایعات عروقیکاربرد سونوگرافی داپلر . .13
  جنینسونوگرافی . .14
  فلوئوروسکوپی. .15
  سی تی لیزر ماموگرافی .16
  oct) (توموگرافی اپتیکی همدوس. .17

18. FMRI 
 درناهنجاریهاي جنینیMRIمقایسه یافته هاي سونوگرافیک و .19

20. Pet ct 
 سونوتراپی  .21

 سونوگرافی سه بعدي .22

23. CT آنژیوگرافی قلب وعروق 

 دردرمان بیماریهاي قلبی وعروقی)اینترونشنال(ايرادیولوژي مداخله  .24

 )OPG(آشنایی بارادیوگرافی دندان .25

 آزمون تیروییددرپزشکی هسته اي .26

 توسط سنگ شکنESWLچگونگی درمان سنگهاي کلیه باروش  .27



 ) (ERCPصفراوي فلوروسکوپی وآندوسکوپی ازپانکراس وسیستم .28

 سی تی اسکن جمجمه .29

 mriتکنیک هاي تصویربرداري ازقلب به کمک  .30

  رادیوگرافی پرتابل دیجیتال .31
  کنولوژي درتصویربرداري هاي پزشکیکاربرد نانوت. .32
  CTکاردیاك . .33
  کنترل کیفیت در رادیولوژي دیجیتال  . .34
  رادیولوژي اینترونشنال. .35
  تصویربرداري باتکنیک تراهرتز. .36
37. .CTکولونوسکوپی  
38. .CTپرفیوزن مغز  
39. .Ablation Radiferquency  
40. .MRS)Magnetic resonance spectroscopy (  
  ربااستفاده ازتصویربرداري پزشکی تشخیص بیماري آلزایم. .41
  ) (MREاالستوگرافی تشدیدمغناطیسی . .42
  درتشخیص بیماریهاي مغزيFMRIکاربرد . .43
  ملکردآن جهت تشخیص زودرس آلزایمرتکنیک ساختارمغزوعMRIاقدامات جدید. .44
  MRIمفصل زانوبابررسی ضایعات . .45
  )گرافیسنتی (اسکن پرفیوژن قلب توسط دستگاههاي پزشکی هسته اي .46
  لکولی برستوتصویربرداري م. .47
  MRIکاربردنانوذرات مغناطیسی درردیابی سلولهاي بنیادي با . .48
  )بیوپسی تحت گایدسونوگرافی(شنال سونوگرافی اینترون. .49
  کبداستفاده ازنانوذرات طالدرتصویربرداري وتشخیص سرطان . .50
  بررسی نقش آزمون باریم میل در تشخیص بیماري ریفالکس معده. .51
52. (CBCT)دردندان پزشکی(تصویربرداري سی تی بااستفاده از پرتوهاي مخروطی(  
  مغناطیسی درردیابی سلول هاي بنیادي کاربردنانوذرات .53
   نتایج بینایی و عوارض جراحی لیزیک چشم بررسی . .54
55. .MRA آنژیوگرافی تشدید مغناطیسی  
  آمبولیزاسیون فیبرویید رحمی. .56
  بازسازي تصویر در سی تی .57
58. .MRCP  
59. .Molecular imaging    



  اسپیرال CTآرتی فکتهاي . .60
  سونوگرافی داپلررنگی با ونوگرافی درتشخیص ترومبوزوریدهاي عمقی اندام تحتانیدقت تشخیصی مقایسه . .61
  پانورامیکحرانی در رادیوگرافی بررسی میزان دوز جذبی برخی اندامهاي ب. .62
  هبررسی مقایسه اي عملکرد سیستم ماموگرافی دیجیتال ومعمولی درتشخیص سرطان سین. .63
  مقایسه دوروش سونوگرافی وسیستواورتروگرافی درحال ادرارکردن دربررسی عفونت ادراري درکودکان .64
  EPI ) (تصویربرداري اکو صفحه اي. .65
  رکتومآندوسونوگرافی  .66
  )   DMRI(انتشاريتصویر برداري تشدید مغناطیسی  .67
    )OCT(توموگرافی انسجام نوري  .68
  در بررسی تومورهاي ستون مهره ها CT-SCAN&MRIمقایسه ي عملکرد  .69
  عروقی- در بررسی بیماریهاي قلبی)توموگرافی گسیل پوزیترون(PET-SCANکاربرد .70
   FMRIعروقی در تصویربرداري با استفاده از -بررسی فیزیولوژیکی مغز وسیستم قلبی .71
   molecular imagingتصویر برداري مولکولی  .72
،سی تی )TCD(مقایسه بررسی تنگی هاي شریانهاي داخل جمجمه با استفاده از سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال .73

  )  DSA(آنژیو و آنژیوگرافی تفاضلی
  سونوبیوپسی ریه  .74
75. CTایسه آن با سایر روشهاي تشخیصی  لیزر ماموگرافی و مق  
76. CTanteversion    
  مفاصل  mriاسپکتروسکوپی .77
78. MRI  با تکنیک گلوکو سی اس تی  
  ي تنگی کانالهاي نخاعی بررسی نقش ام ار آي در مطالعه .79
     pet/ctتصویربرداري ملوکولی به روش  .80
   EBUSالتراسوند داخل برونشی  .81
  سونو ترومبولیز در درمان سکته ي مغزي ایسکمیک حاد  .82
  ماموگرافی اپتیک .83
-CT(و علل بوجود آمدن آن و تشخیص آن با استفاده از روشهاي رادیوگرافیک tmdبررسی تشخیص بیماري  .84

MRI-رادیولوژي معمولی (  
  رادیولوژي مداخله اي   .85
  تی آنژیوگرافی عروق کرونر قلبی  سی  .86
  پرتویی فراورده هاي طبیعی با قابلیت محافظت  .87
  رتروسکوپی و ام آر آي از مفاصل  بررسی مقایسه اي آ .88
  mriتشخیص هموراژ با  .89
90. MRA  و مقایسه آن باCTA   



  مواد کنتراست زا در سونوگرافی و نقش آنها در رسیدن به تشخیص درست  .91
  یسه با سایر روش هاي تشخیصی اسکن در تشخیص و درمان سرطان ریه و لنفوما در مقا petکاربرد فناوري  .92
93. MRV & MRA-   
  در درمان سرطان کبد  (RAF)مقایسه ي کموآمبولیزاسیون و ابلیشن رادیوفرکونسی .94
  ناهنجاري هاي جنین در سونوگرافی تشخیص  .95
کرونال و آگزیال و گرافی ساده  و رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص  بررسی ارزش تشخیصی سی تی اسکن .96

  شکستگی هاي فک 
و آنژیوگرافی مرسوم single sourceدر مقایسه باسی تی اسکن dual sourceسی تی اسکن ایمنی و عملکرد  .97

  بیماري هاي عروق کرونر قلبدر تشخیص 
  CTبررسی تاثیر پارامترهاي تصویر برداري در آشکارسازي توده هاي کوچک ریوي در انواع مختلف دستگاههاي  .98
  کاربرد سی تی اسکن در بیماري هاي پانکراس .99
  در رادیولوژيcr،drبررسی سه روش آنالوگ، .100
  جیتال و انالوگ  بررسی مقایسه اي ماموگرافی دی .101
  رادیولوژي و سی تی با دوز زمینه مقایسه میزان دوز جذبی در .102
  T RAYامواج  .103
   روشهاي تصویربرداري سنگ هاي سیستم ادراري .104
افی در یررسی اندوسکوپی به وسیله ي کپسول خوراکی و ام آر انتروگر- مقایسه ي روشهاي سی تی انتروگرافی .105

  ضایعات روده ي کوچک
106. CBCT دندانی  
107. MRIنئوپالسم بدخیم بافت مغزي  
  تصویربرداري تروماي کلیهروشهاي  .108
  آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حادو معیار نمره دهی -سونوگرافی-بررسی سی تی اسکن .109
  سفالومتریک-پانورامیک-پري اپیکالتصویربرداري دیجیتال دندان، .110
  آرتیفکت هاي حرکتی در ام آرآي و روشهاي رفع آنها .111
  CT-MRI-CHOLANGIOGRAPHYارزیابی بعد از عمل درخت صفراويمزایا و مشکالت در  .112
  در بیماریهاي زنان و مامایی کاربرد سونوگرافی .113
  سونوگرافی سه بعدي شریان کاروتید مقایسه اي کلی درباره سایر روشهاي تصویربرداري ازاین شریان  .114
  مقایسه میزان دوز دریافتی تشعشع زمینه با دوز دریافتی رادیولوژي و سی تی  .115
  BRAINE&CHEST-میزان دوز دریافتی تیرویید در تابش دهی به  .116
  در رادیولوژيCR-DR-DDR-بررسی و مقایسه سه روش آنالوگ .117
بدخیم بودن ندول در تشخیص خوش خیم و CTبررسی تاثیر پارامترهاي تصویربرداري در آشکارسازي و دقت  .118

  هاي منفرد ریوي



  ایب سونوگرافی سه بعدي براي جنینمزایا و مع .119
  مقایسه باریم انما وروشهاي نوین کولونوسکوپی  .120
121. -mribreast 

  ارزیابی خونریزي هاي مغزي با ام ار اي .122
  ه اي ماموگرافی دیجیتال و آنالوگبررسی مقایس .123
  رحم و لوله هاي رحمیهیستروسالپینگوگرافی و تشخیص بیماریها و اختالالت  .124
  براي ردیابی آلزایمر mri 3dارزیابی دقت پروتکل .125
   ،تکنیک هاي دانسیتومتري دیجیتال فیزیک .126
  کاهش عوارض ناشی از مواد حاجب ید دار تزریقی یونی و غیر یونی .127
  در انکولوژيPET CTتصویربرداري ملکولی به روش  .128
129. VASCULAR INTERVENTION  
  نو بامیزان موفقیت درمان سنگ شکنسوارتباط محل و اندازه سنگ در  .130
131. ct scan هماچوريدر بیماران ترومایی مبتال به  
  در مفصل شانهmri arthrography –ct arthrographyمقایسه  .132
  بررسی کبد چرب در سونوگرافی و سی تی اسکن .133
 و پت اسکن در تشخیص سرطان پستان MRIمقایسه  .134

  MRIتشخیص آترواسکلوروز به وسیله  .135

  بررسی سرطان کولونروش هاي  .136

 رداري در حوادث ایسکمی مغزي حادروش هاي تصویرب .137

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  عناوین پژوهشی

درمراکزدندانپزشکی داراي دستگاه رادیوگرافی داخل دهانی xبررسی میزان رعایت اصول حفاظتی دربرابراشعه . .1
  90سال 

  رادیولوژيبررسی نگرش پزشکان متخصص وفوق تخصص شهر کرمانشاه درمورد گزارشهاي  .2
  بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی درمورد بیماري تاالسمی. .3
  بررسی عوارض واثربخشی سنگ شکنی برون اندامی درسنگهاي ادراري. .4
  بررسی دانش،نگرش وعملکردتکنیکی کارکنان بخش رادیولوژي بیمارستان طالقانی. .5
  پزشکی هسته اي ازعفونتهاي بیمارستانیبررسی میزان آگاهی وعملکرد دانشجویان رادیولوژي و .6
  بررسی فراوانی نسبی یافته هاي غیرطبیعی سی تی اسکن مغزي در کودکان. .7
بررسی عوامل استرس زاي آموزش بالینی ازدیدگاه دانشجویان رادیولوژي وپزشکی هسته اي دانشگاه علوم . .8

  1391پزشکی کرمانشاه
رشته تحصیلی وآینده شغلی در دانشگاه علوم پزشکی ارزیابی نگرش دانشجویان رادیولوژي نسبت به . .9

  1390-91کرمانشاه
بررسی میزان رعایت موارد ایمنی کاربرد مواد کنتراست دربخش هاي تصویربرداري مراکزاموزشی درمانی سال . .10

1390  
بررسی فراوانی نسبی ضایعات یافت شده درکلیشه هاي پانارومیک در بیماران مراجعه کننده به مراکز  .11

  انپزشکی منتخب کرمانشاهدند
بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی درخصوص روشهاي تصویربرداري دردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه . .12

  1389درسال 
بررسی میزان رعایت اقدامات حفاظتی پرتونگاران درپرتونگاري پرتابل دربیمارستانهاي آموزشی درمانی .  .13

  1390کرمانشاه در 
 1391غلی کارکنان بخشهاي تصویربرداري سال تعیین میزان رضایت ش. .14

بررسی تطابق میدان نوري ومیدان تشعشع دردستگاههاي رادیوگرافی درمراکزآموزشی درمانی کرمانشاه . .15
  1391درسال 

 کنترل کیفی دستگاههاي ماموگرافی شهرستان کرمانشاه .16

  یان کارشناسی رادیولوژي بررسی میزان تأثیرالگ بوك بریادگیري تکنیکهاي رادیوگرافی توسط دانشجو. .17
بررسی مقایسه اي میزان هوش هیجانی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی بادانشجویان دانشکده فنی مهندسی . .18

  دانشگاه رازي
  )بررسی عوامل موثردریادگیري آگاهانه دانشجویان رادیولوژي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .19
  رادیولوژي دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه فاکتورهاي موثربروضعیت هاي تحصیلی دانشجویان  .20



بررسی مقایسه اي عوامل آموزش اثربخش ازدیدگاه دانشجویان ومربیان رادیولوژي دربیمارستانهاي وابسته به  .21
  91-92سال تحصیلی 91-92دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 

  ده دردوره هاي کارآموزيبررسی دیدگاه دانشجویان رادیولوژي درخصوص کیفیت آموزش بالینی ارائه ش. .22
  )ع(درعفونت زایی دراتاق عمل دربیمارستان امام رضا uvبررسی میزان موفقیت استفاده ازاشعه . .23
بررسی میزان مهارت شغلی پرتوکاران ازعلوم تخصصی رادیولوژي دربیمارستانهاي آموزشی درمانی دانشگاه . .24

   91علوم پزشکی کرمانشاه درسال  
اخالق حرفه اي دربین پرسنل رادیولوژي مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه  بررسی میزان رعایت اصول .25

  92علوم پزشکی کرمانشاه درسال 
بررسی میزان رعایت اصول کنترل عفونت توسط دندانپزشکان شهرکرمانشاه حین تهیه کلیشه هاي رادیوگرافی . .26

  دندانی
  مداخله ايمیزان رضایتمندي بیماران پس از انجام آزمون هاي  .27
بررسی میزان مطابقت گزارش هاي ماموگرافی و سونوگرافی با گزارش پاتولوژي در بیماري هاي بد خیم و خوش  .28

  خیم پستان
بررسی مهارت هاي در ارتباط با بیمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان و پرسنل رادیولوژي دانشگاه علوم  .29

  پزشکی کرمانشاه
م بیماریهاي تاریکخانه بین شاغلین بخش هاي رادیولوژي بیمارستانهاي بررسی مقایسه اي شیوع سندرو .30

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
بررسی مقایسه اي ارتباط مقدار دوز دریافتی با تغییراتسلولهاي خونی پرتوکاران شاغل در بخشهاي  .31

  ) ع(درمانی امام رضا-رادیولوژي،رادیوتراپی،پزشکی هسته اي مرکز آموزشی
مراکز اموزشی درمانی کرمانشاه در سال (CEC)میزان انطباق بخش هاي رادیوگرافی با راهنماي استانداردبررسی  .32

1393     
  بررسی وتحلیل هزینه هاي ناشی از خدمات رادیولوژي،سی تی اسکن،ام آر آي به تفکیک بیمه اي و غیر بیمه اي  .33
  جعه کننده به بخشهاي تصویربرداري بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران مرا .34
  عوامل موثر بر فرسایش شغلی پرسنل رادیولوژي .35
  )ع(فراوانی عوامل خطرزاي بیماري عروق کرونر در مراجعین به مرکز آنژیوگرافی امام علی .36
  مقایسه خدمات ارائه شده در بخش رادیولوژي مراکز خصوصی و دولتی  .37
در شهر )ع(در مرکز پزشکی هسته اي بیمارستان امام رضا  بررسی مدیریت نحوه دفع ضایعات رادیواکتیو .38

  1393کرمانشاه در سال 
ارتوپدي از آزمونهاي رادیولوژیک در CCU-ICUبررسی میزان دوز تشعشعی دریافتی بخش هاي اتاق عمل .39

  بیمارستانهاي آموزشی استان کرمانشاه
  93امام خمینیبررسی کیفیت کلیشه هاي رادیوگرافی در بخش رادیولوژي بیمارستان  .40



بررسی میزان عالقه و انگیزه دانشجویان کارشناسی رادیولوژي کرمانشاه نسبت به انتخاب شغل براي ادامه  .41
  تحصیل درمقاطع باالتر

  درمانی کرمانشاه –در مراکز اموزش ) (pacsبررسی امکان استقرار سیستم انتقال تصاویر پزشکی .42
یولوژي در مورد صالحیت هاي بالینی و میزان دستیابی به بررسی نظرات دانشجویان سال آخر کارشناسی راد .43

  93آنها در سال
بررسی میزان تطبیق محتواي برنامه هاي آموزشی مدون گروه رادیولوژي با نیاز مشمولین آموزش مداوم در شهر  .44

  کرمانشاه
شی استان تحلیل مسیر حرکت و زمان انتظار بیماران سرپایی در بخش رادیولوژي در بیمارستان هاي آموز .45

  کرمانشاه
ارزیابی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در بیماران مبتال به آپاندیسیت حاد مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی  .46

  94کرمانشاه در نیم سال دوم 

  بررسی میزان بروز خشونت کالمی و فیزیکی از جانب بیماران و همراهان آن .47
بررسی میزان رعایت ابعاد گوناگون حریم خصوصی بیمار در بخش تصویربرداري دربیمارستان هاي منتخب  .48

  94دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

 مقایسه هیستروسالپنگوگرافی و هیستروسونوگرافی در تشخیص اختالالت رحمی در زنان نابارور .49

 توگیري اعضاي بدن در آزمون هاي تصویربرداري بررسی تاثیر استفاده از شیلد سربی در میزان پر .50

   94بررسی نظرات پزشکان متخصص و فوق تخصص شهر کرمانشاه نسبت به گزارش هاي رادیولوژي در سال  .51

بررسی ابعاد خطاهاي تکنیکی دانشجویان رشته رادیولوژي در بخش رادیولوژي بیمارستان هاي آموزشی و  .52
  94ه در سال درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

بررسی مشکالت آموزش بالینی و راهکارهاي بهبود کیفیت آن از دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان رادیولوژي  .53
  1394دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

 میزان تطابق بین واحدهاي آموزشی با نیازهاي فارغ التحصیالن رشته رادیولوژي در حیطه شغلی  .54

 بر میزان یادگیري مهارت هاي بالینی دانشجویان رادیولوژي  DOPSی تاثیر روش ارزشیاب .55

  94بررسی میزان سواد رسانه اي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  .56

درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی -بررسی میزان رعایت اصول حفاظت در آنژیوگرافی در مراکزآموزشی .57
   1395کرمانشاه در سال 

بررسی حساسیت و ویژگی سونوگرافی و اسکن رادیواکتیو با گزارش پاتولوژي در بیماران مبتال به سرطان و  .58
  ناهنجاري هاي تیروئید در شهر کرمانشاه 

  94ها نسبت به کارکنان بخش رادیولوژي مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه در سال  .59
  بررسی رابطه بین رضایت شغلی و بهره وري کارکنان .60
  اههاي بهبود شرایط کارآموزي بالینیر .61



بررسی فراوانی یافته هاي غیرطبیعی در سی تی اسکن مغز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام  .62
  1393کرمانشاه سال)ع(رضا

  پیشنهاد یک راه عملی و ساده براي مشاوره رادیولوژي از راه دور .63

  

 

 

  

  


