
دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشکده پزشکی–گروه فیزیک پزشکی–دکتر کیخسرو کشاورزي

مشخصات تحصیالت دانشگاهی
فنی لیسانس در دو گرایش، گرایش اصلی فیزیک از دانشکده علوم و گرایش فرعی مهندسی برق از دانشکده : لیسانس-1

1358سال دانشگاه تبریز،
1367سال ،س فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرسفوق لیسان: فوق لیسانس-2
در گرایش فیزیک پزشکی از گروه علوم بینائی دانشگاه نیوساوت ولز و مرکز ملی تحقیقات .Ph.Dدکتري تخصصی : دکتري-3

1381سال ،علوم و تکنولوژي بینائی استرالیا

شبیه سازي الکترورتینوگرام نرمال توسط الگوریتمهاي (مال بررسی و آنالیز الکترورتینوگرام نر: عنوان پایان نامه فوق لیسانس
)ریاضی بوسیله کامپیوتر-فیزیولوژیک

: عنوان پایان نامه دکتري
Algorithms for improving accuraey and validity of corneal topographical measurement and
photokeratoscopy with new target pattern.



:ي آموزشی و پژوهشیفعالیتها
1382-1389، پزشکی عمومی، کارشناسی ارشد و کارشناسی،  .Ph.Dدر دوره هاي دکتري تخصصی تدریس : آموزشی-الف

:دروس ارائه شده-
دانشکده پزشکیفیزیک پزشکی.Ph.Dدکتري تخصصی )واحد1(لیزر و کاربردهاي آن در پزشکی-1
دانشکده پزشکیفیزیک پزشکی.Ph.Dدکتري تخصصی )واحد3(*کامپیوتر در پزشکیکاربرد -2
دانشکده پزشکیفیزیک پزشکی.Ph.Dدکتري تخصصی )واحد3(*اصول و طرز کار دستگاههاي پزشکی-3
دانشکده بهداشتتغذیه.Ph.Dدکتري تخصصی )واحد2(*بیوشیمی غشاء و اعصاب-4
دانشکده پزشکیپزشکیدکتري عمومی )واحد2(*فیزیک پزشکی-5
دانشکده پزشکیدکتري عمومی پزشکی*آزمایشگاه فیزیک پزشکی-6
دانشکده پزشکیکارشناسی ارشد فیزیک پزشکی)واحد2(نور و کاربرد آن در پزشکی و فیزیک دیدگانی-7
دانشکده پزشکیکارشناسی ارشد فیزیک پزشکی)واحد2(سمینار و کارورزي-8
دانشکده پزشکیکارشناسی ارشد فیزیک پزشکی)واحد2(یق روش تحق-9

دانشکده پزشکیکارشناسی ارشد فیزیک پزشکی)واحد2(*ساختمان دستگاههاي پزشکی-10
دانشکده پزشکیکارشناسی ارشد فیزیک پزشکی)واحد2(*زبان تخصصی-11
دانشکده پزشکیکارشناسی ارشد فیزیولوژي)واحد2(*بیوفیزیک-12
دانشکده پزشکیکارشناسی ارشد فیزیک پزشکی)واحد1(لیزر و کاربردهاي آن در پزشکی-13
دانشکده پزشکیکارشناسی ارشد فیزیک پزشکی)واحد1(نور و فیزیک دیدگانی -14
دانشکده بهداشتکارشناسی بهداشت محیط)واحد2(در مقابل آن بهداشت پرتوها و حفاظت-15
دانشکده بهداشتکارشناسی بهداشت محیط)واحد2(*محیطمبانی فیزیک در بهداشت-16
پرستاري و مامائیکارشناسی مامامائی)واحد1(*و الکترولوژيرادیولوژي، سونولوژي-17
دانشکده بهداشتکارشناسی بهداشت حرفه اي)واحد3(فیزیک اختصاصی-18
دانشکده بهداشتکارشناسی بهداشت حرفه اي)حدوا2(فیزیک عمومی -19

.این دروس بصورت مشترك ارائه شده است*



:پژوهشی- ب
1361-62و بررسی طرحهاي صنعتی درجهت اعطاي مجوزهاي صنعتی، وزارت صنایع و معادن، تحقیق-
جامعه نرمال ایرانی، گروه چشم پزشکی بررسی و تحقیق در زمینه الکترورتینوگرام و بدست آوردن موجهاي مربوطه در -

1366-67، )بیمارستان فارابی(دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مطالعه و تحقیق در ارائه مدل فیزیکی در بکارگیري الکتریسیته در روشهاي درمانی استخوان، گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه -

1367-68علوم پزشکی ایران، 
مرکز ، Videoreflective Decryomeniscometry(VRD)تحقیق و بررسی در زمینه طراحی و ساخت سیستم کامپیوتري -

میالدي2000-1998ملی تحقیقاتی چشم و تکنولوژي بینایی استرالیا، 
1384-89عضو شوراي پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران -

:مقاالت -
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محاسبه توزیع فوتونهاي پراکنده و طراحی شبکه با عملکرد بهینه در رادیولوژي تشخیصی با روش مونت کارلو پردیس -
1385، زمستان 13شماره 3غفاریان، علی اکبر شرفی، کیخسرو کشاوري، مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 

- Motaghi S, Movasat M, Keshavarzi K, Baradaran AV. "The Physical-physiological investigation of
electroretinogram" Presentation in 9th Iranian Medical Physics Congtess. (publishing)

- Keshavarzi K, Abolmasoomi M, Nickhou M, Motaghi S, Jafarzadehpoor E  "Human`s Eye Optical
Models". (publishing)



- Keshavarzi K, Abolmasoomi M, NicKhou M, Motaghi S. "A quantitative Comparison between four
schematic eye models  with computer simulation". (publishing)

- Keshavarzi K, Abolmassomi M, Nickou M, Motaghi S. "Simulation of Mathematical – Optical model of
the eye based on exact ray tracing  method using  computer Programming for analysis of spherical
aberration" . (publishing)



.Ph.Dپایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري -

تفاده از برنامه سازي کامپیوتري جهت آنالیز با اسExact Ray Tracingاپتیکی مدل چشم بر مبناي روش –شبیه سازي ریاضی -
)1388جهت دریافت کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، : استاد راهنما(خطاي کروي 

استاد مشاور، (-محاسبه توزیع فوتونهاي پراکنده و طراحی شبکه با عملکرد بهینه در رادیولوژي تشخیصی با روش مونت کارلو-
)1384کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، 

مهندسی کامپیوتر : استاد مشاور، کارشناسی ارشد(بررسی توپوگرافی چشم هاي اهدایی در پیوند قرنیه با استفاده از روش فازي -
)1384نرم افزار، –

شناسایی توپوگرافی در چشم هاي اهدایی  مشکوك به عمل جراحی لیزیک در پیوند قرنیه با استفاده از روش شبکه هاي عصبی -
)1384نرم افزار، -کامپیوتر: د مشاور، کارشناسی ارشداستا(

هوش -مهندسی کامپیوتر: استاد مشاور، کارشناسی ارشد(با استفاده از بینایی ماشینی ) قوز قرنیه(بررسی بیماري کراتوکونوس-
)مصنوعی، در حال انجام


