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 ابوعلي سينا- رونتگن

 

 سپتامبر15 تا 8اولين آارگاه مهندسي پزشكي ايران -آلمان با نام "ابوعلي سينا- رونتگن" 
 ) در مونيخ برگزار شد.1385 شهريور24 تا17 (2006

اين آارگاه به دعوت پروفسور نصير نواب استاد دانشگاه صنعتي مونيخ و شرآت جمعي از اساتيد و
دانشجويان مقطع آارشناسي ارشد و دآتري مهندسي پزشكي دانشگاههاي مختلف ايران برپا و شامل

پروفسور نواب صاحبمباحث مختلف در حوزه مهندسي پزشكي خصوصا تصوير و آاربردهاي آن شد.
آرسي آاربرد آامپيوتر در پزشكي در دانشگاه مونيخ است و

همراه با تيمي از دانشجويان دآتري خود بر روي پروژه هايي بديع
و منحصر به فرد در اين زمينه فعاليت مي نمايد.

هدف اصلي آارگاه برقراري زمينه آشنايي و ارتباط اساتيد و
دانشجويان دو آشور و آگاهي از فعاليت  هاي تحقيقاتي و ايجاد
زمينه هاي مشترك جهت انجام تحقيقات و پروژه هاي مشترك

دآتر سيد آمال الدين ستاره دان و دآتر رضا بيان شده است.
آقايي ظروفي از دانشكده فني دانشگاه تهران، دآتر مهران جاهد

از دانشگاه صنعتي شريف و دآتر عليرضا احمديان از دانشگاه
علوم پزشكي تهران به همراه تعدادي از دانشجويانشان، برگزار

آنندگان ايراني آارگاه بودند.
سمينار هاي علمي با سخنراني دآتر نواب و مرور برنامه ها توسط وي آغاز شد. سپس خالصه اي از

پروژه اي آه بر روي تحليل خودآار حرآت آولن توسط وي و همكارانش در دانشگاه صنعتي مونيخ در حال
ارائه بعدي توسط جواد حسني (آارشناس ارشد مهندسي پزشكي - انجام است، ارائه نمود.
تصاوير سي-تي آولن" انجام segmentationيك روش چند سطحي جهت " بيوالكتريك) تحت عنوان

گرفت. سخنرانان بعدي به ترتيب شهربانو حميد پور (دانشجوي آارشناسي ارشد مهندسي پزشكي -
، دآتر "deformableتصاوير آولن با مدلهاي  segmentationبيوالكتريك)  با موضوع "يك روش هندسي 

خودآار تصاوير پزشكي (مغز، پروستات، آبد، استخوان، غضروف، segmentationرضا ظروفي با عنوان "
در تصاوير پزشكي با استفاده از تبديل ويولت" textureدندانها)"، دآتر عليرضا احمديان با موضوع "تحليل 

Martinez- Mollerدآتر با عنوان "تصويرنگاري مولتي مودال قلبي" (Stephan Nekolla)دآتر استفان نيكوال 
Axel  با موضوع "تصحيح حرآتPET " سخنرانان روز اول بودند. در اين روزdemo هايي در مورد مسيريابي

(Navigration) .در برونوسكوپي و پروب بتا آه در جراحي تومرها مورد استفاده دارد، ارائه شد
اولين سخنران روز دوم زهرا اصغرپور (آارشناس ارشد مهندسي پزشكي - بيومكانيك)  مقاله اي تحت

بيمارستان بدون پزشك-موج آينده" بود، سخنران بعدي اين روز به ترتيب، رضا دهستاني اردآاني" عنوان
(دانشجوي آارشناسي ارشد مهندسي پزشكي - بيوالكتريك)  با موضوع "معرفي بيوانفورماتيك و تحليل

با عنوان "جراحي الپاروسكوپي و رباتيك" و توبياس سيلهورست با Hubertus Feubnerداده ژنتيك"،  
بودند. بعد از ظهر اين روز نيز به بازديد از يك ,Tabias Siellhorstموضوع "تحليل جريان آار اتاقهاي عمل"

آمپاني آه همكاري نزديكي با تيم دآتر نواب دارد گذشت.
روز سوم برنامههاي علمي با حضور در اتاق عمل آغاز شد. دآتر رضا قطبي پزشك جراح بيمارستان "

Pasing "مونيخ يك    را با شيوه الپاروسكوپي داخل آئورت يك بيمار جايگذاري نمود. قبل از شروع عمل
جراحي نيز توضيحاتي توسط دآتر و متخصص محصول شرآت تامين آننده استنت  براي حضار ارائه شد.
سومين روز، روز پرباري بود، مقاالت متنوعي ارائه گرديد: " مدلسازي و آنترل قلب" توسط دآتر مهران

جستجوی سریع
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جهت IVUSو  VHجاهد و ثمين روانشادي (دانشجوي دآتري مهندسي پزشكي - بيوالكتريك)  ، 
آارديولوژي مداخله اي توسط، آندرياس آونينگ، تحليل عملكرد قلب توسط تصاوير اندوآارديولوژي با ارائه

توسط زهرا نجفي (دانشجوي آارشناسي ارشد IVUSدآتر سيدآمال الدين ستاره دان، معرفي 
تصاوير اولتراسوند  در Deformableمهندسي پزشكي - بيوالكتريك) ، ثبت و اضافه آردن سريع و 

IVUSبه تصاوير  Virtual Histologyآاربردهاي پزشكي به آاربردهاي باليني توسط دارآوزيكيك، اعمال 
توسط آرش تاآي (دانشجوي دآتري مهندسي پزشكي - بيوالكتريك)  ، ملزومات باليني واقعيت افزوده

در پزشكي، واقعيت افزوده در الپاروسكوپي تكنيك هاي پيشرفته مصورسازي براي واقعيت افزوده
پزشكي توسط به ترتيب توسط ساندور-  مايكل هاينيگ، مارآو فورشتاين و آريستوف بيچلماير، مقاالت

هايي در مورد واقعيت افزوده پزشكي توسط تيم دآتر نواب پايان Demoارائه شده در اين بخش بودند.
بخش اين آارگاه بودند.

عالوه بر نشست هاي علمي، برنامه هاي فرهنگي نيز براي
آشنايي دو طرف در نظر گرفته شده بود. تمام برنامه در فضايي

آامال دوستانه و صميمي برگزار شد و بنا به گفته دآتر نواب نتايج
مثبت آن بسيار بيشتر از حد انتظار بود.

نصير نواب آه برگزار آننده اصلي سمينار است با شور و اشتياق
سخن مي DAADدر مورد آارگاه و تصويب طرح آن توسط سازمان 

گويد: "هر روزه پيشنهادهاي فراواني جهت برگزاري چنين برنامه
مي شود. ولي اآثريت آنها تصويب نمي DAADهايي به سازمان 

گردد. ما با بهره گيري از سابقه دو دانشمند معروف از دو آشور،
ابوعلي سينا آه بي شك نقش عمده و تاثيرگذاري بر علم نوين پزشكي دارد و رونتگن آلماني آه با ابداع
تصوير انگاري اشعه ايكس روند تشخيص بسياري از بيماري ها را دگرگون ساخت و تاآيد بر اين نكته آه

بايد بدون در نظرگرفتن اينكه بيمار از چه قوم و چه مليتي است تنها به آمك به وي همت گماريم،
تسليم آرديم. به نظرمي رسد همين امر نيز سبب پذيرش آن از طرف سازمان DAADپيشنهاد خود را به 

مذآور شده است ."
نصير همانگونه آه دانشجويانش او را مي نامند، بسيار ساده و صميمي است. او براي صحبت با همه
فرصت دارد و در اوج خستگي نيز لبخند مي زند. وقتي از او درباره انگيزه اش از برپايي اين آارگاه مي

پرسم، پاسخش از دل برآيد وال جرم بر جان نشيند:"من هر آنچه هستم را مديون تحصيالت متوسطه ام
در دبيرستان البرز تهران مي دانم و هميشه آرزوي من اين بوده آه خدمتي براي ايران و هم وطنانم انجام

دهم."
ازنواب در مورد پروژه هايش و آنچه در مصاحبه سال گذشته اش در ماهنامه عنوان آرده بود مي پرسم،

را به" Virtual mirrorاو مي گويد:"پروژه هاي ما به نحو قابل قبولي در حال پيشرفت است. توانسته ايم" 
10ثبت برسانيم آه آاربردهاي فراواني در پزشكي و دندانپزشكي خواهد داشت و عالوه بر آن امسال 

آه يكي از معتبرترين همايش هاي ساليانه مهندسي آامپيوتر MICCAIمقاله تاييد شده در آنفرانس 
است، ارائه آرده ايم."

 در تهران برگزار خواهد شد. اطالعات1386گفتني است آه دومين دوره آارگاه، هفته سوم فروردين ماه 
بيشتر در شمارههاي آتي ارائه خواهد شد.

و اينك قسمت فرهنگي ماجرا ! از آنجا آه ورود گروه ايران مصادف با شنبه و يك شنبه آه روز تعطيل
فرنگي هاست مصادف شد، برنامه هاي گشت وگذار در ابتداي سفر قرار گرفت. سفر اول به شهر

 ساعت با مونيخ فاصله دارد، صورت گرفت. اين شهر هنوز نشان از5/1آه حدود  Regensburgباستاني 
بوده است. آوچه ها و خيابان هاي سنگفرش شده" Bavariaروم باستان دارد و مدت ها مرآز حكومت "

و معماري باستاني آن، اين احساس را در شما پديد مي آورد آه بازيگر يكي از فيلم هاي روم باستان
هستيد. "اليزابت آيزر" در اين گشت و گذار راهنماي ماست و چنان پر شور و هيجان از شهر و تاريخ آن

مي گويد آه گويي شاهد تك تك نبردهاي آن سالها بوده است.
"Fussenمي رويم، شهري در دامنه آلپ با معماري باستاني. در اطراف "" Fussenروز يك شنبه به "

ياد گرفتن نام قلعه براي گروه ايراني، تقريبا نصف روز زمان   (Neuschwansteinمقري است به نام 
تعلق داشته است. معماري و نقاشي)"  Ludwig IIبرد!!!). قصري زيبا در دامنه آلپ آه به "لودويك دوم (

هاي آن به آلي متفاوت از تمام آاخ هاي شرقي است.
دآتر نواب آه همراه PhDچهارشنبه نيز به ديدن مناطق تاريخي مونيخ مي گذرد. توبياس(از دانشجويان 

آار مي آند) راهنماي ماست و اطالعات جانبي در مورد گوشه و آنار شهر در اختيار ما HMDوي بر روي 
قرار مي دهد.

عهدهدار بود. DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)حمايت مالي برنامه را سازمان 
DAAD يك سازمان عام خودگردان است آه جهت حمايت از تحصيالت تكميلي در آلمان و سطح بين

هايي به دانشجويان، دانشكدهها، محققان در مقاطع ارشد و دآتريfundالمللي فعاليت مينمايد و 
 نفر تحت پوشش برنامههاي مختلف اين سازمان قرار ميگيرند.50000اعطا مينمايد. ساالنه حدود 

يكي از اهداف اين برنامهها معرفي آلمان به عنوان مقصد تحقيقات علمي است.
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