
ءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ   تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ

 .بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً 

 

 

گويند، و  آسمان هاى هفتگانه و زمين و كسانى كه در آنها هستند همه تسبيح او مى

 ...فهميد گويد، ولى شما تسبيح آنها را نمى هر موجودى تسبيح و حمد او مى

  .  او حليم و آمرزنده است 



 تشخیص دیجیتالدر بیومارکر طالیی سلولی به عنوان فرکانس 



 چشم انداز همايش
 

 (  چرا اينجا دور هم جمع شده ايم)

 هدف اصلی اين سمينار

 محور های سمينار

 سخنرانان سمينار و مباحث تخصصی آن ها



 هدف اصلي از تشكيل سمينار

 پزشکان نسبت به اين روش جديد و غيرتهاجمی اطالع پيدا كنند -1

در برخی از بيماری ها در پزشکی كالسيک مشکل تشخيص ديده می شود و جايگاه  -2

 يک سيستم كمکی بدون آسيب به جهت تجهيز پزشک احساس می شود

 اهميت حضور اين دستگاه در مراكز بيمارستانی برای تشخيص -3



 محور های سمينار

 بيورزونانس چيست؟ -1

 مبانی تکنولوژی بيورزونانس  -2

 كاربرد عملی دانش بيورزونانس در تشخيص -3



 سخنرانان سمينار و مباحث تخصصي آن ها

 نقش بیورزونانس در تشخیص بیماری چیست؟ -1

 بررسی تشخیص رزونانسی مشکالت ریه

 جایگاه و دیدگاه  بیورزونانس در پزشکی -2

 بررسی تشخیص رزونانسی هپاتیت

 نکات مثبت و منفی بیورزونانس -3

 بررسی تشخیص رزونانسی عفونت های مجاری ادراری

 در پژوهشکده سالمت الکترونیک بیورزونانسرییس مرکز تحقیق و توسعه  دکتر طاهری



 سخنرانان سمینار و مباحث تخصصی آن ها

 دکتر نصرآبادی 

 مهندس همتی  
 دکتر باقری

مقدمه ای بر مبنای نظری و عملی 
 فناوری بیورزونانس

 زونانس و طبیعتر
 تشخیص کلینیکالی بیورزونانس

 خانم دکتر اسبری

 مبانی الکترومغناطیس

 آقای سعادت فر

 اسکالر و بیورزونانس اسکالر و بیورزونانس

 آقای حایری



 مهمان ویژه 2و اما 

  آقای دكتر كودايف

 خانم دكتر ليال محمد آوا

 تاریخچه عملی بیورزونانس

 مبانی بیورزونانس

 کارهای تحقیقاتی در زمینه کشاورزی و دامپروری صنعتی

 تحقیقات کلینیکالی بیورزونانس

 تشخیص کلینیکالی



 نحوه اسكن –پروسه تشخيص 

اتود دریافت 
 رزونانس

دستگاه 
 بیورزونانس

مدوالتور )
 (فرکانس

 پروب تکمیل 
 حلقه مدار الکتریکی  

 نرم افزار رابط

 کاربری دستگاه 



 انتقال فرکانس دستگاه به بدن و ثبت رزونانس سلول هم فرکانس 

 تشخیص دیجیتالیدر بیومارکر طالیی فرکانس سلولی به عنوان 



 نحوه اسكن –پروسه تشخيص 



 بیماری های قابل تشخیص در این متد

 آلرژی  -1

 بررسی و تشخیص پاتوژنها از نوع ویروسی و باکتری و قارچ و انگلها -2

تأثیرات امواج هسته ای و الکترو مغناطیس  -3  

کمبود ویتامین و مواد معدنی در بدن  -4  

 وجود فلزات سنگین از جمله سرب و جیوه و مواد شیمیائی خطرناك دیگر که به عنوان سموم  -5

 ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن  -6

 بررسی طرز کار اندام ها -7

 
 تعیین مشکالت متابولیسمی در روده ها و خون -8



 نيكالی تسال ...برای اينكه جهان را بشناسيد بايد امواج الكترومغناطيس را بشناسيد




