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 طرحهاي تحقیقاتی
با طال در مانیتورکردن اختصاصی حضور نانو کمپلکس چند منظوره حاوی ذرات اکسید آهن  پوشیده شده  .1

 -دانشگاه علوم پزشکی تهران-سلولهای تومورال پروستات انسانی بوسیله تصویر برداری تشدید مغناطیسی

 مجری طرح-1831

ماده کنتراست زا در  کیبه عنوان  کولیگل لنیات یآهن با پوشش پل دیاثر اندازه نانو ذرات اکس یبررس .2

دانشگاه علوم  -یحاصل از آن در بدن موش سور لگنایشدت س راتییبر تغ یسیمغناط دیتشد یربرداریتصو

 همکار طرح-1838 -پزشکی تهران

بعنوان  نهیبه کولیگل لنیات یمختلف پل یبا پوشش ها دآهنینانوذرات اکس( بار)یسطح اتیاثر خصوص یبررس .8

دانشگاه علوم پزشکی - سالم یدر بدن موش سور یسیمغناط دیتشد یربرداریماده کنتراست زا در تصو کی

 همکار طرح-1838 -هرانت

سرطان  یسلولها یبر رو هیال تک در حضور نور و پرتو در مدل کشت نیرادوکلرا ییزا تیحساس یبررس .4

 مشاور پایان نامه- 1832 -دانشگاه علوم پزشکی تهران -MTTبه روش MCF7 یپستان

 یرده ها یرو Indocyanine Greenو  Mitoxantrone یو نور یپرتو یتهایحساس یمطالعه برون تن .5

 همکار طرح 1817-1815-دانشگاه علوم پزشکی مشهد -DFWو  MCF7 یسلول



دانشگاه علوم  -1811کرمان در سال  یدانشگاه علوم پزشک یاصل یگاز رادون در خوابگاهها زانیم یبررس .6

 مجری 1813-1811-پزشکی کرمان

پزشکی مازندران با همکاری  دانشگاه علوم-در سطح کشور یگاز رادن در منازل مسکون زانیم نگیتوریمان .7

 همکار 1831-درمان و آموزش پزشکی-وزارت بهداشت

 1814-1812-پیام نور کشور 1مرکز منطقه  -یشگاهیآزما لیوسا یساز نهیساخت و به ،یطراح .1

  اختراع -تالیف کتاب 

 انتشارات دانشگاه گیالن–فرهنگ لغت فیزیک پزشکی  .1

نیکل هیدرومتال در دو سایز مختلف با  Ni-MH-کادمیوم نیکل Ni-Cdطراحی و ساخت شارژر باتری های  .2

 حفاظت گرمایی

 سابقه فعالیتهاي آموزشی
 و دندانپزشکی پزشکی ویژه دانشجویان فیزیک پزشکیتدریس  .1

 ویژه دانشجویان کارشناسی اتاق عمل فیزیک پزشکیتدریس  .2

 ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ایمونولوژی زوتوپهایوایکاربرد رادتدریس  .8

 ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی پرتوشناسی تشخیصیتدریس  .4

 ویژه دانشجویان داروسازی فیزیک در داروسازیتدریس  .5

 ویزه دانشجویان پزشکی (MRIفیزیک )تصویربرداری پزشکی تدریس  .6

 پرتوشناسی تشخیصیویژه دانشجویان کارشناسی  فیزیک پرتوهاتدریس  .7

 پرتوشناسی تشخیصیویژه دانشجویان کارشناسی  صیفیزیک پرتوشناسی تشخیتدریس  .1

 ویژه دانشجویان فیزیک هسته ای حفاظت در برابر پرتوهاتدریس  .3

 ویژه دانشجویان فیزیک هسته ای یریاندازه گ یستمهایآشکارسازها و ستدریس  .11

 ویژه دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی آزمایشگاهی زاتیتجه یو نگهدار یاصول فنتدریس  .11

 و بهداشت محیط پرتوشناسی تشخیصیویژه دانشجویان کارشناسی  فیزیک عمومیتدریس  .12

 ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای فیزیک اختصاصیتدریس  .18

 ویژه دانشجویان کارشناسی هوشبری فیزیک هوشبریتدریس  .14

 ویژه دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی فیزیک حیاتیتدریس  .15

 ویژه آمادگی کنکور کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  اتمی -ای فیزیک هستهتدریس  .16

ویژه  ، فراصوت، پزشکی هسته ای، رادیولوژی تشخیصی، نور دیدگانی MRI ،CTفیزیک تدریس  .17

 آمادگی کنکور دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

 ویژه آمادگی کنکور کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی رادیوبیولوژی و حفظت پرتویتدریس  .11

 MRIویژه آمادگی کنکور کارشناسی ارشد  MRIیزیک فتدریس  .11



 سوابق اجرایی

 1834مدیر گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  .1

 1834-دانشگاه علوم پزشکی گناباد EDCعضو گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی مرکز  .2

برداری سلولی و مولکولی  مرکز تحقیقات تصویر ومارکرهایب یربرداریو تصو لیگروه تحلعضو  .8

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 1838عضو تیم اجرایی برگزاری کنگره فیزیک پزشکی تهران پاییز  .4

راه اندازی آزمایشگاه فیزیک پزشکی و مسئول آزمایشگاه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  .5

  1813تا  1817از 

 1817تا  1815مشهد و فعالیت در آن از سال  یپزشک علومفعالسازی دفتر ستاد نانوتکنولوژی دانشگاه  .6

 مجالت داور

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد -داور ژورنال افق دانش .1

 دانشگاه علوم پزشکی تهران - Journal of Frontiers in Biomedical Technologyداور  .2

 شرکت در کارگاههاي آموزشی و سمینارها و تدریس در کارگاه
-( ره)مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی –و آنالیز داده ها  fMRIکارگاه  در MRIمدرس فیزیک  .1

 1834و  1832

 1838-( ره)مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی  – DTIدر کارگاه  MRIمدرس فیزیک  .2

-( ره)مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی  -مدرس مواد کنتراست زا در تصویربرداری مولکولی .8

1838 

مدرس سمینار بهداشت کاربردی انرژی هسته ای و امواج الکترومغناطیسی در دانشگاه علوم پزشکی  .4

 1811-کرمان

-1811-مدرس دوره های بازآموزی کارشناسان و تکنسینهای رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان .5

1817 

 1811-انی کرمانکارگاه آمار کاربردی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم .6

 1811-در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان INLMسمینار  .7

کارگاه اصول مقاله نویسی و ارسال مقاالت برای مجالت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  .1

 1817-درمانی کرمان

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  کارگاه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران در دانشگاه .3

 1817-درمانی کرمان

با تدریس دکتر علی اصغر مولوی  MCNP-4Cکارگاه آموزشی نرم افزار شبیه سازی مونت کارلو با کد  .11

 .1816 -مشهد یعلوم پزشکدانشگاه  -از دانشگاه تربیت معلم سبزوار

هسته ای با تدریس اساتید  کارگاه آموزشی حفاظت در برابر اشعه های یونیزان در بخشهای پزشکی .11

 .1816 -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -دانشگاههای تهران و سازمان انرژی اتمی ایران



سمینار حفاظت در برابر اشعه در بخش های پزشکی هسته ای در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  .12

 1816 -درمانی شهید بهشتی

 1816 -علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیسمینار فتوداینامیک تراپی در دانشگاه  .18

 1816-کارگاه فیزیک شتابدهنده های پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی .14

کارگاه آموزشی گرید تراپی و براکی تراپی با تدریس پروفسور علی سلیمانی میگونی از دانشگاه کنتاکی  .15

 .1816 -مشهد یعلوم پزشکدانشگاه  -آمریکا

 یعلوم پزشکدانشگاه  -با تدریس دکتر منظر اشتری از دانشگاه نیویورک آمریکا fMRI کارگاه آموزشی .16

 .1816 -مشهد

 -کارگاه آموزشی نانو بیو تکنولوژی با تدریس پروفسور غالمعلی منصوری از دانشگاه ایلی نویز آمریکا .17

 .1815 -مشهد یعلوم پزشکدانشگاه 

 

 فعالیتها و عالقه هاي تحقیقاتی 

 MRIو مواد کنتراست زا در  MRبرداری تکنیک تصویر .1

 تصویربرداری پزشکی  .2

  و نانو ذرات طال ذرات مغناطیسینانوتکنولوژی به خصوص نانو  .8

 فتودینامیک تراپی .4


