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 : سوابق تحصیلی -2

 1382-1387فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد   کارشناسی 

 1388-1390فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران  کارشناسی ارشد 

 ،X (VΜ 6)و پرتوی  FU-5  اثر توام نانوذرات اکسید آهن با پوشش پلیمری به عنوان حامل دارویبررسی عنوان پایان نامه:  

 DU145، در سلول های سرطان پروستات انسانیDNA های آسیب ایجاد بر

 1391-1396فیزیک پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد  يدکترا 

و شبیه   in vitro،در شرایط Re-188 مقایسه بقاء سلولی در جمعیت سلولی پرتودیده از رادیوایزوتوپ عنوان پایان نامه:  

       GEANT4سازی  

 :طرح هاي تحقیقاتی-3

   اثر رادیونوکلییدRe-188 برمیزان آسیب های وارده بر  ریهی اختصاصی سرطان متصل شده به آنتی بادDNA   در

 A-549سلول های سرطانی 

 رضا امام بیمارستان درمان اتاق در خطی شتابدهنده دستگاه سر از ناشی (سریع و حرارتی) نوترون دز گیریاندازه 

 درهنگام(  CR-39 فیلم و (TLD)ترمولومینسانس دزیمتر) نوترون فعال غیر دزیمتر نوع دو از استفاده با مشهد

 مگاولت 15 فوتون با پرتودرمانی

 مقاالت:-4

1- The Combination Effect of Poly(lactic-co-glycolic acid) Coated Iron Oxide 

Nanoparticles as 5-Fluorouracil Carrier and X-Ray on the Level of DNA Damages in 

the DU 145 Human Prostate Carcinoma Cell Line , Journal of Bionanoscience Vol. 6, 

23–27, 2012 

2- Review of Geant4 Applications in Radiobiology, Iranian Journal of medical physics 

Vol. 16, Issue4, 2019 

 



3- Geant4 modeling of the cellular dosimetry of 188Re: comparison between Geant4 

predicted surviving fraction and experimentally surviving fraction determined by 

MTT assay, accepted on Journal of Biomedical Physics and Engineering (JBPE).   
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 ( GEANT-4مونت کارلو)برنامه نویسی  -8
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  MCNP برنامه نویسی آشنایی با -10
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 رادیولیبل کردن منوکلونال آنتی بادی ها با  ایزوتوپ های مختلف  -13

 ITLC مانند تست های کنترل کیفی پزشکی هسته ای -14
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