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موضوع پایان نامه
پایان نامه دکتری :بررسی میزان صدمات سیتوژنتیک ناشی از تابش اشعه ایکس 6 MVو بتای ید  131در مدل کشت اسفروئید
سلول های گلیوبالستوما در حضور  Topotecanو  A-966492با روش های سنجش کولونی زایی و  western blotو Gamma H2ax
پایان نامه کارشناسی ارشد :تعیین صدمات مستقیم مولکول  DNAدر میدان تابشی بتای حاصل از ید 131-و مقایسه آن با شبیه سازی
مونت کارلو در سلول های گلیوبالستوما کشت شده به صورت تک الیه
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سوابق کار پژوهشی
-1طراحی و انجام پروژه های تحقیقاتی در گروه علوم پرتویی دانشگاه علوم پزشکی ایران و فعالیت پژوهشی و آموزشی درمرکز تحقیقات
بیولوژی پرتو واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران
طرح های پژوهشی انجام شده:
 بررسی اثر درمان داروی KU60019در حضور پرتوی ایکس  6مگاولتاژ بر روی سلولهای سرطان سینه رده  MCF-7در مدل کشت تک الیه،
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گروه علوم پرتویی1397،
 بررسی اثر حساسیت زایی گالیم فتالوسیانین کلرید در حضور نور و پرتوو ایکس Mev6در مدل کشت تک الیه از سلول های سرطان سینه (





)MCF7به روش  ، MTTفلوسایتومتری ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گروه علوم پرتویی1397،
ارزیابی القای آپوپتوز حاصل از β-elemeneدر سلول های مالنومای انسانی رده  A375به صورت همزمان و جداگانه در ترکیب با تشعشع،
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گروه علوم پرتویی1397،
ارزیابی دزجذبی رسیده به ارگانهای حساس در معرض خطر در رادیوتراپی حین عمل جراحی در درمان سرطان پستان چپ در حضور وعدم
حضور دیسک حفاظتی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گروه علوم پرتویی1397،
بررسی اثر درمان داروی  AZD6738در حضور پرتوی ایکس  6مگاولتاژ بر روی سلولهای مالنومای انسانی رده ( )A375با استفاده از مدل
کشت مونوالیر با دو روش  Colony formationو  ،MTT assayدانشگاه علوم پزشکی ایران ،گروه علوم پرتویی1397،
بررسی میزان آپوپتوز القایی در اثر ترکیب متفورمین و دیسولفیرام  -مس درمیدان تابشی اشعه ایکس 6مگا ولتاژ بر روی سلول های
گلیوبالستومای انسانی) (U87-MGدانشگاه علوم پزشکی ایران ،گروه علوم پرتویی1397،

مهارتهای آزمایشگاهی و نرم افزاری
Gel Electrophoresis
Prokaryotic and Eukaryotic Cell Culture
Pico Green assay
Colony formation assay
Western blot
MTT assay
Flow cytometry
Immunocytochemistry
Real time PCR
Work with nuclear medicines
)Monte carlo simulation (MCNP4C, MCDS
Work with treatment planning softwares
Image J software
SPSS software
Prism software
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