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 دا خ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 1400اذر آخرین به روزرسانی: 

 شیتحصیلی و آموزسوابق  

    

 (1399 ) از دانشگاه ایران رشته رادیوانکولوژی دکتری تخصصی.1

 (1399 )دانشنامه)بورد (تخصصی رادیوانکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی ایران.2

 گواهینامه)پره بورد(تخصصی رادیوانکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی ایران .3

1399 

 :تخصصی  عنوان پایان نامه

استفاده از پروب دور کننده رکتوم بررسی و مقایسه بالینی سمیت رکتوم و تاثیرات دوز جذبی پرتو درمانی در روش با و بدون 

 بر روی بیماران مبتال به سرطان پروستات

  مهشید عباسینام و نام خانوادگی:

 استادیار:مرتبه علمی

 mahshid.abbasi2011@gmail.comایمیل:

                            Abbasi.m05@iums.ac.ir 

 09122653219تلفن: 

  6.پالک  19کرج.عظیمیه.بعثت.زنبق آدرس:

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
mailto:Abbasi.m05@iums.ac.ir
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 :اساتید راهنما

 دکتر امیر محمد عارف پور 

 دکتر سید ربیع مهدوی 

 :استاد مشاور

 دکتر پدرام فدوی 

 (1391)از دانشگاه علوم پزشکی تهران  دکتری حرفه ای پزشکی . 4

 :دکتری عمومی  عنوان پایان نامه

 سلول قاعده ای پوست موجود در بخش پاتولوژی بیمارستان بررسی تعداد ماست سل هادر نمونه های بافتی با تشخیص سرطان

 اکرم ص رسول

 استاد راهنما:

 نسرین شایانفرسرکار خانم دکتر 

 

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها

 (1392)دانشگاه علوم پزشکی اراک .در کارگاه اموزشی انتقال خون .شرکت 1

 (1395)دانشگاه علوم پزشکی ایران .شرکت در کارگاه اموزشی روش تحقیق .2

 (1395 )انجمن پرتو درمانی ایران .شرکت در کارگاه اموزشی طراحی درمان.3

 (1397 )دانشگاه علوم پزشکی تهران.شرکت در دوره اموزشی براکی تراپی در درمان سرطان .4

 (1398)کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی  .IMRTشرکت در دوره اموزشی رادیوتراپی به روش .5

 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

http://sci.lums.ac.ir/
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 مجوز کار با اشعه توسط سازمان انرژی اتمی ایران

 

 سوابق کاری 

  بالینیسوابق: 

 (1391)بهمن شهرستان تفرش  22.پزشک خانواده و مدیر درمانگاه شهری 1

 (1392)اورژانس بیمارستان والفجر شهرستان تفرش واحد.پزشک درمانگر 2

 (1392).پزشک واحد انتقال خون بیمارستان والفجر شهرستان تفرش 3

 (1393)شورای عالی پزشکی نظام وظیفه شهرستان تفرش .عضو 4

 1399 )متخصص رادیوتراپی و انکولوژی مرکز رادیوتراپی باران خرم اباد .پزشک5

 (1400 ).پزشک متخصص رادیوتراپی و انکولوژی درمانگاه انکولوژی بیمارستان شهید رحیمی خرم اباد6

 

 

 سوابق تدریس 

جلسات گزارش .تدریس سرطان شناسی )انکولوژی( در گروه اموزشی داخلی بیمارستان شهید رحیمی و شرکت در 1

 (1400صبحگاهی و گراند راند اموزشی  )سال 

 : سوابق اجرایی   

 21ابان تا  19)  8485نگره بین المللی کلینیکال انکولوژی ایران با کد روادید کاولین  :عضو کمیته اجرایی با عنوان .1

 (1395ابان 

 

  سوابق پژوهشی 

 :طرح های پژوهشی    

 عنوان :.همکار اصلی در طرح پژوهشی با 1

http://sci.lums.ac.ir/
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ارزیابی اختالالت خواب و خلق در بیماران مبتال به سرطان سینه در طول رادیوتراپی و مقایسه ان با گروه کنترل با کد رهگیری 

 )دانشگاه علوم پزشکی ایران 1432

) 

 . همکار اصلی در طرح پژوهشی با عنوان :2

الگوریتم های یادگیری ماشین در بیماران مبتال به سرطان  با تصاویر عملکردی مغز و chemo-brainارزیابی و پیش بینی عارضه 

 )دانشگاه علوم پزشکی ایران(16462رکتوم پس از شیمی درمانی با کد رهگیری 

  

 .تمقاال .ه   

1.clinical effects of rectal retractor application in prostate cancer radiotherapy                                    

                                    

    Doi.org/10.47176/mjiri.35.69                                                                                                                           

 

    2.Evaluation of sleep disturbance and mood status of breast cancer patients undergoing radiotherapy 

              

Doi:10.1007//s40944-021-00494-z                                                                                                                                

  بین المللی  مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ارایه خالصه مقاله با عنوان: 

1.Evaluation of sleep disturbance and mood disorder in breast cancer patients during radiotherapy          

 2019(ISROامین کنگره بین المللی کلنیکال انکولوژی) 4در   

 ضویت در مجامعع

 عضو انجمن پرتو درمانی سرطان ایران 

 سرطان ایرانعضو انجمن علمی  
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