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جزئيات شخصي ):(Personal Details
نام :پيام
نام خانوادگي  :آزاده
آدرس  :تهران – خيابان شهيد مدني – بيمارستان امام حسين(ع) -بخش رادیوتراپي انکولوژي

محل کار :
•

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  :عضو هيئت علمي رادیوتراپي انکولوژي

•

بيمارستان امام حسين(ع)  :عضو هيئت علمي و متخصص رادیوتراپي انکولوژي

•

بيمارستان پارس تهران (بلوار کشاورز)

•

بيمارستان پارسيان تهران ( سعادت آباد)

تحصيالت و توانایي هاي علمي(Education and Qualifications) :
•

ورود به دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي تهران1368 :

•

دریافت دکتري طب عمومي 1376 :

•

گذراندن دوره خدمت وظيفه بعنوان پيام آور بهداشت 1378-1376:

•

ورود به دوره تخصص رشته رادیوتراپي -انکولوژي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي1378 :

•

اخذذ گواهينذامذه تخصذذصذذي در رشذذتذه رادیوتراپي -انکولوژي از دانشذذگذاه علوم پزشذذکي شذذهيذد
بهشتي 1381:

•

نفر اول تخصص ( گواهينامه ) رشته رادیوتراپي -انکولوژي سال 1381

•

نفر اول بورد ( دانشنامه ) رشته رادیوتراپي -انکولوژي سال 1381

عضویت و مسئوليتها ):(Membership
•

رئيس مرکز جامع سرطان برکت

•

دانشيار دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

•

معاون گروه رادیوتراپي انکولوژي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از سال  1395تاکنون

•

رئيس مجموعه رادیوتراپي انکولوژي و پزشکي هسته اي بيمارستان امام حسين(ع)
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•

عضو هيئت بورد گروه کاردیوانکولوژي

•

عضو هيئت موسس مرکز تحقيقات کاردیوانکولوژي

•

پایه گذار مرکز ملي یون درماني ایران ،سازمان انرژي اتمي

•

عضو کميته فني رادیوتراپي معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي از سال 1397

•

عضو کميته تخصصي رادیوتراپي هيئت امناي صرفه جویي ارزي در معالجه بيماران از سال 1397

•

عضو کميته گایدالین نویسي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي از سال 1396

•

مسئول راه اندازي مرکز جامع سرطان دانشگاه شهيد بهشتي

•

معاون گروه رادیوتراپي انکولوژي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از سال  1395تا کنون

•

مدیر برنامه دستياري گروه رادیوتراپي انکولوژي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از 1382

•

معاونت آموزشي بخش رادیوتراپي انکولوژي بيمارستان امام حسين(ع) از 1382تا1384

•

معاونت آموزشي گروه رادیوتراپي انکولوژي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 1385

•

مسئول کميته سياست گزاري شبکه ملي تحقيقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

•

مسئول کميته راهبردي انجمن سرطان ایران

•

مشاور ارشد انجمن جراحان عمومي ایران 1392

•

دبير نشریه دانستنيهاي سرطان سال 1391

•

مجري طرح مميزي  114موضذوع مه علمي انجمن سذرطان ایران  ،توسذعه علوم پزشذکي معاونت
علمي فناوري دفتر ریاست جمهوري

•

نمذاینذده کميتذه راهبردي و هيئذت مذدیره انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران در هيذات امنذاي صذذرفذه
جویي ارزي در معالجه بيماران

•

نماینده گروه رادیوتراپي انکولوژي در طرح اصالح برنامه آموزشي پزشکي عمومي (کشوري) 1384

•

نماینده گروه رادیوتراپي انکولوژي در تاليف راهنماي مطالعه خون و انکولوژي(کشوري) 1384

•

نماینده گروه رادیوتراپي انکولوژي درشوراي آموزشي پژوهشي بيمارستان امام حسين(ع) 1384

•

نماینده مجري کميته راهبردي رشته رادیوتراپي انکولوژي وزارت بهداشت از سال 1385

•

نماینده انجمن رادیوتراپي انکولوژي و مسئول برنامه ریزي درمعاونت سالمت وزارت بهداشت درمان

•

همکار اصلي در طرح تدوین راهنماي استفاده از داروي تراستوزوماب ( گاید الین )  ،در بيماران مبتال
به سذرطان پسذتان در ایران  ،شذبکه ملي تحقيقات سذرطان وزارت بهداشذت درمان و آموزش پزشذکي ،
1390

•

همکذار در تذدوین راهنمذاي تجویز داروي بواسذذيزومذاب دربذالبين ،دبيرخذانذه شذذوراي راهبردي تذدوین
راهنماهاي سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي،تابستان 1400
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•

همکار در تدوین راهنماي تجویز داروي سذتوکسذيماب در بالبين ،دبيرخانه شذوراي راهبردي تدوین
راهنماهاي سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي،تابستان 1400

•

عضو هيئت موسس انجمن سرطان ایران

•

عضو هيئت مدیره انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران از سال  1389لبایت 1395

•

عضو رسمي انجمن سرطان امریکا

•

عضو رسمي کامل ( )FULL MEMBERانجمن مدیکال

ASCO
انکولوژي اروپا ESMO

•

عضذذو رسذذمي انجمن نوروانذدوکرین تومور اروپذا (

•

عضو کميته سوال طراحي آزمون ارتقاء رشته ي رادیوتراپي انکولوژي 1382

European Neuroendocrine Tumor Society

(ENETS
•

عضو کميته مشاورین بين المللي جراحي متاستازهاي کبدي

•

عضو کميته ي کشوري تدوین محتوي برنامه مدون رشته رادیوتراپي انکولوژي وزارت بهداشت 1384

•

عضو کميته دانشگاهي تدوین برنامه راهبردي رشته رادیوتراپي انکولوژي 1384

•

عضو کميته یوروانکویورولوژي مرکز تحقيقات دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 1384

•

عضو کميته دانشگاهي تدوین برنامه راهبردي رشته رادیوتراپي انکولوژي 1384

•

عضو کميته تدوین راهنماي باليني درمان سرطان پروستات مرکز تحقيقات کليه و مجاري ادراري

LiverMetsurvey

2003 ,

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 1388
•

عضذذو کميتذه تذدوین راهنمذاي بذاليني درمذان سذذرطذان مرذانذه مرکز تحقيقذات کليذه و مجذاري ادراري
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 1389

•

عضذو کميته تدوین راهنماي باليني تشذخيص ،درمان و پيگيري سذرطان کليه مرکز تحقيقات کليه و
مجاري ادراري دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 1390

•

عضذو کميته تدوین راهنماي باليني تشذخيص ،درمان و پيگيري سذرطان بيضذه مرکز تحقيقات کليه و
مجاري ادراري دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 1390

•

عضو کميته تدوین راهنماي باليني تشخيص ،درمان و پيگيري سرطان مرانه مرکز تحقيقات کليه و
مجاري ادراري دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 1394

•

عضو کميته تدوین راهکارطبابت باليني تشخيص ،درمان و پيگيري سرطان کليه مرکز تحقيقات
کليه و مجاري ادراري دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 1394

•

عضو کميته تدوین راهکارطبابت باليني تشخيص ،درمان و پيگيري سرطان پروستات مرکز تحقيقات
کليه و مجاري ادراري دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 1394

•

عضو کميته راهبردي رشته رادیوتراپي انکولوژي وزارت بهداشت از سال 1385
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•

عضو کميته کشوري تدوین کوریکولوم آموزشي رشته رادیوتراپي انکولوژي از سال 1385

•

عضو کميته برنامه ریزي آموزش مداوم پزشکي عمومي 1386

•

عضو کميته ارزشيابي رشته ي رادیوتراپي انکولوژي 1388

•

عضو کميته کشوري سرطان ایرا ن ( معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي)

•

عضو کميته تدوین دستورالعمل کشوري درمان سرطان هاي شایع کشور  ( 1386معاونت سالمت )

•

عضو شوراي عالي مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 1385

•

عضو شوراي راهبردي شبکه ملي تحقيقات سرطان

•

عضو شوراي پژوهشي شبکه ملي تحقيقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

•

عضو هيئت تحریریه فصلنامه علمي پژوهشي انجمن پاتولوژي ایران به زبان انگليسي 1385

•

scientific Editorial Board of Iranian journal of pathology

•

عضو هيئت تحریریه مجله رادیولوژي ایران به زبان انگليسي

•
•

scientific Editorial Board of Iranian journal of Radiology

عضو هيئت تحریریه نشریه علمي خبري انجمن آسيب شناسي ایران 1384

جوائز )(AWARDS

:

•

نفر اول گواهينامه رشته رادیوتراپي انکولوژي تير ماه 1381

•

نفر اول بورد تخصصي رشته رادیوتراپي انکولوژي شهریور ماه 1381

•

استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي اردیبهشت ماه 1388

تاليفات :
•

کارنامه باليني – عملي دستياران  Log Bookرشته رادیوتراپي

•

راهنماي تراسذتوزوماب در سذرطان پسذتان ،مجموعه توصذيه هاي تشذخيصذي ،درماني و سذياسذتي به
همراه راهنماي تصمي گيري بيماران

•

مميزي رشته سرطان شناسي ایران

•

شيمي درماني (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

سرطان پستان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
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•

پرتو درماني (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

سرطان پروستات (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

سرطان کولورکتال (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

درمان دارویي سرطان ،جلد اول  :داروهاي شيمي درماني ( ،راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

درمان دارویي سذرطان ،جلد دوم  :درمان هاي هدفمند سذرطان ( ،راهنماي باليني بيماران و خانواده
ها)

•

درمان دارویي سرطان ،جلد سوم  :هورمون درماني ( ،راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

سرطان پانکراس (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

سرطان مري (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

سازگاري روحي و رواني با سرطان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

روابط زناشویي در بيماران مبتال به سرطان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

ترومبوآمبولي و سرطان

•

سرطان معده (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

تبذیه و سرطان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

کاربرد انتقال خون (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

•

درد و سرطان(راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

مسئوليت در برگزاري سمينار ها :
• دبير علمي اولين کنگره انجمن سرطان ایران – سال  1384تهران
•

دبير علمي برنامه مدون پزشکان عمومي 1384

• دبير علمي دومين کنگره انجمن سرطان ایران  11-13آبان  1385تهران
•

دبير علمي هفتمين کنگره انجمن جراحان عمومي ایران شهریور  1391تهران

•

دبير علمي هشتمين همایش ساالنه انجمن سرطان ایران  30آذر و  1دي ماه  1391تهران

•

دبير علمي سذومين کنگره بين المللي و سذيزدهمين همایش سذاالنه کلينيکال انکولوژي همزمان با
اولين کنگره رادیوبيولوژي باليني و سذذومين کنگره پرسذذتاري و سذذومين کنگره کارشذذناسذذان
رادیوتراپي  28لبایت  30آذر ماه  -1397هتل المپيک

•

دبيراجرایي سومين کنگره انجمن سرطان ایران 18-16آبان  1386تهران

•

دبيراجرایي چهارمين کنگره انجمن سرطان ایران 18-16آبان  1387تهران
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•

دبيراجرایي پنجمين کنگره انجمن سرطان ایران 18-16آبان  1388تهران

•

دبيراجرایي ششمين کنگره انجمن سرطان ایران 18-16آبان  1389تهران

•

دبير اجرایي هفتمين کنگره انجمن سرطان ایران 27-29مهر  1390تهران

•

دبير اجرایي همایش غرب آسيا  2لبایت  4اسفند ماه  – 1397هتل اسپيناس

• دبير سمينار کانسرهاي کولون در همدان مرداد ماه سال 1384
• دبير سمينار کانسرهاي پستان در همدان مرداد ماه سال 1384
• عضذو کميته اجرایي نخسذتين همایش کاربردي سذرطان پسذتان ,بيوپسذي غده لنفاوي سذانتينل
واستاندارد جدید مرحله بندي سرطان پستان  30-28,بهمن  1384تهران
• عضذو کميته علمي کنگره سذرطان پسذتان مرکز تحقيقات سذرطان شذهيد بهشذتي 1385/12/4-6 ،
 ،تهران
• عضذذو کميتذه علمي و هيئذت رئيسذذه پنجمين کنگره بين المللي مرا بتهذاي ویژه پزشذذکي -4،
 ، 1386/8/2تهران
• عضذذو کميتذه اجرایي و علمي همذایش سذذاليذانذه کلينيکذال انکولوژي انجمن رادیوتراپي ایران ،
 ، 1386/10/20-19تهران
• عضذذو کميتذه اجرایي و علمي همذایش سذذاليذانذه کلينيکذال انکولوژي انجمن رادیوتراپي ایران ،
 ، 1387/9/29-28تهران
• عضو کميته علمي و اجرایي اولين کنفرانس  NETانجمن سرطان ایران  ، 1388/4تهران
• عضذذو کميتذه اجرایي و علمي همذایش سذذاليذانذه کلينيکذال انکولوژي انجمن رادیوتراپي ایران ،
 ، 1388/11/15-14تهران
• عضو کميته علمي و اجرایي کنفرانس  RCCانجمن سرطان ایران ، 1389/5 ،تهران
• عضو کميته علمي و اجرایي دومين کنفرانس  NETانجمن سرطان ایران ، 1389/4 ،تهران
• عضو کميته علمي و اجرایي کنفرانس  GISTانجمن سرطان ایران ، 1389/6/29 ،تهران
• عضو کميته علمي اولين کنگره رادیولوژي مداخله ایران  ، 1389/8تهران
• عضذذو کميتذه علمي و اجرایي همذایش سذذاليذانذه کلينيکذال انکولوژي انجمن رادیوتراپي ایران ،
 ، 1389/10/30-29تهران
• عضذذو کميتذه علمي و اجرایي سذذومين کنگره بين المللي مرا بذت هذاي حمذایتي و تسذذکيني در
سرطان  ، 1389/10/15-17 ،تهران
• عضذذو کذمذيذتذه عذلذمذي و اجذرایذي کذنذفذرانذس تذرومذبذوآمذبذولذي و سذذرطذان انذجذمذن سذذرطذان ایذران،
 ، 1389/10/28تهران
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• عضو کميته علمي و اجرایي هفتمين کنگره انجمن سرطان ایران 27-29مهر  1390تهران
• عضو کميته علمي همایش انجمن علمي جراحان عمومي ایران  11-13آبان  1390تهران
• عضو کميته علمي چهارمين کنگره سراسري پستان  11-13 ،آبان ماه 1390تهران
• عضذو کميته علمي پنجمين کنگره سذاليانه کولوپروکتولوژي و بي اختياري  29 ،مهر لبایت  1آبان
 ، 1390تهران
• عضذو کميته علمي چهارمين کنگره سذاالنه انجمن علمي سذرطان هاي زنان ایران  30خرداد لبایت
 1تيرماه 1391
• عضو کميته علمي کنگره بين المللي ه اندیشي سرطان  14-16شهریور ماه . 1391مشهد
• عضذو کميته علمي چهاردهمين کنگره سذاالنه انجمن آسذيب شذناسذي ایران  28-26مهرماه .1391
تهران
• عضذو کميته علمي پنجمين کنگره سذراسذري سذرطان پسذتان پژوهشذکده سذرطان پسذتان جهاد
دانشگاهي  22الي  24آذر ماه  1391تهران
• عضذو کميته علمي شذشذمين کنگره کولوپروکتولوژي و بي اختياري انجمن کولوپروکتولوژي ایران
 29آذر لبایت  1دي ماه 1391تهران
•

عضذو کميته علمي همایش ساالنه کلينيکال انکولوژي انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  27و 28
دي ماه  1391تهران

•

عضذو کميته علمي همایش سذرطان و پيشذگيري موسذسذه تحقيقات  ،آموزش و پيشذگيري سذرطان
 7و  8بهمن  1391تهران

•

عضذذو کميته علمي کنفرانس علمي کاربرد ژنتيک نوین در شذذناسذذایي و درمان بدخيمي ها 17
اسفند  1391تهران

•

عضذذو کميتذه علمي هفتمين کنگره کولوپروکتولوژي و بي اختيذاري انجمن کولوپروکتولوژي ایران
 15الي  17آبان ماه  1392تهران بيمارستان ميالد

•

عضذو کميته علمي همایش سذرطان هاي زنان انجمن سذرطان هاي زنان  28الي  30آبان ماه 1392
تهران بيمارستان ميالد

•

عضذو کميته علمي هشذتمين همایش سذاالنه کلينيکال انکولوژي 26و  27دي ماه  1392اصذفهان
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

•

عضذذو کميته علمي دهمين کنگره کولوپروکتولوژي و بي اختياري  12-14آبان ماه  1395تهران.
بيمارستان ميالد

•

عضو کميته علمي همایش غرب آسيا  11-9آذر ماه  – 1395تهران هتل ارم
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(International COURSES Attendance) : حضور در دوره هاي بين المللي
•

Practice teaching course in metastatic colorectal cancer ,center HepatoBiliaire,Villejuif,
Paris,France 23-26 may 2016

•
•

Immuno-Oncplogy Circle Excellence,7-8 November 2019,Berlin
Radixact System Product Training,20-22 july 2021,in Remotely

•

Cyber Knife System Product Training, August 16-19, 2021 Remotely

•

Image-Guided and Adaptive Radiotherapy,5-8 October 2021,ESTRO

•

Cyber Knife for physicians clinical observation program,October 18-22 and November
1-5 2021,Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University,Istanbul

•

Tomotherapy

for physicians clinical observation program, November

15-19

2021,Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University,Istanbul
•

MRI LINAC for physicians clinical observation program, November 1-5 2021,Acibadem
Mehmet Ali Aydinlar University,Istanbul

(IRAN COURSES AND SEMINARS Attendance) :حضور در کنگره ها وسمينارهاي علمي داخلي

 اصفهان، 1376/ 10 / 6-8 کارگاه کنترل عفونتهاي حاد تنفسي

•

 اصفهان، 1376/ 10 / 20-25 ،برنامه مدون طب کار دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

•

 کاشان، 1377/2/31-30 ، سمينار غربالگري سرطانهاي زنان

•

، 1378/ 7 / 7-1 هفتادو دومين دوره کارگاه متدولوژي تحقيق دانشذگاه علوم پزشذکي شذهيد بهشذتي

•

تهران
 تهران، 1381/8/3-1 ، همایش ساليانه تومور هاي پستان

•

 تهران، 1382/2/20-24، بيست و هفتمين کنگره ساليانه جامعه جراحان ایران

•

 دانشگاه ایران1382/02/26-27 دومين همایش پزشکي ایران و فرانسه

•

 تهران، 1382/3/30-28 ، “ کارگاه ” نگارش و ارائه مقاالت پزشکي

•

کارگاه ” روش تدریس باليني “ مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد

•

 تهران، 1382/4/8-9،بهشتي
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•

کارگاه “ آموزشذي جایگاه نوین آموزش باليني “ مرکز مطالعات و توسذعه آموزش پزشذکي دانشذگاه
علوم پزشکي شهيد بهشتي  ، 1382/9/24-22 ،تهران

•

کارگاه “ طبابت مبتني بر شذواهد “مرکز مطالعات و توسذعه آموزش پزشذکي دانشذگاه علوم پزشذکي
شهيد بهشتي  ، 1382/11/5-7 ،تهران

•

بيستمين کارگاه نگارش و ارائه مقاالت پزشکي  ، 1383/ 3 /30-28 ،تهران

•

همایش ساليانه انجمن آسيب شناسي ایران  ، 1383/10/1-3 ،تهران

•

کنفرانس علمي بدخيمي کولون دانشگاه علوم پزشکي همدان  ، 1384/5/21 ،همدان

•

نخستين کارگاه تدوین برنامه آموزشي پزشکي  ،1384/6/20-17 ،تهران

•

کارگاه آموزش مقاله نویسي به زبان انگليسي  ، 1384/9/6-5 ،تهران

•

کارگاه  ، 1384/9/8-9 ، clinical teaching methodتهران

•

اولين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 1384/10/3-1 ،تهران

•

برنامه مدون اموزش مداوم رشته متخصصين ارتوپدي  ، 1384/10/20-23 ،تهران

•

نخسذتين همایش کاربردي سذرطان پسذتان ,بيوپسذي غده لنفاوي سذانتينل واسذتاندارد جدید مرحله
بندي سرطان پستان  30-28,بهمن  1384تهران

•

کنفرانس یکروزه ویژه پزشکان عمومي دانشگاه علوم پزشکي همدان 1385/05/20

•

تکنيک هاي نوین رادیوتراپي  ، 1385/4/3-2 ،تهران

•

کنفرانس کانسر پانکراس در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  ، 1385/8/26 ،اصفهان

•

کنفرانس تازه هاي درمان سرطان پروستات  ، 1385/9/2 ،تهران

•

دومين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 1385/10/3-1 ،تهران

•

کنگره سذرطانهاي سذيسذت عصذبي مرکزي مرکز تحقيقات سذرطان شذهيد بهشذتي ، 1385/10/1-3 ،
تهران

•

کنگره سرطانهاي مري ومعده مرکز تحقيقات سرطان شهيد بهشتي  ، 1385/10/22-24 ،تهران

•

کارگاه

•

برنامه مدون هماتوپاتولوژي –بافت لنفاوي  ، 1385/11/17 ،تهران

•

برنامه مدون هماتوپاتولوژي – اختالالت انعقادي  ، 1385/11/18 ،تهران

•

کارگاه OSCE

•

کذنذفذرانذس آشذذنذایذي بذا روش اصذذول و کذاربذرد ایذمذونذوهذيسذذتذوشذذيذمذيذایذي ( )IHCدر تشذذخذيذص

آموزشي evidence base medicine

 ، 1385/11/5-7 ،تهران

در مرکز مهارتهاي باليني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  ، 1385/11/30تهران

بيماریها ، 1385/11/30تهران
•

کنگره سرطان پستان مرکز تحقيقات سرطان شهيد بهشتي  ، 1385/12/4-6 ،تهران
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•

سي ویکمين کنگره ساليانه جامعه جراحان ایران  ، 1386/2/15-19،تهران

•

سذذمپوزیوم تومورهذاي هيپوفيز در پژوهشذذگذاه علوم غذدد درون ریز و متذابوليسذذ

، 1386/2/27 ،

تهران
•

کارگاه آشنایي با روشهاي نوین رادیوتراپي1386/6/20-21 ،

•

پنجمين کنگره بين المللي مرا بتهاي ویژه پزشکي  ، 1386/8/2-4،تهران

•

کنگره ساليانه انستيتو کانسر ایران با عنوان تومورهاي سر و گردن ، 1386/8/4-6،تهران

•

سومين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 1386/8/16-18،تهران

•

کنگره سرطانهاي دستگاه گوارش مرکز تحقيقات سرطان شهيد بهشتي  ، 1386/9/21-22 ،تهران

•

بيست وسومين کنگره انجمن رادیولوژي ایران  ، 1386/10/19-20 ،تهران

•

همایش ساليانه کلينيکال انکولوژي انجمن رادیوتراپي ایران  ، 1386/10/19-20 ،تهران

•

برنامه مدون پاتولوژي بيماریهاي زنان – تخمدان و جفت  ،1387/2/10 ،تهران

•

سي ودومين کنگره ساليانه جامعه جراحان ایران  ، 1387/2/14-18،تهران

•

برنامه مدون پاتولوژي بيماریهاي زنان – رح  ،1387/4/29 ،تهران

•

سومين کنگره سراسري جراحان عمومي ایران  ، 1387/8/7-9 ،تهران

•

دومين کنگره کولوپروکتولوژي و بي اختياري  ، 1387/8/15-17 ،تهران

•

همایش کلينيکال انکولوژي  ، 1387/8/22-24 ،مشهد

•

همایش ساليانه کلينيکال انکولوژي انجمن رادیوتراپي ایران  ، 1387/9/28-29 ،تهران

•

چهارمين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 1387/10/3-1 ،تهران

•

اولين کنفرانس یک روزه NETانجمن سرطان ایران ، 1388/8 ،تهران

•

پنجمين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 1388/7/28-30 ،تهران

•

سومين کنگره کولوپروکتولوژي و بي اختياري  ، 1388/8/27-29 ،تهران

•

نهمين کنگره بين المللي بيماریهاي گوارش وکبد ایران  ، 1388/8/19-22 ،تهران

•

ششمين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 1388/8/16-15 ،تهران

•

سمپوزیوم درمان سرطان تهاجمي مرانه  ، 1388/10/17 ،تهران

•

همایش ساليانه کلينيکال انکولوژي انجمن رادیوتراپي ایران  ، 1388/11/14-15 ،تهران

•

دومين کنفرانس  NETانجمن سرطان ایران ، 1389/8 ،تهران

•

اولين کنفرانس یک روزه RCCانجمن سرطان ایران ، 1388/8 ،تهران

•

برنامه مدون بيماریهاي پانکراس و برخورد اوليه با بيمار ترومایي ,انجمن علمي جراحان عمومي ایران،
 ، 1389/8/20تهران
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•

برنامه مدون آبسذه هاي شذک و لگن و پریتونيتها ,انجمن علمي جراحان عمومي ایران، 1389/8/21 ،
تهران

•

برنامه مدون فصل پستان ,انجمن علمي جراحان عمومي ایران ، 1389/8/19 ،تهران

•

همایش ساليانه کلينيکال انکولوژي انجمن رادیوتراپي ایران  ، 1389/10/29-30 ،تهران

•

هفتمين همایش ساالنه انجمن سرطان ایران  ،1390/07/27-29 ،تهران

•

همایش انجمن علمي جراحان عمومي ایران  ،1390/08/11-13 ،تهران

•

چهارمين کنگره سراسري پستان  ، 1390/08/11-13 ،تهران

•

چهارمين کنگره ساالنه انجمن علمي سرطان هاي زنان ایران  30خرداد لبایت  1تير ماه  1391تهران

•

کنگره بين المللي ه اندیشي سرطان  14لبایت  16شهریور ماه  1391مشهد

•

هفتمين گنگره انجمن جراحان عمومي ایران  29شهریور لبایت 31شهریور ماه  1391تهران

•

چهاردهمين همایش ساالنه انجمن آسيب شناسي ایران  26لبایت  28مهر ماه  1391تهران

•

همذایش یکروزه تذازه هذاي تشذذخيص و درمذان کذانسذذر دهذانذه رح انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران
4آبان ماه  91تهران

•

پنجمين کنگره سذراسذري سذرطان پسذتان پژوهشذکده سذرطان پسذتان جهاد دانشذگاهي  22الي  24آذر
ماه  1391تهران

•

شذشذمين کنگره کولوپروکتولوژي و بي اختياري انجمن کولوپروکتولوژي ایران  29آذر لبایت  1دي ماه
1391تهران

•

هشتمين همایش ساالنه انجمن سرطان ایران  29آذر لبایت  1دي ماه  1391تهران

•

همایش ساالنه کلينيکال انکولوژي انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  27و  28دي ماه  1391تهران

•

همایش سذرطان و پيشذگيري موسذسذه تحقيقات  ،آموزش و پيشذگيري سذرطان  7و  8بهمن 1391
تهران

•

اولين کنفرانس علمي کاربرد ژنتيک نوین در شناسایي و درمان بدخيمي ها  17اسفند  1391تهران

•

پنجمين کنگره تازه هاي سرطان کولورکتال 4و 5اردیبهشت ماه 1392تهران

•

کنگره تشخيص و درمان سرطان پستان ،انجمن جراحان عمومي ایران  24لبایت  26مهر ماه 1392

•

کنگره سراسري سرطان پستان جهاد دانشگاهي  15لبایت  17آبان ماه 1392

•

کنگره ساالنه کلينيکال انکولوژي  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  26 ،لبایت  28دي ماه 1392

•

کنگره ملي برنذامذه جذامع کنترل سذذرطذان  15 ،لبذا یذت  17بهمن مذاه  ، 1392مذدیریذت بيمذاري هذاي غير

واگيردار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
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•

همایش سذاالنه آسذيب شذناسذي و طب آزمایشذگاه ،انجمن آسذيب شذناسذي ایران  19 ،لبایت  21آذر ماه

1393
•

اولين کنگره بين المللي سذرطان هاي دسذتگاه گوارش  ،مرکز تحقيقات سذرطان دانشذگاه علوم پزشذکي

شهيد بهشتي  12 ،لبایت  14آذر ماه 1393
•

تازه هاي تشذخيص و درمان ترومبوآمبولي در بيماران مبتال به سذرطان ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي

ایران  23،مرداد ماه 1393
•

همایش ساالنه کلينيکال انکولوژي  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  16 ،لبایت  18مهر ماه 1393

•

کنگره سذراسذري سذرطان پسذتان جهاد دانشذگاهي  ،مرکز تحقيقات سذرطان پسذتان جهاد دانشذگاهي

دانشگاه علوم پزشکي تهران  30 ،مهر لبایت  2آبان ماه 1393
•

سمينار سرطان و پيشگيري  ،انجمن سرطان ایران  6،لبایت  7بهمن ماه 1393

•

تازه هاي نورو انکولوژي  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  9 ،بهمن ماه 1393

•

سمينار تازه هاي سرطان کولورکتال  ،دانشگاه علوم پزشکي تهران  6 ،و  7خرداد ماه 1394

•

همایش سذاالنه آسذيب شذناسذي و طب آزمایشذگاه  ،انجمن آسذيب شذناسذي ایران  4 ،لبایت  6آذر ماه

1394
•

تازه هاي تشخيص و درمان مالنوم،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  8 ،مرداد ماه 1394

•

کنگره بين المللي سرطان هاي دستگاه گوارش  ،مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشکي شهيد

بهشتي  22 ،لبایت  24مهر ماه 1394
•

کنفرانس یکروزه حاملگي وسرطان  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  16 ،مهر ماه 1394

•

تازه هاي سرطان از دو کنفرانس ، ESMO & ASCO 2015انجمن سرطان ایران  30 ،مهر ماه 1394

•

همایش ساالنه کلينيکال انکولوژي  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  20 ،لبایت  22آبان ماه 1394

•

دیدگاه هاي نوین در سرطان پروستات  ،انجمن سرطان ایران  7،و  8آبان 1394

•

کنفرانس تاز هاي درمان رنال سل کارسينوم ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  8 ،بهمن ماه 1394

•

کنفرانس تومور اسذذترومذال دسذذتگذاه گوارش  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران ،انجمن رادیوتراپي

انکولوژي ایران  29،بهمن ماه 1394
•

کنفرانس یکروزه تومورهاي نوررواندوکرین  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  24 ،تير ماه 1395

•

کنگره تومورهاي سر و گردن ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  31 ،تير لبایت  1مرداد ماه 1395

•

اولين کنفرانس علمي سذاليانه کارشذناسذان پرتودرماني ایران  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران 7 ،

مرداد ماه 1395
12

Payam Azadeh, M.D. Radiation Oncologist

•

کنفرانس تذازه هذاي تومورهذاي غير مالنومي پوسذذت  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  11 ،آذر مذاه

1395
•

کنفرانس سرطان ریه غير سلول کوچک  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  18 ،آذر ماه 1395

•

کنفرانس تازه هاي تشخيص و درمان استخوان  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  9 ،دي ماه 1395

•

برخورد با عوارض درمان هاي انکولوژي  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران 28 ،بهمن ماه 1396

•

کنفرانس علمي ایمونوانکولوژي ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  28 ،اردیبهشت ماه 1396

•

کنفرانس علمي تازه هاي سرطان تخمدان  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  26 ،مرداد ماه 1396

•

کنفرانس علمي تازه هاي سذرطان کليه متاسذتاتيک  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  11 ،آبان ماه

1396
•

کنگره سرطان غرب آسيا  ،انجمن سرطان ایران  9،لبایت  11آذر ماه 1396

•

دومين کنگره بين المللي  .دوازدهمين همذایش سذذذاالنذه کلينيکذال انکولوژي ،انجمن رادیوتراپي

انکولوژي ایران  22 ،لبایت  24آذر ماه 1396
•

کنفرانس علمي تازه هاي سذذرطان پسذذتان ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  13 ،اردیبهشذذت ماه

1397
•

کنفرانس علمي تازه هاي سرطان پستان ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  26 ،آبان ماه 1397

National training course on medical preparedness and response to radiation

•

emergencies , Tehran 2-6 October 2004
Second Franco – Iranian SEMINAR ,ADVANCES IN ONCOLOGY , Tehran I6-17 May

•

2003
Workshop on “ Curriculum Development “ , Tehran ,8-11 September 2005

•

“ GCP training program “ sanofi aventis ,10 December 2009

•

The First national workshop on Curriculum development 8th , 10th , 11th September

•

2005 , Tehran - IRAN.
2th Iranian Congress of Radiology 16-19-January ,2007 , Tehran - IRAN.

•

3th Iranian Congress of Radiology 31-October ,2007 , Tehran - IRAN.

•
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(FORIGN COURSES AND SEMINARS ATTENDED) :حضور در کنگره ها وسمینارهای علمی خارجی
•

Advanced in the treatment of solid Tumors , 29 April – 1 May 2004 , Istanbul , turkey

•

6th world congress on GI cancers , June 2004 , Barcelona – Spain

•

29th ESMO Congress , 29 October – 2 November 2004 , Vienna – Austria

•

Eloxatin - International Meeting , March 27-28 2004, Madrid – Spain

•

7th world congress on GI cancers , 15-18 June 2005 , Barcelona – Spain

•

ESMO scientific & educational conference ,Budapest Hungary ,2-5 June 2005

•

31st ESMO congress ( Istanbul – Turkey ) , 24 September – 3 October 2006

•

Educational activity management of metastatic prostate cancer in a patient with no
comorbid medical conditions , Northwestern University 13 august 2005

•

“ management of metastatic prostate cancer in a nonelderly patient with comorbid
medical conditions “, Northwestern University 23 June 2005

•

“ management of early stage aggressive prostate cancer in a nonelderly patient with
no comorbid medical conditions ”, Northwestern University 23 June 2005

•

“ Orlando 2005 Expert Recap Colorectal cancer “ 30 September 2005

•

ESMO Scientific & Educational conference (ESEC) , (Budapest Hungary ) , 2-5 june 2006

•

ECCO- 13 Paris – France 30 October to 3 , November 2006

•

5th European Breast cancer Conference , NICE , FRANCE ,21 – 25 march 2006

•

8th World congress on GI cancer , 28 June – 1 July 2006 , Barcelona – Spain

•

“ management of metastatic colon cancer : perspective of the medical oncologist and
surgeon“, medical educational collaborative , 25 Nov 2006

•

2th world congress on Gastrointestinal Cancer ,Barcelona , Spain 24-27 June 2009

•

“ Colorectal Cancer Update Meeting “ Dubai –U.A.E. , 13 July 2006

•

Treatment-related toxicity :HER2 (+)positive Breast Cancer, medical educational
collaborative , 6 JUL 2006

•

Primary

Therapy

Of

Early

Breast

Cancer,10th

International

St.Gallen,Switzeland,14-17 March 2007
•

ESMO Conference Lugano(ECLU), Lugano, Switzeland,5-8 July 2007
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•

HER2 positive Metastatic Breast Cancer , medical educational collaborative , 5 JUL
2007

•

“

Trastuzumab

resistant

metastatic

breast

cancer

“,

medical

educational

collaborative ,5 JUL 2007
•

Neo adjuvant Endocrine Therapy Breast Cancer , medical educational collaborative , 5
JUL 2007

•

10th

International

conference

,primary

therapy

of

early

breast

cancer

St.Gallen ,Switzerland, 14-17 March 2007
•

Targeted Biologic Agents in Advanced Colorectal Cancer :current data and clinical
implications ,Peer View Institute & university of Florida college of Medicine 5 July 2007

•

INCRT oncology symposium ,Bangkok, Thailand ,15-17 November 2007

•

ESMO Conference Lugano(ECLU), Lugano, Switzeland,3-6 July 2008

•

14th

European

Cancer

conference

by

The

federation

of

European

cancer

societies ,Barcelona ,Spain 23-27 September 2007
•

34th ESMO multidisciplinary congress & 15th ECCO , Berlin , 20-24 September 2009

•

6th European Breast cancer conference ,Berlin , 15-19 April 2008

•

“ Ant angiogenesis Clinical Experience Exchange Meeting “ ,Madrid ,Spain 25-26 April
2009

•

ESTRO teaching course and workshop “ Recent Advanced In Breast Cancer
Radiotherapy “ Berlin , Germany ,15 April 2008

•

“ Anti-angiogenesis clinical experience exchange meeting “,25-26 April 2009 ,Madrid ,
Spain

•

2th European congress of NET , Berlin ,12 March 2010

•

Workshop of HCC Austria ,AKH hospital , May ,2010

•

Workshop of NET Berlin , Germany September ,2010

•

7th annual ENETS conference for diagnosis and treatment of neuroendocrine tumor
disease , Berlin ,Germany , 11-12 March 2010

•

International Collaboration on Neuroendocrine Tumors Vienna, Austria15-16 January,
2011

•

13 TH World Congress on Gastrointestinal Cancer 22-25 June 2011.Barcelona , Spine
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•

Current Management of Breast Cancer 27-28th October 2011,Brussele,Belgium

•

14 TH World congress on Gastrointestinal Cancer 27-30 June.Barcelona,spine2012

•

World congress on Gastrointestinal cancer :Asian perspective 17-18 August 2012
Shanghai, china

•

Leader Summit (OLS) in Munich Germany 9-12 November 2012

•

24th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), 5-7 February 2013
Paris, France

•

UAE Cancer Congress 2013 ,3-5 October 2013, JW Marriott Marquis Dubai

•

11th Annual ENETS Conference in Barcelona, 5-7 March, 2014.

•

39th ESMO Congress in Madrid,26 -30 September 2014.

•

3th Global congress on prostate cancer in Rome ,5-7 February 2015 .

•

18 th world congress on Gastrointestinal cancer,Barcelona.Spine,29 june-2 july 2016

•

19 th world congress on Gastrointestinal cancer,Barcelona.Spine,28june-1 july 2017

• 20 th world congress on Gastrointestinal cancer,Barcelona.Spine, 20 Jun - 23 Jun 2018
•

ESMO Congress in Munich,19-23 October 2018.

•

ESTRO ASIA in Singapore 7-9 December 2018.

•

International Congress on Targeted Anticancer Therapies,25-27 Feb 2019

•
•

Immuno-Oncplogy Circle Excellence,7-8 November 2019,Berlin
ESMO Immuno-Oncology Congress ,11-14 December 2019,Geneve

•

Radixact System Product Training,20-22 july 2021,in Remotely

•

Cyber Knife System Product Training, August 16-19, 2021 Remotely

•

Image-Guided and Adaptive Radiotherapy,5-8 October 2021,ESTRO

•

Cyber Knife for physicians clinical observation program,October 18-22 and November
1-5 2021,Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University,Istanbul

•

ESMO WORLD CONGRESS ON GASTROINTESTINAL CANCER,29 june-2 July 20222

: (LECTURE) حضور در کنگره های علمی ایرانی به صورت سخنرانی

،Uterine Sarcoma • سخنراني در بيست و هفتمين کنگره ساليانه جامعه جراحان ایران
 تهران، 1382/2/20- 24
 تهران، 1384/5/20 • سخنراني در برنامه هاي مدون یکروزه آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومي
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• سخنراني در کنفرانس علمي بدخيمي کولون دانشگاه علوم پزشکي همدان  ، 1384/5/21 ،همدان
• سذذخنراني در هفتمين همایش سذذاليانه آسذذيب شذذناسذذي و سذذرطان ایران دیماه  ، 1384تهران
Neoadjuvant chemoradiation – in rectal cancer

• سذخنراني در شذشذمين همایش سذاليانه آسذيب شذناسذي ایران  ، 1384/9/29 ،تهران

GI Small cell

carcinoma

• سذخنراني در سذيزدهمين کنگره ارتوپدي دانشذگاه علوم پزشذکي شذهيد بهشذتي ، 1384/10/20-23
تهران با عنوان:

chemotherapy ,radiation versus surgery bone tumors

• سخنراني در کنفرانس کانسر پانکراس در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  ، 1385/8/26 ،اصفهان
• سخنراني در کنگره سرطانهاي سيست عصبي مرکزي مرکز تحقيقات سرطان شهيد بهشتي ،
•

 ، 1385/10/3-1تهران

• سخنراني در کنگره سرطان پستان مرکز تحقيقات سرطان شهيد بهشتي  ، 1385/12/4-6 ،تهران
• سذذخنراني در کنگره سذذرطذانهذاي مري ومعذده مرکز تحقيقذات سذذرطذان شذذهيذد بهشذذتي -24 ،
 ، 1385/10/22تهران
• سخنراني در پنجمين کنگره بين المللي مرا بتهاي ویژه پزشکي  ، 1386/8/2-4،تهران
• سخنراني در همایش ساليانه کلينيکال انکولوژي انجمن رادیوتراپي ایران  ، 1386/10/19-20 ،تهران
• سخنراني در سي ویکمين کنگره ساليانه جامعه جراحان ایران  ، 1386/2/15-19،تهران
• سخنراني در سومين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 1386/8/16-18،تهران
• سذخنراني در کنگره سذرطانهاي دسذتگاه گوارش مرکز تحقيقات سذرطان شذهيد بهشذتي -22 ،
 ، 1386/9/22-21 ، 1386/9/21تهران
• سذذخنراني در سذذمپوزیوم تومورهاي هيپوفيز در پژوهشذذگاه علوم غدد درون ریز و متابوليس ذ

،

 ، 1386/2/27تهران
• سذخنراني در کنگره انجمن رادیولوژي ایران در مورد " درمانعاي سذيسذتميک در کانسذر اوليه کبد
 ، 1386/08/21تهران
• سخنراني در سومين کنگره سراسري جراحان عمومي ایران  ، 1387/8/7-9 ،تهران
• سخنراني در برنامه مدون پاتولوژي بيماریهاي زنان  ، 1387/04/29 ، Iانجمن آسيب شناسي ایران
• سخنراني در برنامه مدون پاتولوژي بيماریهاي زنان  ، 1387/04/30 ،IIانجمن آسيب شناسي ایران
• سخنراني در پنجمين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 1388/7/28-30 ،تهران
• سخنراني در همایش کلينيکال انکولوژي  ،1387/08/22-24مشهد
• سخنراني در نهمين کنگره بين المللي بيماریهاي گوارش وکبد ایران  ، 1388/8/19-22 ،تهران
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• سخنراني در سمپوزیوم درمان سرطان تهاجمي مرانه  ، 1388/10/17 ،تهران
• برنامه مدون بيماریهاي پانکراس و برخورد اوليه با بيمار ترومایي ,انجمن علمي جراحان عمومي
ایران ، 1389/8/20 ،تهران
• برنامه مدون آبسه هاي شک و لگن و پریتونيتها ,انجمن علمي جراحان عمومي ایران1389/8/21 ،
 ،تهران
• برنامه مدون فصل پستان ,انجمن علمي جراحان عمومي ایران ، 1389/8/19 ،تهران
• سخنراني در همایش انجمن علمي جراحان عمومي ایران  ، 1390/08/11-13تهران با عنوان :
چالشهاي درماني

Locally advanced breast cancer

• سخنراني در همایش انجمن علمي جراحان عمومي ایران  ، 1390/08/11-13تهران با عنوان :
عود لوکورژیونال در سرطان پستان
• سخنراني در همایش سرطان و پيشگيري موسسه تحقيقات  ،آموزش و پيشگيري سرطان  8بهمن
ماه  1391با عنوان :

screening & Cancer

• سخنراني در اولين کنفرانس علمي کاربرد ژنتيک نوین در شناسایي و درمان بدخيمي ها  17اسفند
 1391تهران با عنوان  :کاربردهاي فارماکوژنوميکس در سرطان هاي دستگاه گوارشي
• سخنراني در نهمين سمينار تازه هاي سرطان کولورکتال ،انستيتوکانسر تهران 11 ،مرداد 1397
• سخنراني در دومين کنگره رادیوبيولوژي،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران ،تهران 27 ،آذر 1398
Social Determinants of Cancer: A National Survey , 3rd International Congress on

•

Supportive and Palliative Care in Cancer, 5-7 January 2011, Tehran, Iran
Burnout in cancer care givers: A National Survey, 3rd International Congress on

•

Supportive and Palliative Care in Cancer, 5-7 January 2011, Tehran, Iran
Expression of Epidermal Growth Factor Receptor as a Predictive Factor for Rectal

•

Cancer, (1st congress of Iranian Cancer Association, 20-22 December, 2005: Tehran,
)Iran
Lecture in Second Franco - Iranian Seminar( Advances in oncology )16-17 May 2003 ,

•

Tehran – IRAN
Lecture in Neuroprtective Effect Of Vitamin E Supplementation in Patients Treated

•

With Paclitaxel-base Chemotherapy(International breast cancer congress 23-25 Feb)2007 Tehran
Lecture in 23rd Iranian Cancer of Radiology 31-October, 2007, Tehran - IRAN.
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: (LECTURE) حضور در کنگره های علمی خارجی به صورت سخنرانی
•

Colorectal cancer update meeting, (( Neoadjuvant therapy in Rectal cancer ( 12-14 July
2006 ) Dubai UAE ))

•

Neoadjuvant Chemoradiation with oxaliplatin + Xeloda in Rectal cancer June 2006 ,
Antalya – Turkey

•

update breast cancer , 20 November 2010,paris- France

•

Update in gastric cancer (World congress on Gastrointestinal cancer) : Asian
perspectives 17-18 August 2012, shanghai china

•

Art Of Oncology :What Next? ,4 September 2013 ,Salzburg Austria

•

Metastatic Colon Cancer Continuum Of Care ,4 September 2013 ,Salzburg Austria

•

Up date of Metastatic colon cancer “ continue of Care”,17 July 2014, Athens Greece

: (POSTER) مقاالت ارائه شده در کنگره های علمی به صورت پوستر

 " درهمایش سذاليانه انجمنsmall- cell carcinoma of the gastrointestinal tract” مقاله با عنوان

•

 تهران، 1383/10/1-3 ، آسيب شناسي ایران
•

Primary Gastric Melanoma in 3th Annual Congress of Iranian Cancer
Association, Iran-Tehran

•

Primary high grade MALT Lymphoma of breast presented
lymphoepithelial ulcer in 3th Annual Congress of Iranian Cancer Association,
Iran-Tehran

•

Colorectal Cancer: Microsatellite Instability (MSI) Testing in 4th Annual
Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

•

Meta-analyses of Chemotherapy for Locally Advanced and Metastatic
Pancreatic Cancer: Secondary End Points

in 4th Annual Congress of

Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008
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•

Survival benefits from neoadjuvant chemoradiotherapy or
chemotherapy in esophageal carcinoma: a meta-analysis. in 4th Annual
Congress of Iranian Cancer Association , Iran-Tehran oct.22-24 2008

•

A case of sigmoid endometriosis difficult to differentiate from colon
cancer in 4th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran
oct.22-24 2008

•

Doctors Conclude Temsirolimus Is Effective New Treatment for
Advanced Renal Cell Carcinoma in 4th Annual Congress of Iranian Cancer
Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

•

What is Oncotype DX in 4th Annual Congress of Iranian Cancer Association,
Iran-Tehran oct.22-24 2008

•

Gene Testing Predicts Response to Erbitux in 4th Annual Congress of
Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

•

Serum Tumor Markers in Breast Cancer: Are They of Clinical Value? in
4th Annual Congress of Iranian Cancer Association , Iran-Tehran oct.22-24 2008

•

Primary adenoid cystic carcinoma of breast in 4th Annual Congress of
Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

•

Metaplastic carcinoma presenting as a breast abscess in 4th Annual
Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

•

Afinitor Earns FDA Approval for Advanced Kidney Cancer in 5th Annual
Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.20-22 2009

•

What's New in Chemotherapy Research? in 5th Annual Congress of Iranian
Cancer Association, Iran-Tehran oct.20-22 2009

•

Metastatic Renal Cell Carcinoma in 5th Annual Congress of Iranian Cancer
Association, Iran-Tehran oct.20-22 2009

•

Second-Line Treatment of Glioblastoma in 5th Annual Congress of Iranian
Cancer Association, Iran-Tehran oct.20-22 2009
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•

Glivec(imatinib) now approved in the UK for post surgery treatment of
patients with KIT(CD117)-positive GIST, who are at significant risk of
the cancer returning after surgery in 3th Annual Congress of clinical
oncology, Iran-Tehran Feb.3-4 2010

•

Trastuzumab in HER2-positive advanced esophagogastric
adenocarcinoma in 3th Annual Congress of clinical oncology, Iran-Tehran
Feb.3-4 2010

•

Neoadjuvant chemotherapy in locally advanced breast cancer in 4th
Annual international Congress of breast cancer

•

Avastin delays progression of advanced ovarian cancer in 6th Annual
Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran Nov. 17-19 2010

•

A novel multiple marker bioassay utilizing HE4 and CA125 for the
prediction of ovarian cancer in patients with a pelvic masses in 6th
Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran Nov. 17-19 2010

•

SATURN trial in 6th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran
Nov. 17-19 2010

•

New treatment options in the management of glioblastoma
multiform :a focus of bevacizumab in Annual Congress of clinical oncology,
Iran-Tehran 2011

•

CK7, CK20, CDX2 and MUC2 immunohistochemical staining used to
distinguish metastatic colorectal carcinoma involving ovary from
primary ovarian mucinous adenocarcinoma in Annual Congress of clinical
oncology, Iran-Tehran 2011

•

FDA Approves Abiraterone for Metastatic Prostate Cancer

in 7th Annual

Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran. 19-21 Oct 2011
•

FOLFIRINOX Versus Gemcitabine for Metastatic Pancreatic Cancer in 7th
Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran. 19-21 Oct 2011
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Three Years of Adjuvant Imatinib May Be the New Standard of Care for
in 7th Annual Congress of Iranian Cancer

•

High-risk Patients with GIST

Association, Iran-Tehran. 19-21 Oct 2011
Advisory Committee Recommends Everolimus for Approval to Treat

•

Advanced NET of Pancreatic Origin in 7th Annual Congress of Iranian Cancer
Association, Iran-Tehran. 19-21 Oct 2011
Evaluation of fingerprint loss in patients under paclitaxel based

•

chempotherapy regimen in ESMO ASIA 2016,Singapore. 18 Dec 2016

گرداننده پانل ( :)Panel Moderator
•

پانل کانسرهاي کولون  ،سمينارکانسرهاي کولون  ، 1384/5/21 ،همدان

•

پانل کانسرهاي پستان  ،سمينار کانسرهاي پستان  ، 1384/5/20 ،همدان

•

پانل متاستازهاي مبزي  ،اولين کنگره ي سرطانهاي سيست عصبي  ، 1385/10/2 ،تهران

•

پانل کانسرهاي پانکراس  ،سمينار تازه هاي کانسرهاي پانکراس  1385/8/26 ،اصفهان

•

پانل کنفرانس  NET 2انجمن سرطان ایران ، 1389/6/29 ،تهران

•

پانل کانسر رکتوم و معرفي بيمار انجمن رادیوتراپي انکولوژي ( جامعه جراحان ایران )  19 ،اردیبهشت
1390

•

گرداننذده پذانذل راهنمذاي بذاليني تجویز هرسذذپتين در بيمذاران مبتال بذه سذذرطذان پسذذتذان در ایران،
 ، 1390/07/28تهران

•

گرداننده پانل چگونه برخورد و درمان تومور پانکراس و هپاتوبيلري  22 ،اردیبهشذت ماه ، 1393سذي
و هشتمين کنگره جامعه جراحان ایران ،تهران

•

گرداننده پانل به همراه Prof.Kjell Oberg M.D.ph.D

و  prof.Nicola Fazio M.D.ph.Dدر

 1 ، NET Alliance Conferenceآبان ماه  ، 1393تهران  ،هتل پارسيان آزادي
•

گرداننده پانل سرطان معده و ناحيه کاردیا  7،بهمن ماه ،1393همایش سرطان و پيشگيري،تهران

•

گرداننده پانل کولورکتال 30،بهمن ماه ،1393همایش کولورکتال انجمن سرطان ایران،کيش
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•

گرداننذده پذانذل اپروچ بذه یذک بيمذار مبتالبذه تومور نوروآنذدوکرین پذانکراس  24تير مذاه .1395همذایش
تازه هاي تومور نوروآندوکرین ( . )NETانجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران

•

گرداننده پانل کانسر رکتوم با متاستاز محدود کنگره بين المللي کلينيکال انکولوژي 19،آبان ماه 1395
تهران سالن همایش هاي سازمان مدیریت صنعتي

•

گرداننده پانل درمان کانسر پستان در زنان جوان 12.بهمن ماه  .1396تهران هتل پارسيان اوین .
انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران

•

گرداننده پانل سرطان پستان در همایش یکروزه تاز هاي درمان سرطان پستان  ،انجمن رادیوتراپي
انکولوژي ایران 14،تير ماه 1397

•

گرداننده پانل سرطان دستگاه گوارش فو اني 8 ،آذر ماه  ،1397تهران .خانه همایش  .انجمن
رادیوتراپي انکولوژي ایران

•

گرداننده پانل ایمونوانکولوژي در برنامه ایمونوتراپي در سرطان ها  ،دانشگاه علوم پزشکي ایران 7،
مرداد ماه  ،1398تهران ،بيمارستان پارس

•

گرداننده پانل نگاهي به روش هاي نوین درمان ایمونوانکولوژي در همایش ایمونوانکولوژي ،انجمن
رادیوتراپي انکولوژي ایران 3 ،مرداد ماه  ،1398تهران هتل پارسيان اوین

•

گرداننده پانل معرفي بيمار سرطان پستان متاستاتيک در گراند راند انکولوژي ،انجمن رادیوتراپي
انکولوژي ایران 18 ،مهر ماه  ،1398تهران هتل پارسيان اوین

•

گرداننده پانل سرطان پانکراس ،چهارمين کنگره بين المللي و چهاردهمين همایش ساالنه کلينيکال
انکولوژي ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  27 ،لبایت  29آذر ماه  ،1398تهران ،هتل المپيک

•

گرداننده پانل سرطان کولورکتال ،وبينار سرطان کولورکتال متاستاتيک ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي
ایران 14 ،اسفند ماه 1399

•

گرداننده پانل سرطان پستان ،یازدهمين کنگره بين المللي سرطان پستان ،پژوهشکده سرطان
معتمد جهاد دانشگاهي 22 ،لبایت  24دي ماه 1400

•

گرداننده پانل ا تصاد سالمت ،ششمين کنگره بين المللي و شانزدهمين همایش ساالنه کلينيکال
انکولوژي ،انجمن رادیوتراپي انکولوزي ایران 27 ،لبایت  29بهمن  ،1400تهران ،هتل المپيک

شرکت در پانل ))Panel membership
•

عضذذو پذانذل درمذان کذانسذذرهذاي رکتوم  ،بيسذذت و نهمين کنگره علمي جذامعذه جراحذان ایران -28 ،
1384/2/24
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•

عضذو پانل کانسذرهاي کولورکتال متاسذتاتيک  ،اولين همایش انجمن سذرطان ایران ، 1384/10/10 ،
تهران

•

عضو پانل متاستازهاي استخواني  ،سيزدهمين کنگره ارتوپدي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
1384/10/22 ،

•

عضذوپانل درمان کانسذر هاي کولون  ،سذي امين کنگره علمي جامعه جراحان ایران ،اردیبهشذت، 1385
تهران

•

عضذو پانل کانسذرهاي کولون متاسذتانيک به کبد – دومين همایش انجمن سذرطان ایران 1385/8/13 ،
 ،تهران

•

عضو پانل کانسرهاي پانکراس  ،دومين همایش انجمن سرطان ایران  ، 1385/8/13 ،تهران

•

عضو پانل کانسرهاي پستان  ،سمينار کانسرهاي پستان  ، 1385/8/27 ،اصفهان

•

عضذو پانل کانسذرهاي  Advancedمعده – اولين کنگره مري و معده دانشذگاه علوم پزشذکي شذهيد
بهشتي ، 1385/10 ،تهران

•

عضذو پانل کانسذر هاي تخمدان – اولين کنگره سذرطانهاي زنان دانشذگاه علوم پزشذکي شذهيد بهشذتي
، 1385/11تهران

•

عضوپانل درمان کانسر هاي رکتوم  ،سي ویکمين کنگره علمي جامعه جراحان ایران ، 1386 ،تهران

•

عضوپانل درمان کانسر کليه ( )RCCانجمن سرطان ایران ،1389/06/29تهران

•

عضوپانل کانسرهاي پستان انجمن جراحان عمومي ایران  ، 1389/8تهران

•

عضوپانل کانسر پانکراس  ,بيمارستان شریعتي انجمن متخصصان داخلي  ،1389/09/18 ،تهران

•

عضوپانل کانسر معده  ,کنگره ساليانه انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  ،1389/09/18 ،تهران

•

عضو پانل عود در سرطان پستان  ،همایش انجمن جراحان عمومي ایران  ،1390/08/12 ،تهران

•

عضو پانل درد سرهاي جراحي انکوپالستي براي سایر متخصصين  ،چهارمين کنگره سراسري
سرطان پستان ،1390/08/13 ،تهران

•

عضو پانل عود کانسر رکتوم در پنجمين کنگره ساليانه کولوپروکتولوژي و بي اختياري  29 ،مهر
لبایت  1آبان  ، 1390تهران

•

عضو پانل ) state of the art section (ovarian cancerدر چهارمين کنگره ساالنه سرطان هاي
زنان 30خرداد لبایت  1تير ماه  . 1391تهران

•

عضو پانل اعده جمجمه در کنگره بين المللي ه اندیشي سرطان  16شهریور ماه  1391مشهد

•

عضو پانل تشخيص و مشاوره درمان سرطان پستان در همایش ساالنه انجمن آسيب شناسي ایران
 28مهر ماه  1391تهران
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•

عضو پانل کاربرد بيومارکرها در پيشگيري،تشخيص و درمان سرطان پستان در پنجمين کنگره
سراسري پستان  24آذر ماه  1391تهران

•

عضو پانل عود کانسر رکتوم در ششمين کنگره کولوپروکتولوژي و بي اختياري  29آذر ماه 1391
تهران

•

عضذذو پذانذل

colon Cancer

 metastaticو

Cancer with polys

 Rectalپنجمين کنگره تذازه هذاي

سرطان کولورکتال  5اردیبهشت ماه 1392تهران
•

ذو پانل Advanced Breast Cancer
عضذ

 Locallyهشذذتمين کنگره سذذاليانه انجمن جراحان عمومي

ایران  26مهرماه  1392تهران
•

عضذو پانل اسذتاندارد سذازي گزارشذات پاتولوژي کانسذر در پانزدهمين همایش سذاالنه انجمن آسذيب

شناسي ایران  15آبان ماه  1392تهران سالن رازي
•

عضذو پانل ه اندیشذي " بررسذي و جواب به سذواالت شذایع در تشذخيص و درمان سذرطان پسذتان " در

کنگره پسذتان جهاد دانشذگاهي دانشذگاه علوم پزشذکي تهران  17آبان ماه  1392تهران .بيمارسذتان امام
خميني (ره)
•

عضذذو پانل

Cancer

 Gastricدر سذذيزدهمن کنگره بين المللي گوارش و کبد ایران  6آذر ماه 1392

تهران بيمارستان ميالد
•

عضذو پانل سذرطان ،مالحتات ا تصذادي و راهنماي ملي سذالمت در کنگره ملي "برنامه جامع کنترل

سرطان"  16بهمن ماه  . 1392تهران  .سالن همایش هاي صدا و سيما
•

عضذذو پذانذل تذازه هذاي تشذذخيص و درمذان سذذرطذان کولورکتذال در کنگره ملي "برنذامذه جذامع کنترل

سرطان"  16بهمن ماه  . 1392تهران  .سالن همایش هاي صدا و سيما
•

عضو پانل

Air pollution and Environmental Factors :Cardiac & non-Cardiac Complication

در شذانزدهمين کنگره سذراسذري تازه هاي لب و عروق  27.شذهریور ماه .1393تهران .سذالن همایش هاي
رازي
•

عضذذو پذانذل مذدیریذت درمذان کذانسذذر کولورکتذال متذاسذذتذاتيذک در نهمين کنگره سذذاالنذه کلينيکذال

انکولوژي .پنجشنبه  17مهر ماه .1393تهران  .سالن کتابخانه ملي ایران
•

عضذذو پذانذل اختالر نتر هذا در طول مذدت درمذان آنذدوکرین و نقش آنتراسذذيکلين هذا در درمذان هذاي

ادجوانت
در هفتمين کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهي 2،آبان ماه  . 1393تهران .تاالر امام خميني (ره)
•

عضذذو پانل

Metastatic Disease

 Liverدر کنگره سذذرطان هاي دسذذتگاه گوارش مرکز تحقيقات

سرطان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 13،آذر ماه ،1393تهران.هتل المپيک
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•

عضذو پانل پاتولوژي مولکولي دسذتگاه گوارش در شذانزدهمين همایش سذاالنه انجمن آسذيب شذناسذي

ایران 21،آذر ماه  ،1393تهران.سالن رازي
•

عضذذو پانل سذذرطان معده

 Resectدر سذذي و نهمين کنگره سذذاالنه جامعه جراحان ایران30،

able

اردیبهشت ماه ،1394تهران.سالن رازي
•

عضذو پانل کانسذر رکتوم با متاسذتاز همزمان در هفتمين کنگره تازه هاي سذرطان کولورکتال 7،خرداد

ماه.1394تهران.بيمارستان امام خميني(ره)
•

عضو پانل در چهلمين کنگره ساالنه جامعه جراحان ایران 20،اردیبهشت ماه ،1395تهران.سالن رازي

•

عضو پانل درمان غير جراحي عود تومورهاي اوروفارنژیال در دومين سمينار تومورهاي سر و گردن

 1مرداد ماه .1395تهران  .بيمارستان ميالد
• عضذو پانل

Chalengio Carsinoma

در شذانزدهمين کنگره گوارش و کبد ایران 18 .آبان ماه .1395مرکز

همایش هاي دانشگاه شهيد بهشتي
•

عضذو پانل در سذومين کنگره بين المللي سذرطان هاي دسذتگاه گوارش  ،مرکز تحقيقات سذرطان دانشذگاه
علوم پزشکي شهيد بهشتي 3 ،لبایت  5آذر ماه 1395

•

عضذو پانل در دوازدهمين کنگره بين المللي سذرطان پسذتان  ،مرکز تحقيقات سذرطان دانشذگاه علوم
پزشکي شهيد بهشتي 4 ،لبایت  6اسفند ماه 1395

• عضو پانل کانسر رکتوم با متاستاز کبدي همزمان در چهل و یکمين کنگره جامعه جراحان  22اردیبهشت
ماه  .1396تهران مرکز همایش رازي
• عضذو پانل برخورد با موارد  N3در سذرطان سذر و گردن در سومين سمينار تومورهاي سر و گردن  20مرداد
ماه  . 1396تهران مرکز همایش هاي بيمارستان ميالد
• عضذذو پذانذل برخوردبذا موارد دشذذوار سذذرطذان تخمذدان در همذایش تذاره هذاي سذذرطذان تخمذدان  ،انجمن
رادیوتراپي انکولوژي ایران  26مرداد ماه  . 1396تهران هتل پارسيان
• عضذذو پذانذل انذدوکرین تراپي در بيمذاران پره منوپز و پسذذت منوپز و درمذان طوالني در کنگره بين المللي
سرطان پستان جهاد دانشگاهي  26 .مهر ماه  1396تهران سالن همایش هاي رازي
•

عضذو پانل در سذيزدهمين کنگره بين المللي سذرطان پسذتان  ،مرکز تحقيقات سذرطان دانشذگاه علوم
پزشکي شهيد بهشتي 25 ،لبایت 27بهمن ماه 1396
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• عضذذو پذانذل تذازه هذاي ایمونوانکولوژي در همذایش یذک روزه ایمونوانکولوژي  ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي
ایران  10 ،اسفند ماه 1396
• عضو پانل در چهل و دومين کنگره ساالنه جامعه جراحان  15 ،اردیبهشت ماه  ،1397سالن رازي
• عضذذو پانل در چهارمين سذذمينار تومورهاي سذذر و گردن  11مرداد ماه  . 1397تهران مرکز همایش هاي
بيمارستان ميالد
• عضو پانل در همایش کاردیوانکولوژي ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران  12،مهر ماه 1397
• عضذو پانل در برنامه تازه هاي اسذتئوپروز ،پژوهشذگاه علوم غدد و متابوليسذ دانشذگاه علوم پزشذکي
تهران 26 ،آبان ماه 1397
• عضذذو پانل در چهاردهمين کنگره بين المللي سذذرطان پسذذتان،مرکز تحقيقات سذذرطان دانشذذگاه علوم
پزشکي شهيد بهشتي ،تهران 1 ،لبایت  3اسفند ماه1397
• عضو پانل در کنفرانس رادیوتراپي در سرطان هاي زنان ،انجمن سرطان هاي زنان  2،اسفند ماه 1397
• عضذو پانل در نخسذتين همایش کشذوري التهاب ،مرکز تحقيقات ایمونولوژي ،آسذ و آلرژي دانشذگاه علوم
پزشکي تهران ،تهران 7 ،لبایت  9اسفند ماه 1397
• عضذذو پانل در برنامه مشذذترق لب و عروق ایران ،انجمن علمي جراحان لب ایران ،تهران 8 ،لبایت 10
اسفندماه 1397
• عضذو پانل در پنجمين سذمينار تومورهاي سذر و گردن  10لبایت  11مرداد ماه  . 1397تهران مرکز همایش
هاي بيمارستان ميالد
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• عضذذو پانل چالش هاي درمان سذذرطان پسذذتان

- ,Hormone+

( HER2ادجوانت و متاسذذتاتيک )در

همایش تازه هاي سذرطان پسذتان ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران 7 ،شذهریور ماه  ،1398تهران ،هتل
پارسيان اوین
• عضو پانل در وبينار لب ،سرطان و کووید  ،19مرکز تحقيقات کاردیوانکولوژي 9 ،مرداد 1399
• عضو پانل در وبينار نوروآندوکرین ،مرکز تحقيقات سرطان بيمارستان ميالد 8 ،آبان ماه 1399
• عضو پانل در وبينار ایمونوتراپي سرطان پستان،انجمن رادیوانکولوژي ایران 29،آبان ماه 1399
• عضو پانل در وبينار سر و گردن ،مرکز تحقيقات سرطان بيمارستان ميالد 8 ،تيرماه 1400
• عضو پانل در وبينار واکسيناسيون و سرطان ،انجمن رادیوتراپي انکولوي ایران 20 ،آبان ماه 1400

• عضو پانل سرطان پستان ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي ایران 18 ،آذر ماه  ،1400 ،تهران ،هتل اسپيناس
• عضذو پانل سذرطان پسذتان ،پانزدهمين کنگره بين المللي کانسذر پسذتان ،مرکز تحقيقات سذرطان دانشذگاه
علوم پزشکي شهيد بهشتي 18 ،آذر ماه  4 ،1400لبایت  6اسفند ماه 1400
• عضذو پانل مدیریت چند تخصذصذي سذرطان روده بزرا با متاسذتاز ه زمان ،انجمن رادیوتراپي انکولوژي
ایران 30 ،تير ماه  ،1401هتل اوین

• پوستر خارجی

10Th Hong Kong International cancer congress 19-21 November 2003 , Hong Kong
prognostic significance of HER2 oncoprotein in premenopausal axillary node positive
Breast cancer and effects of OS on such patients
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•

7th world GI cancer congress Barcelona – Spain, 15 – 18th June 2005 The relationship
between H pylori & P53 gene over expression in patient with adenocarcinoma of
stomach

•

8th world congress on GI cancer 28 Jun – 1 July 2006 , Barcelona – Spain Human
papillomavirus infection, P53 over expression and histopathologic factor in colorectal
cancer (Annals of Oncology: Volume 17,2006 supplement 6)

•

8th

World congress on GI cancer

28 June – 1 July 2006 , Barcelona – Spain

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer under going
neoadjuvant Chemoradiation with and without oxaliplatin according to TS expression
(Annals of Oncology: Volume 17,2006 supplement 6)
•

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer undergoing
neoadjuvant chemoradiation with and without oxaliplatin according to TS expression,
(2006, World Congress on Gastrointestinal cancer, 28 June-July 1, 2006: Barcelona,
Spain)

•

9th World congress on Gastrointestinal cancer 28 June – 1 July 2007, Barcelona, Spain
Can pathologic response rate predict the outcome of patients with locally advanced
rectal cancer treated with neoadjuvant chemoradiation?(Annals of Oncology: Volume
18,2007 supplement 7)

•

Can pathologic response predict the outcome of patients with locally advanced rectal
cancer treated with neoadjuvant chemoradiation? (2007, World Congress on
Gastrointestinal cancer, 27-30 June, 2007: Barcelona, Spain)

•

Clinicopathologic manifestation and treatment results of patients with breast cancer
in Jorjiani Cancer Center,(2nd

International Breast cancer congress, 23-25

February,2007: Tehran, Iran)
•

Human papillomavirus ( HPV) infection , p53 overexpression and histopathologic
factors in colorectal cancer , (2006, World Congress on Gastrointestinal cancer, 28
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June-July 1, 2006: Barcelona, Spain) and (ECCO 14, 14th European Cancer Conference
23-27 September , 2007: Barcelona, Spain)

•

Pathology Report Quality and Clinical Decision Making for Patients with Gastric
Cancer , (2010, World Congress on Gastrointestinal cancer, 30 June- 4 July, 2010:
Barcelona, Spain))Annal of Oncology ,volume 21,suplemnt 6,2010)

•

BMI AND PERESENTATION OF COLORECTAL CANCER : CLINICAL AND PATHOLOGY
PERSPECTIVE ) 13 TH World Congress on Gastrointestinal Cancer 22-25 June
2011.Barcelona , Spine(

•

TRENDS OF CLINICAL AND PATHOLOGIC CHARACTERISTICS OF GASTRIC CANCER
PATIENTS DURING TWOPERIDES OF TIMES IN IRAN :1996-2000 AND 2001-2005) 13
TH World Congress on Gastrointestinal Cancer 22-25 June 2011.Barcelona , Spine(

•

THYMIDILATE SYNTHASE (TS) AND EXCISION REPAIR COMPLEMENTATION GROUP 1
( ERICC1) STATUS AND CLINICOPATHOLOGIC FACTORS IN GASTRO – INTESTINAL
CANCER(

14

TH

World

congress

on

Gastrointestinal

Cancer

27-30

June.Barcelona,spine)(Annal of oncology volume 23,supplement 4,2012)
•

Thymidilate Synthase (TS) and Excision repair complementation group 1 (ERCC1)
status
and clinicopathologic factors in Gastro-Intestinal cancer(17 August 2012 World
Congress on Gastrointestinal Cancer: Asian Perspectives . Shanghai, China)

•

Comparison of Disease Free Survival in Lymph Node Positive Breast Cancer Patients
based on Metastatic Lymph Node Ratio
2016,Singapore)
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مقاالت چاپ شده به زبان فارسی و انگلیسی
Iranian Journal of surgery Vol 12, No 31

2004

مقاله با عنوان زیر در

•

The changing trend in cancer incidence in IRAN . Sheibani Kh, Mortazavi SH, Azade P .

Iranian Journal of surgery vol 11 , No 28 2004

مقاله با عنوان زیر در

•

The Role of adjuvant ophorectomy in HER2 positive breast cancer . Mortazavi SH. Azade P .
Valaei N .

1382  بهمن و اسفند، مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده

•

Chemotherapy induce ovarian failure and its related factors in patient with breast
cancer .Anbiaee R. ,Azade P. , Fazlalizade A.

1382  فروردین و اردیبهشت، مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده

•

Pognostic significance of HER-2 oncoprotein in premenopausal node positive breast
cancer .Mortazavi SH,Azade P. ,Valaei N.

1383  مهرو آبان، مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده

•

Relationship between the clinicopathologic features of gastric Adenocarcinoma and
serum concentration of AFP . Hakak JB, Nikshoar M , Azadeh P .

1383 , 31 شماره. , 12  دوره، مقاله با عنوان زیر در مجله نشریه جراحي ایران

•

The changing trend in cancer incidence in Iran .KH.Sheibani , S.H.Mortazavi ,P.Azade

13 84  فروردین و اردیبهشت، مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده
Prognostic significance of HER2 oncoprotein in premenopausal node positive breast
cancer. Mortazavi SH , Azadeh P .
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•

1384  مرداد و شهریور، مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده
The relationship between Helicobacter pylori and P53 gene mutation in patients with
adenocarcinoma of stomach . Mortazvi SH, Isfahanian N, Azadeh P.

1384  مهرو آبان، مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده

•

Evaluation of the Association between the overexpressed thymidilate syntheses Enzyme
and P53 mutation and response to therapy in locally advanced rectal cancer undergoing
neoadjuvant chemoradiation . Rajabi B, Azadeh P, Valae N

1384  بهمن و اسفند، مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده

•

Chemotherapy induced ovarian failure and its related factors in patients with breast
cancer . Anbiaee R , Fazlalizade A, Azade P .

1385  مهر و ابان، مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده

•

Geranisetron effect on ECG in cancer patient reliving chemotherapy . Azade P ,Alidosti A,
Taslimi F.

1385  خرداد و تير، مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده

•

Neuroprtective effect of vitamin E supplementation in patients treated with Paclitaxel
base chemotherapy . Azade P , Ehtejab GL , Mansoori B ,

Govaresh Vol.11, No.3,Autumn2006

مقاله با عنوان زیر در مجله

•

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer undergoing
neoadjuvant chemoradiation with & without Eloxatin according to thymidilate syntheses
(TS) expression . Azade P. , Motlagh A. , Fazlalizade A
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Iranian Journal of pathology vol 1 N 3 Summer 2006

مقاله با عنوان زیر در مجله

•

Chemotherapy induced ovarian failure and the related indices in breast cancer
patients. . Anbiaae R. Azadeh P . Fazlalizadeh A

Annals of oncology , Volume , supplement 6, 2006

•

مقاله با عنوان زیر در مجله

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancerundergoing neoadjuvan
chemoradiation with & without Eloxatin according to thymidilate syntheses (TS)
expression . Azade P. , Motlagh A. , Fazlalizade A.

Iranian Journal of Radiology vol 4, supplement 1 , 2007

مقاله با عنوان زیر در

•

Added liver window setting to standard abdominal ct scan protocol . S.Sabouri , A.R.
Khatami , P.Azade

Govaresh/ Vol. 12,No.2 ,Summer 2007

مقاله با عنوان زیر در مجله

•

Human papillomavirus (HPV) infection, P53 overexpression and histopathologic factors in
colorectal cancer. Motlagh A, Azadeh P , Fazlalizadeh A .

Archives of Iranian medicine Jul; 10(3):301-8, 2007

مقاله با عنوان زیر در مجله

•

Expression of epirdermal growth factor receptor as a predictive factor for rectal cancer
Motlagh A, Azadeh P.

Archives of Iranian Medicine, Volume 10, Number 1, 2007: 27

مقاله با عنوان زیر در مجله

Prognostic Values of proliferative Markers ki-67 and repp86 in Breast Cancer. Mohsenifar J ,
Almassi-Aghdam M , Taheri ZM , Zare Z , Jafari B , Atri M , Mortazavi SM , Azadeh P
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Annals of oncology , Volume 18 , supplement 7, 2007

•

مقاله با عنوان زیر در مجله

Can pathologic response rate predict the outcome of patients with locally advanced rectal
cancer treated with neoadjuvant chemoradiation? Motlagh A, Azadeh P.

Medwell Journall ,2008

•

مقاله با عنوان زیر در مجله

HER2 status in breast cancer patients with and without brain metastases,P.Azadeh
A.Sh.Yousefi Kashi

Iranian Journal of cancer prevention vol 2 , No3 2009

مقاله با عنوان زیر در

•

Clinical manifestation and treatment results of patients with cervical cancer: report of
Iran. Kh.Sheibani, M. Alidosti ,A. Ameri , P.Azade

Iranian Journal of Pathology vol5 , No1 2010

مقاله با عنوان زیر در

•

Primary Stromal sarcoma of breast with nodal
recurrence .A.Yaghobi ,P.Azade ,B.Shafagi

Medwell Journall ,2010

مقاله با عنوان زیر در مجله

•

Overall Survival And Related Prognostic Factors In Metastatic Brain Tumors Treated With
Whole Brain Radiation Therapy, A.Sh.Yousefi Kashi ,P.Azadeh

Iranian Journal of pathology Volume 6 (2011)

مقاله با عنوان زیر در مجله

Comparison of 5FU-base chemoradiation with and without Eloxatin on Pathologic
Complete Response in Neoadjuvant Chemoradiation of Rectal cancer A.Yaghoubi ,MD,
P.Azade ,MD ,Kh.M.Sheibani ,M.Foudazi MD , B.Shafaghi MD , M. Davaei ,MD
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GHFBB journal

•

مقاله با عنوان زیر در مجله

Pathology Report Quality and Clinical Decision Making for Patients with Gastric Cancer,
is accepted to be published in GHFBB journal

شماره. مقاله با عنوان سرطان در ایران در نشریه سراسري نتام پزشکي جمهوري اسالمي ایران

•

1390  شهریور ماه141
Autumn 2012

،41  شماره،مقاله با عنوان زیر در مجله تحقيقات علوم دارویي ایران

•

Effect of External Use of Sesame Oil in the Prevention of Chemotherapy-Induced Phlebitis
English
Acta Medica Iranica, Vol. 50, No. 8 (2012)

مقاله با عنوان زیر در مجله

•

Efficacy of Transarterial Chemoembolization on Lesion Reduction in Colorectal Liver
Metastases

Annals of Pharmacotherapy(2014)

مقاله با عنوان زیر در ژورنال

•

Oxaliplatin-Induced Renal Tubular Vacuolization

Archives of Iranian Medicine , volume 17,Number4 (2014)مقاله با عنوان زیر در

•

Attitude of cancer patients toward diagnosis disclosure and their preference for clinical
decision making : a national survey .

Annals of pharmacotherapy (2014) مقاله با عنوان زیر در

•

Paclitaxel – Induced Fingerprints Loss

شماره، • مقاله با عنوان زیر در ماهنامه هپاتيت و سایر بيماري هاي کبدي سال چهارده
Dec2014،)77(پياپي12

Transcatheter Arterial Chemoembolization Therapy for Patients With Unresectable
Hepatocellular Carcinoma
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2015 ،Karger Journals مقاله با عنوان زیر

•

Cetuximab Plus Various Chemotherapy Regimens for Patients with KRAS WildType Metastatic Colorectal Cancer
April 2016 . Iranian Journal of RADIOLOGY مقاله با عنوان زیر در

•

Orbital Metastasis from Breast Cancer Without Significant Changes in CT Scan and MRI
Iran J Pathol. Autumn 2016 مقاله با عنوان زیر در

•

Jaw Pain as a First Presentation in the Diagnosis of Breast Cancer
Iran J Pathol. Winter 2016 مقاله با عنوان زیر در

•

Solitary Psoas Muscle Metastasis of Gastroesphageal Junction Adenocarcinoma

Journal of cancer Research and clinical oncology

• مقاله با عنوان زیر در

“Finger change among cancer patients treated with paclitaxel “

Iran J Pathol. 2018 Spring;13(2):285-288. Epub 2018 Jul 17. مقاله با عنوان زیر در

•

Von Hippel-Lindau Disease with Multi-Organ Involvement: A Case Report and 8-Year Clinical
Course with Follow-Up

Iran J Pathol. 2018 Spring;13(2):285-288. Epub 2018 Jul 17. مقاله با عنوان زیر در

Cutaneous verrucous carcinoma superimposed on chronically inflamed skin in ileostomy
site , a case report
Pathology & Oncology Research

مقاله با عنوان زیر در
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Comparison of capecitabine(Xeloda) vs. Combination of capecitabine and oxaliplatin
(XELOX) as Neoadjuvant CRT for locally advanced rectal cancer
clinical pharmacy and therapeutics ,May 2019
Capecitabine induced fingerprint changes

Archives of Iranian Medicine,April 2020

• مقاله با عنوان زیر در

• مقاله با عنوان زیر در

COVID19 Prevention & Care; A Cancer Specific Guideline

Multidisciplinary Cardiovascular Annals ·,June 2020 مقاله با عنوان زیر در

•

Assessment of Cardiac Function by Advanced Echocardiography in Breast Cancer Patients
(HER2 Positive vs HER2 Negative)

Journal of Biomedical Physics and Engineering, ·,Febuary 2021

• مقاله با عنوان زیر در

Implementation of Combinational Deep Learning Algorithm for Non-alcoholic Fatty
Liver Classification in Ultrasound Images

International Cardiovascular Research Journal ·,Febuary 2021مقاله با عنوان زیر در
The Cardiac Effects of Radiotherapy on Women with Breast Cancer Based on Laterality
Iran J Pathol. 2021 summer. مقاله با عنوان زیر در
The Outcome of Induction Chemotherapy, Follwed by Neoadjuvant Chemoradiotherapy and
Surgery, in Locally Advanced Rectal Cancer

Scientific Reports. 02 December 2021 مقاله با عنوان زیر در
Routine COVID-19 testing may not be necessary for most cancer patients
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Int J Cancer Manag, 25 October 2021

• مقاله با عنوان زیر در

Assessment of Educational Intervention Effects on the Level of Oxidative Stress Parameters
and Performance in Oncology Staff
Radiation Physics and Chemistry,

• مقاله با عنوان زیر در

Evaluation of MAGIC-f polymer gel dosimeter for dose profile measurement in small fields
and stereotactic irradiation

Iranian Journal of Health Education & Promotion, Summer 2021 مقاله با عنوان زیر در

•

Predicting post-traumatic growth inventory (PTGI) based on the perceived social support;
the mediating role of resilience in women with breast cancer: A structural equation modeling
approach
JACC journals, September 2021مقاله با عنوان زیر در

•

Medical Physics, November 2021مقاله با عنوان زیر در

•

Cardio-Oncology in Iran

Generating pseudo-computerized tomography (P-CT) scan images from magnetic resonance
imaging (MRI) images using machine learning algorithms based on fuzzy theory for
radiotherapy treatment planning

Journal of Medical Physics and Engineering, June 2021مقاله با عنوان زیر در
Dose calculation accuracy for photon small fields in treatment planning systems with
comparison by Monte Carlo simulations

Archives of Iranian Medicine

• مقاله با عنوان زیر در

Decision on your manuscript submitted to archives of Iranian medicine
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: (master thesis) استاد راهنما و مشاور در پایان نامه های دانشجویی

:  – پایان نامه کارشناسي ارشد مهندس حميدرضا شریعتي با عنوان1381 سال

•

Rectal & Bladder Dosimetry in uterine Radiation

:  متخصص جراحي عمومي با عنوان، پایان نامه دکتر جليل برادران

1383 سال

•

Comparison between the clinicopathologic features of AFP Positive and AFP negative
gastric cancer.

:  متخصص رادیوتراپي انکولوژي با عنوان،  – پایان نامه دکتر رباب انبيایي1383 سال

•

Chemotherapy induced ovarian failure and the related indices in breast cancer
patients.

:  متخصص رادیوتراپي انکولوژي با عنوان،  – پایان نامه دکتر نبمه اصفهانيان1384 سال

•

The relationship between Helicobacter pylori and P53 gene mutation in patients with
adenocarcinoma of stomach.

:  متخصص را دیوتراپي انکولوژي با عنوان،  – پایان نامه دکتر بابک رجبي1384 سال

•

Evaluation of the Association between the overexpressed thymidilate syntheses
Enzyme and P53 mutation and response to therapy in locally advanced rectal cancer
undergoing neoadjuvant chemoradiation.

:  متخصص رادیوتراپي انکولوژي با عنوان،  پایان نامه دکتر غالمرضا احتجاب1385سال

•

Neuroprtective effect of vit E in patient treated with Paclitaxel base chemotherapy.
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•

سال  – 1385پایان نامه دکتر علي

نبري مطلق  ،متخصص رادیوتراپي انکولوژي با عنوان :

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer under going
neoadjuvant chemoradiation.

•

سال  – 1386پایان نامه دکتر امير شهرام یوسفي کاشي  ،متخصص را دیوتراپي انکولوژي با عنوان :
HER2 status in breast cancer patients with & without brain metastasis.

•

سال 86

-

پایان نامه دکترمهدي سبحاني ،متخصص رادیوتراپي انکولوژي با عنوان :

تعيين تفاوت دز پراکنده رسيده به بيضههاو ارتباط آن با تبييرات هورمونهاي جنسي در رادیوتراپي
کانسررکتوم با دستگاههاي کبالت و شتابدهنده خطي طي سالهاي  1384و  1385شمسي در بخش
رادیوتراپي ذ انکولوژي بيمارستان امام حسين تهران
•

سال 1388

-

پایان نامه دکترعلي یعقوبي جویباري ،متخصص رادیوتراپي انکولوژي با عنوان :

Comparison Of 5-FU Base Chemoradiation with & without Eloxatin on Pathologic
Complete Response in neoadjuvant chemoradiation of rectal cancer

•

سال  -1390پایان نامه خان نيلوفر نکوزاد  ،کارشناس ارشد پرستاري با عنوان :

بررسي اثر روغن کنجد در پيشگيري از فلبيت ناشي از شيمي درماني
•

سال  - 1392پایان نامه دکتر کامبيز نوین  ،متخصص رادیوتراپي انکولوژي با عنوان :
بررسي پایائي اطالعات ادجوانت آنالین در مطابقت با یافته هاي بيماران ایراني مبتال به سرطان
پستان

•

سال  -1392پایان نامه دکتر طيبه طاهري پناه  ،متخصص رادیوتراپي انکولوژي با عنوان :
بررسي پایایي نتایج پيش بيني شده توسط برنامه کامپيوتري ادجوانت آنالین در مقایسه با یافته
هاي بيماران ایراني مبتال به سرطان کولون
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•

سال  -1393پایان نامه دکتر حسينعلي غياثي ،دستيار تخصصي رادیوتراپي انکولوژي با عنوان :
بررسي اثر کپسيتابين بر روي اثر انگشت بيماران تحت درمان با دارو

•

سال  -1396-1397پایان نامه دکتر جالل زماني اميري  ،دستيار تخصصي رادیوتراپي انکولوژي با
عنوان  :بررسي بقاي بدون بيماري در بيماران مبتال به کانسر پستان در دو گروه دریافت کنندگان
درمان ادجوانت به صورت پکليتکسل هفتگي با هر سه هفته

•

سال  -1397پایان نامه دکتر رویا زندیان  ،دستيار تخصصي رادیوتراپي انکولوژي با عنوان :
مقایسه رژی هاي تاکسول/کربوپالتين و سيس پالتين-5/فلوئورواوراسيل در کمورادیوتراپي طعي
بر ميزان پاسخ کامل کلينيکي در بيماران با سرطان

•

سال  -1398پایان نامه دکترزینب آبيار  ،دستيار تخصصي رادیوتراپي انکولوژي با عنوان :
بررسي اثر شيمي درماني القایي و شيمي درماني رادیوتراپي نئوادجوانت بر ميزان پاسخ کامل
پاتولوژیک در بيماران مبتال به سرطان معده و کاردیا

•

سال  - 1398-1399پایان نامه دکتر بهناز بهزادي  ،دستيار تخصصي رادیوتراپي انکولوژي با عنوان :
بررسي پيامد هاي درماني روش شيمي درماني القایي و سپس کمورادیوتراپي نئوادجوانت و جراحي،
در سرطان رکتوم موضعي پيشرفته

•

سال  -1399پایان نامه دکتر نازنين رهنما  ،دستيار تخصصي رادیوتراپي انکولوژي با عنوان :
بررسي ارتباط حداکرر دوز اشعه رسيده به بطن چپ و تبييرات سرمي  proBNPدر بيماران مبتال به
سرطان پستان چپ

•

سال  -1400پایان نامه دکتر فرشته طالبي  ،دستيار تخصصي رادیوتراپي انکولوژي با عنوان :
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تاثير ویژگي هاي خانواده بر مشخصات بروز سرطان پستان در بيماران سرطان پستان در سالهاي
1396-1399
•

سال  -1401پایان نامه دکتر فاطمه علمي ،دستيار تخصصي رادیوتراپي انکولوژي با عنوان :
ارزیابي باليني و آزمایشگاهي بيماران مبتال به سرطان از نتر ابتال به کووید 19

مجری تریالهای زیر :
A phase III study of UFT plus oxaliplatin (UFOX) us. Capecitabine plus oxaliplatin

•

(Xelox) and Folfox in first – line metastatic colorectal cancer (MCRC).
The Role of Xaliproden in decreasing the incidence of oxaliplatin - induced

•

Neuropathy .
5FU (DCF) with Epirabicin,

,

docetaxol , cisplatin

Randomized trial comparing

•

cisplatin , 5FU (ECF) in advanced gastric Adenocarcinoma.
•

بررسي مقایسه اي  window settingهاي متفاوت در کشف ضایعات عفوني تومورهاي اوليه و
متاستاتيک کبدي در سي تي اسکن

•

بررسي شيوع و عوامل زمينه ساز فرسودگي شبلي در مرا بين بيماران مبتال به سرطان در ایران

•

ارزیابي شيوع ،ابعاد و عوامل زمينه ساز مشکالت بيماران مبتال به سرطان در ایران

•

بررسي وضعيت ژن هاي  TSو ERCC1

و ارتباط آن با عوامل باليني و پاتولوژي در سرطان هاي

دستگاه گوارش
•

کارآزمایي باليني فاز  IIبررسي پاسخ باليني و عوارض داروي شيمي درماني پاکلي تکسل در بيماران
مبتال به سرطان پيشرفته معده

•

بررسي خصوصيات باليني ،پاتولوژي و نتایج درمان بيماران مبتال به سرطان کولورکتال مراجعه کننده
به مرکز رادیوتراپي انکولوژي بيمارستان امام حسين در طي سال هاي  1376تا 1385

•

بررسي خصوصيات باليني ،پاتولوژي و نتایج درمان بيماران مبتال به سرطان معده مراجعه کننده به
مرکز رادیوتراپي انکولوژي بيمارستان امام حسين در طي سال هاي  1376تا 1385

•

بررسي خصوصيات باليني ،پاتولوژي و نتایج درمان بيماران مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به
مرکز رادیوتراپي انکولوژي بيمارستان امام حسين در طي سال هاي  1376تا 1385
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•

بررسي پيامد هاي درماني روش شيمي درماني القایي و سپس کمورادیوتراپي نئوادجوانت و جراحي ,
در سرطان رکتوم موضعي پيشرفته

•

بررسي تأثير مداخله آموزشي بر سطح برخي از پارامترهاي استرس اکسيداتيو در کارکنان آنکولوژي
بيمارستانهاي منتخب

•

مقایسه دو روش ورتبروپالستي و کایفوپالستي در ضایعات متاستاتيک ستون فقرات

•

بررسي اثر شيمي درماني اینداکشن و کمورادیوتراپي نيوادجوانت بر ميزان بقاي عاري از بيماري در
بيماران کنسر کاردیا و معده مراجعه کننده به بيمارستان امام حسين در سال  96تا 97

•

تعيين اثر شيمي درماني ادجوانت بر بقاي کلي و بقاي عاري از عود بيماران مبتال به مرحله  2و 3
سرطان کولون

•

بررسي ارتباط شيمي درماني القایي و شيمي درماني رادیوتراپي نئوادجوانت با ميزان پاسخ کامل
پاتولوژیک و بقا  3ساله در بيماران سرطان معده و کاردیا

•

ارزیابي باليني و آزمایشگاهي بيماران مبتال به سرطان از نتر ابتال به کووید 19

•

امکان سنجي روش تضمين کيفيت پالن بيمار مبتني بر اطالعات لوا فایل و آشکارساز متصل به
سيست در درمان توموتراپي

عالئق علمی ): (favorites

Immunotherapy
Gastrointestinal cancer
Breast cancer
Molecular biology of cancer
IMRT
Palliative care cancer patient
NET
Quality of life cancer
Development education

43

•
•
•
•
•
•
•
•
•

