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تجارب حرفهای
 -0334ادامه دارد

معاون آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی تبریز
دانشکده پزشکي -دانشگاه علوم پزشکي تبریز

 -0333ادامه دارد

مدیرگروه فیزیک پزشکی
دانشکدة پزشکي -دانشگاه علوم پزشکي تبریز

 -0333ادامه دارد
رئیس آزمایشگاههای گروه فیزیک پزشکی
دانشکده پزشکي -دانشگاه علوم پزشکي تبریز
0331 -0336

رئیس آزمایشگاه رادیوبیولوژی گروه فیزیک پزشکی
دانشکده پزشکي -دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0383 - 0380

مسئول ادارة پایان نامه ها ,دانشکدة پزشکي -دانشگاه علوم پزشکي تبریز
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سوابق تحصیلی
0383 - 0383

دکتری DhPفیزیک پزشکی :پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکي مشهد

0336 - 0336

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی :رادیوبیولوژی دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0336 - 0348

کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی :رادیولوژی

دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0348 - 0341

کاردانی تکنولوژی رادیولوژی :رادیولوژی

دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0346

دیپلم متوسطه :علوم تجربی

دبیرستان  13بهمن تبریز

عناوین پایاننامه تحصیالت تکمیلی
پایاننامۀ دکتری(:)PhD
شبیه سازی مونت کارلوی سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتوني وبررسي پارامترهای
موثربرکیفیت تصویر -استاد راهنما :دکترمحمدتقي بحریني طوسي()0383
پایاننامۀ کارشناسی ارشد(:)MSc
مطالعۀ تاثیرپرتودرماني برکاریوتیپ بیماران سرطاني  -استاد راهنما :دکترمحمدعلي حسینپورفیضي()0336
زمینه های تحقیقاتی
فیزیک پزشکي :رادیولوژی ،رادیوبیولوژی ،پزشکي هسته ای و شبیه سازی مونت کارلو با کد SIMIND
فرصت های مطالعاتی
فرصت مطالعاتي خارج ازکشور .گروه فیزیک تشعشع پزشکي ،دانشگاه لوند ،سوئد.سال 1603
دوره تکمیلي خارج ازکشور دکتری فیزیک پزشکي .گروه فیزیک تشعشع پزشکي ،دانشگاه لوند ،سوئد.سال 1606
سوابق آموزشی
دوره های دکتری حرفه ای

فیزیک پزشکی برای دانشجویان دندانپزشکي ،پزشکي
بیوفیزیک برای دانشجویان داروسازی

دوره های کارشناسي ارشد

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی برای دانشجویان کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي
فیزیک امواج فراصوت پزشکی برای دانشجویان کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي
فیزیک پزشکی هسته ای برای دانشجویان کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي
سیستم های تصویربرداری برای دانشجویان کارشناسي ارشد فیزیک و مهندسي پزشکي

دوره های کارشناسي

بیوفیزیک برای دانشجویان بهداشت عمومي
بهداشت پرتوها وحفاظت برای دانشجویان بهداشت حرفه ای ،بهداشت محیط
فیزیک عمومی برای دانشجویان تغذیه ،بهداشت محیط ،رادیولوژی وعلوم آزمایشگاهي
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فیزیک پزشکی برای دانشجویان اتاق عمل
رادیولوژی ،سونولوژی والکتروتراپی برای دانشجویان مامائي
پرتوهای ماورائ صوت درپزشکی برای دانشجویان کارشناسي رادیولوژی
کارآموزی درعرصه برای دانشجویان کارشناسي رادیولوژی
روش های پرتونگاری  2 – 1و 3برای دانشجویان کارداني رادیولوژی

دوره های کارداني

ارزیابی تکنیکی فیلم رادیولوژی برای دانشجویان کارداني رادیولوژی
اصطالحات وکلیات پزشکی برای دانشجویان کارداني رادیولوژی
فیزیک حیاتی برای دانشجویان کارداني علوم آزمایشگاهي
دورهها و کارگاههای آموزشی
0331

اخالق درپژوهش های پزشکي

0336

مهارتهای چاپ مقاله درمجالت معتبر

0333

طرح ضیافت اندیشه استادان (اصول تعلیم و تربیت اسالمي)

0333

طرح ضیافت اندیشه استادان (معرفت شناسي اسالمي)

0331

کارگاه آموزش مباني فراگیری الکترونیکي

0336

طرح ضیافت اندیشه استادان (اخالق علمي وحرفه ای)

0336

طرح ضیافت اندیشه استادان (اندیشه سیاسي ومباني انقالب)

0336

کارگاه آموزشي اصول وتکنیکهای PCR

0336

کارگاه آموزشي real time PCR

0336

کارگاه آموزشي روش های نوین کشت سلولي

0336

کارگاه آموزشي االیزاوایمنوهیستوشیمي

0336

کارگاه آموزشي SDS& Blotting

0383

کارگاه آموزشي نمونه گیری وتعیین حجم نمونه

0383

کارگاه آموزشي روش تحقیق مقدماتي

0383

کارگاه آموزشي روش تحقیق پیشرفته

0338

کارگاه روش برنامه ریزی درسي وتدریس

0334

کارگاه نگارش وارائۀ مقاالت پزشکي
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طرحهای پژوهشی
34-0336

بررسی حساسیت و قدرت تفکیک فضایی تصویر با استفاده از آشکارساز نیمه هادی  CdTeدرسیستم
تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی

اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان – بابک محمودیان -محمداصغری -سمیراعباسپور
سازمان تصویب کننده :دانشکده پزشکي -معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز
34-0336

مطالعه ای برای ارزیابی زاویه شیب روزنه ای مناسب کولیماتور slit-slantجهت تمایزاکتیویته تحتانی قلب
از اندام های زیردیافراگمی در تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشر تک فوتونی

اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان – بابک محمودیان -اسماعیل قره پاپاق -پروانه درخور
سازمان تصویب کننده :مرکز تحقیقات ایمونولوژی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز
31-0333

مطالعه ای برای سنجش دقیق حجم آمبولی عروقی درتصاویر سی تی اسکن با استفاده از نرم افزار جعبه ابزار
تصویر برداری  MITKجهت ارائه این روش در برنامه ریزی تشخیص ودرمان مناسب آمبولی عروقی

اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان  -مسعود پزشکي راد -علي اشراقي -سیده فاطمه آیتي فرد
سازمان تصویب کننده :مرکز تحقیقات ایمونولوژی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز
31-0333

بررسی اثر حفاظت پرتویی داروی  IModeبر لنفوسیت های خون محیطی انسان در شرایط in vitro

اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان  -بهزاد برادران -علیرضا فرج الهي -محمداصغری جعفرآبادی -زهرا ستارپور
سازمان تصویب کننده :مرکز تحقیقات ایمونولوژی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز
31-0333

مطالعه ای برای ارزیابی جذب هدفدار رادیونانوداروی  99mTc-2DG/DOXدر سلول های توموری پستان

اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان  -جعفرمجیدی ذوالبنین -محمداصغری  -بابک محمودیان -مهدیه شمسي
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز
36-0333

دز دریافتی کاردیولوژیست وتکنولوژیست از معاینات آنژیوگرافی کرونری درسه اندام موجود در میدان
پرتویی

اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان  -محسن اسدی نژاد-علیرضا صدرممتاز-محمداصغری  -اکرم شوشتری
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز
36-0331

مطالعه ای در زمینۀ بهینه سازی کولیماتور  Medium Energyبرای تصویربرداری کمّی با رادیو ایزوتوپ
ایتریم  09در تصویربرداری SPECT

اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان -بابک محمودیان-اسماعیل قره پاپاق-محمداصغری -هدی رضائي روشن
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز
36-0331

آشکارسازی وتمایزدقیق تومورهای پاروتیدی ازطریق آنالیز همزمان پارامترهای تصویربرداری پرفیوژن و
دیفیوژن تشدید مغناطیسی

اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان -حمیدرضا سلیقه راد -لیال آقا قزویني -صنم اصیلي
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز
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0333 -0331

مطالعه ای برای بهینه سازی آشکارسازسیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی

اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان -محمد عابدی  -بابک محمودیان -محمداصغری  -محمد خوش اخالق
سازمان تصویب کننده :مرکز تحقیقات ایمونولوژی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز
0336 -0331

مطالعه ای برای بهینه سازی تعیین دانسیته در سیستم تصویربرداری سی تی اسکن به منظور
دانسیتومتری استخوان
اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان -اسالم گروسي -کوروش عبداللهي فرد  -محمدرضا عبداللهي
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0333 -0330

استفاده از نانو کامپوزیت زئولیتی حاوی داروهای شیمی درمانی ( )2DG/DOXبرای افزایش بهرة
پرتودرمانی سلولهای سرطانی پستان ) (SKBR3,T47Dبه روش درمان ترکیبی
اعضا :خانمحمدی -بهاره دیوبند -محمدرضا رشیدی -جلیل پیرایش اسالمیان -میالد حاتمیان
سازمان تصویب کننده :صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

0333 -0330

مطالعه ای برای بهینه سازی کولیماتور سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی
اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان -احمدرضا آزرم -بابک محمودیان  -اسماعیل قره پاپاق
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0333 -0331

افزایش بهرة پرتودرمانی سلولهای سرطانی پستان(  SKBR3و ) T47Dبه روش درمان ترکیبی
بانانوذرات حاوی داروهای شیمی درمانی()2DG /DOX
اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان -محمدرضا رشیدی -میالد حاتمیان-محمدمحمدزاده-اصغرمصباحي -
نگارعباسي  -محمداصغری جعفرآبادی
سازمان تصویب کننده :مرکزتحقیقات نانوفناوری داروئي دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0333 -0330

افزایش بهره پرتو درمانی سلولهای سرطانی  SCCمری به روش درمان ترکیبی با داروهای
متفورمین و-2دی اکسی دی گلوکز
اعضا :عباس شفاعي  -جلیل پیرایش اسالمیان -داوود زارعي -محمدرحمتي پامچي  -علیرضا فرج اللهي -
کاظم نجاتي  -محمداصغری جعفرآبادی
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0333 -0331

افزایش بهرة پرتودرمانی سلولهای سرطانی پستان(  SKBR3و ) MCF7به روش درمان ترکیبی
با شیمی درمانی()2DG/MLN4924
اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان -علي شبستاني منفرد  -بهزاد برادران  -مریم اوالد غفاری -محمدمحمدزاده-
علیرضا فرج اللهي  -محمداصغری جعفرآبادی
سازمان تصویب کننده :مرکزتحقیقات ایمنولوژی دانشگاه علوم پزشکي تبریز
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31-0336

افزایش حساسیت پرتوی سرطان نوع سلول شاخی مری( )ESCCازطریق سرکوب بیان ژن
 Hdm2توسط تکنیک siRNA
اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان -بهزادبرادران  -علیرضا فرج الهي  -هادی کرمي -محسن محمدی-
امیرمنفردان -محمداصغری جعفرآبادی
سازمان تصویب کننده :صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

31-0336

تاثیرحفاظت پرتوی آمیفوستین با و بدون لیکوپن بر لنفوسیتهای خون محیطی در In vitro
اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان -حبیب مهرالي -علیرضا فرج الهي  -محمداصغری جعفرآبادی
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز

30-0383

افزایش بهرة پرتودرمانی سلولهای سرطانی پستان)  SKBR3و  (T47Dبه روش درمان ترکیبی با
شیمی درمانی()2DG/DOX

اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان -فهیمه آقائي -بهزاد برادران  -پرینازمحنتي– محمداصغری جعفرآبادی
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز
30-0383

مطالعۀ تاثیرپرتودرمانی درالقای آپوپتوز درسلول های سرطانی پستان()MCF-7
اعضا :پرینازمحنتي -بهزاد برادران – منافاضل -جلیل پیرایش اسالمیان
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز

83-0383

شبیه سازی مونت کارلوی سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی و بررسی
عوامل موثربرکیفیت تصویر
اعضا :محمدتقي بحریني طوسي ،جلیل پیرایش اسالمیان ،سیدرسول زکوی ،مهدی مومن نژاد  ،شاهرخ ناصری
سازمان تصویب کننده :دانشگاه علوم پزشکي مشهد

86-0381

مطالعۀ تاثیرپرتوهای گاما با دوزهای 2و 6گری برروی مراحل سیکل سلولی سلولهای تخمدان
همسترچینی OHC
اعضا :پریناز محنتي  -جلیل پیرایش اسالمیان  -علیرضا فرج اللهي  -حسین ساعدی پور
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0386

اثرات میدان مغناطیسی  2میلی تسال با فرکانس  33هرتز برکروموزومهای لنفوسیتهای خون
محیطی انسان در  in vitroو موش( )tarدر in vitro
اعضا :جلیل پیرایش اسالمیان ،محمدعلي حسین پورفیضي ،سیامک اکبری  ،قاسم اهرابیان ،سیاووشاستخدامي
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه تبریز

0386

ارزیابی تاثیرمیتوززایی انواع واریته های منطقه ای لوبیای قرمز برلنفوسیت های خون محیطی
انسان در in vitro
اعضا :محمد علي حسین پورفیضي  -جلیل پیرایش اسالمیان  -سید داوود مدینه زاد-سیامک اکبری
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه تبریز
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33-0331

مطالعۀ تاثیرپرتودرمانی برکاریوتیپ بیماران سرطانی
اعضا :محمد علي حسینپورفیضي  -جلیل پیرایش اسالمیان
سازمان تصویب کننده :معاونت پژوهشي دانشگاه تبریز

همایشها
شبیه سازی مونت کارلوی کولیماتور  Slit Slatدر تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشر تک فوتونی،
نویستده ها :درخور پ ،پیرایش اسالمیان ج ،محمودیان ب ،قره پاپاق ا.
همایش :سومین کنگره ملي سالیانه دانشجویي کاربرد بهینه تکنیک ها و روش های تصویربرداری پزشکي در تشخیص و درمان موثر بیماری
ها»  6-1( ،اسفند  ،)0331تهران ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
آشکارسازهای نیمه هادی  CdTeو  CZTبرای بهبود حساسیت و رزولوشن تصویربرداری رادیوایزوتوپی
نویستده ها :عباسپور س ،پیرایش اسالمیان ج ،محمودیان ب.
همایش :سومین کنگره ملي سالیانه دانشجویي کاربرد بهینه تکنیک ها و روش های تصویربرداری پزشکي در تشخیص و درمان موثر بیماری
ها»  6-1( ،اسفند  ،)0331تهران ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
مروری برکولیماتور  Slit-Slantدربرش تگاری رایانه ای نشرتک فوتونی.
نویستده ها :درخور پ ،پیرایش اسالمیان ج ،محمودیان ب ،قره پاپاق ا.
همایش :بیستمین کنگره پزشکي هسته ای ایران 3-1( ،آبانماه  ،)0331تهران ،ایران.
ارزیابی تاثیرضخامت آشکارسازنیمه هادی  CdTeبرواکنش به چشمه  99mTcدرسیستم تصویربرداری  SPECTحیوانات
کوچک.
نویستده ها :عباسپور س ،پیرایش اسالمیان ج ،محمودیان ب؛ اصغری جعفرآبادی م.
همایش :بیستمین کنگره پزشکي هسته ای ایران 3-1( ،آبانماه  ،)0331تهران ،ایران.
مروری بر توسعه آشکارسازها درپزشکی هسته ای.
نویستده ها :خوش اخالق م ،پیرایش اسالمیان ج ،عابدی سیدمحمد ،محمودیان ب.
همایش :بیستمین کنگره پزشکي هسته ای ایران 3-1( ،آبانماه  ،)0331تهران ،ایران.
مطالعه ای برای تعیین آشکارسازبهینه سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی.
نویستده ها :خوش اخالق م ،پیرایش اسالمیان ج ،عابدی سیدمحمد ،محمودیان ب ،مردانشاهي ع.
همایش :بیستمین کنگره پزشکي هسته ای ایران 3-1( ،آبانماه  ،)0331تهران ،ایران.
99m

مطالعه ای برای ردیابی جذب توموری نانوذرات حاوی دکسوروبیسین و دو-دئوکسی-د-گلوکز با استفاده از Tc

همایش :هیجدهمین کنگره پزشکي هسته ای ایران 10تا 13آبانماه 0333؛ دانشگاه علوم پزشکي تهران
نویسندهها :مهدیه شمسي ،جلیل پیرایش اسالمیان ،جعفرمجیدی ذوالبنین ،بابک محمودیان ،محمد اصغری ،نگارعباسي ،نعیمه
مجیدی ،لیلي عاقبتي
مطالعه ای برروی تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی با گالیم بروش مونت کارلو

همایش :هیجدهمین کنگره پزشکي هسته ای ایران 10تا 13آبانماه 0333؛ دانشگاه علوم پزشکي تهران
نویسندهها :جلیل پیرایش اسالمیان ،هدی رضائي روشن ،بابک محمودیان ،اسماعیل قره پاپاق
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مطالعه ای برای افزایش تاثیرپرتودرمانی بر روی سلول های سرطانی پستان با استفاده از ترکیب نانوذرات هیدروکسی آپاتایت
و داروهای دو-دئوکسی -دی گلوکز و دکسوروبیسین

همایش :یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکي ایران 01و 04آبانماه 0333؛ دانشگاه علوم پزشکي تهران
نویسندهها :جلیل پیرایش اسالمیان ،میالد حاتمیان ،محمدرضا رشیدی ،اصغرمصباحي ،سمانه محمدی ،نگارعباسي
بررسی کمّی تصویربرداری دینامیک تشدیدمغناطیسی درارزیابی تومور های سروگردن

همایش :یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکي ایران 01و 04آبانماه 0333؛ دانشگاه علوم پزشکي تهران
نویسندهها :صنم اصیلي ،جلیل پیرایش اسالمیان ،آناهیتا فتحي کازروني ،حمیدرضا سلیقه راد
مطالعه ای برروی همخط سازهای تک روزنه وچند روزنه برای افزایش کیفیت تصاویردرسیستم تصویربرداری برش نگاری
رایانه ای نشرتک فوتونی

همایش :یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکي ایران 01و 04آبانماه 0333؛ دانشگاه علوم پزشکي تهران
نویسندهها :جلیل پیرایش اسالمیان ،احمدرضا آزرم ،طاهره دژآلود
افزایش حساسیت پرتوئی سرطان نوع سلول شاخی مری ESCCازطریق سرکوب بیان ژن Hdm2توسط تکنیک siRNA

همایش :یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکي ایران 01و 04آبانماه 0333؛ دانشگاه علوم پزشکي تهران
نویسندهها :جلیل پیرایش اسالمیان ،محسن محمدی ،محمدرضا آقا میری ،بهزاد برادران ،علیرضا فرج اللهي ،محمداصغری
مقایسه تاثیرحفاظتی داروی آمیفوستین درحضور لیکوپن بر لنفوسیتهای خون محیطی انسان درشرایط In vitro

همایش :یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکي ایران 01و 04آبانماه 0333؛ دانشگاه علوم پزشکي تهران
نویسندهها :جلیل پیرایش اسالمیان ،حبیب مهرالي ،علیرضا فرج اللهي ،محمداصغری جعفرآبادی
مطالعۀ اثرتوام پرتو وژن درمانی با فن آوری  siRNAدرافزایش میزان بروز مرگ آپوپتوزی در سلول های سرطانی  SCCمری

همایش :دوازهمین کنگرة علمي علوم پرتونگاری ایران  13-14اردیبهشت ماه 0333؛ انجمن علوم پرتونگاری ایران
نویسندهها :محسن محمدی ،جلیل پیرایش اسالمیان ،محمودرضا آقامیری ،علیرضا فرج اللهي ،بهزاد برادران
تاثیرخاموش سازی بیان ژن  hdm2با  RNAتداخلی کوچک برحساسیت پرتوئی کارسینومای اسکواموس سل مری

همایش :دوازهمین کنگرة بین المللي ایمنولوژی وآلرژی ایران  3-01اردیبهشت ماه 0333؛ دانشگاه علوم پزشکي تهران
نویسندهها :جلیل پیرایش اسالمیان ،بهزاد برادران ،محسن محمدی.
اثرات درمان ترکیبی پرتودرمانی توام با داروهای شیمی درمانی()MLN4924and2DGبررده سلولی  MCF7سرطان پستان
همایش :دوازهمین کنگرة بین المللي ایمنولوژی وآلرژی ایران  3-01اردیبهشت ماه 0333؛ دانشگاه علوم پزشکي تهران
نویسندهها :مریم اوالد غفاری ،جلیل پیرایش اسالمیان ،بهزاد برادران ،علي شیستاني منفرد.
روش درمانی نوین برای سرطان پستان :بررسی تاثیر درمان هدفمند سرطان پستان با ترکیبی از نانو ذرات پوشش داده شده با
داروهای -2دی اکسی -د-گلوکز ودکسوروبایسین

همایش :دوازهمین کنگرة بین المللي ایمنولوژی وآلرژی ایران  3-01اردیبهشت ماه 0333؛ دانشگاه علوم پزشکي تهران

نویسندهها :میالد حاتمیان ،جلیل پیرایش اسالمیان ،نگارعباسي ،بهارک دیوبند ،محمد رضا رشیدی.
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بررسی تاثیر درمان هدفمند سرطان پستان با ترکیبی از نانو ذرات ،شیمی درمانی و پرتودرمانی

همایش :دهمین کنگرة بین المللي بیماریهای زنان ومامائي ایران  6-4مهرماه 0331؛ انجمن متخصصین زنان ومامائي ایران

نویسندهها :جلیل پیرایش اسالمیان ،میالد حاتمیان ،محمد رضا رشیدی.
افزایش حساسیت پرتوی کارسینومای سلول شاخی مری توسط سرکوب بیان ژن  Hdm2بروش siRNA
همایش :یازدهمین کنگرة سراسری انجمن علوم پرتونگاری ایران  14-13اردیبهشت ماه 0331؛ انجمن علوم پرتونگاری ایران (سخنراني)

نویسندهها :محسن محمدی،جلیل پیرایش اسالمیان.
درمان ترکیبی سلولهای سرطان پستان با پرتو درمانی و داروهای شیمی درمانی 2DGوMLN4924
همایش :دوازدهمین کنگرة سراسری مدیکال انکولوژی وهماتولوژی ایران  1-6خرداد ماه 0331؛ انجمن مدیکال انکولوژی
وهماتولوژی ایران و دانشگاه علوم پزشکي تهران (پوستر)
نویسندهها :مریم اوالدغفاری،دکترجلیل پیرایش اسالمیان،دکتر بهزاد برادران،دکتر علي شبستاني منفرد
ترکیب متفورمین با -2دئوکسی دی گلوکز همراه با پرتو/شیمی درمانی به عنوان یک روش نوین در درمان سرطان
همایش :دوازدهمین کنگرة سراسری مدیکال انکولوژی وهماتولوژی ایران  1-6خرداد ماه 0331؛ انجمن مدیکال انکولوژی
وهماتولوژی ایران و دانشگاه علوم پزشکي تهران (پوستر)
نویسندهها :داوود زارعي ،جلیل پیرایش اسالمیان ،عباس شفاعي
درمان ترکیبی نانوذرات با شیمی درمانی و پرتودرمانی در درمان سرطان پستان
همایش :دوازدهمین کنگرة سراسری مدیکال انکولوژی وهماتولوژی ایران  1-6خرداد ماه 0331؛ انجمن مدیکال انکولوژی
وهماتولوژی ایران و دانشگاه علوم پزشکي تهران (پوستر)

نویسندهها :میالد حاتمیان ،جلیل پیرایش اسالمیان ،محمد رضا رشیدی
تصویربرداری تراهرتز درتشخیص پزشکی
همایش :بیست وهشتمین کنگرة رادیولوژی ایران 13-14 .اردیبهشت ماه 0330؛ دانشگاه علوم پزشکي ایران (پوستر)
نویسندهها :اصیلي ص ،پیرایش اسالمیان ج،
بررسی مرگ آپوپتوزی درسلولهای سرطانی پستان بعد ازپرتودرمانی
همایش :چهارمین کنگرة ساالنۀ سرطانهای زنان ایران .سي ام خرداد تا اول تیرماه 0330؛ انجمن سرطان زنان ایران(پوستر)
نویسندهها :فاضل م ،محنتي پ ،برادران ب ،پیرایش اسالمیان ج.
پاسخ رده های سلولی سرطان پستان  SKBR3/T47Dبه درمان تشعشعی و -2دئوکسی-دی-گلوکز
همایش :اوّلین کنفرانس بین المللي  MEFOMPفیزیک پزشکي ایران 03-00 .آبانماه 0336؛ دانشگاه علوم پزشکي
شیراز(پوستر)
نویسندهها :آقائي ف ،برادران ب ،پیرایش اسالمیان ج ،محمدزاده م ،اصغری جعفرآبادی م ،محنتي پ.
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افزایش بهرة پرتودرمانی سلولهای سرطانی پستان( )SKBR3,T47Dبه روش درمان ترکیبی با شیمی
درمانی()2DG/DOX
همایش :هشتمین کنگره بین المللي سرطان پستان1 -تا 6اسفند ماه  - 0330مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکي
شهید بهشتي ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي ،دانشکده پزشکي ،سالن ابن سینا(پوستر)
نویسندگان :آقایي ف ،برادران ب ،محمدزاده م ،اصغری جعفر آبادی م ،مصباحي ا ،فرج الهي ع
عوامل موثر در پرتودرمانی سلولهای سرطانی پستان
همایش :هشتمین کنگره بین المللي سرطان پستان1 -تا 6اسفند ماه  - 0330مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکي
شهید بهشتي ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي ،دانشکده پزشکي ،سالن ابن سینا(پوستر)
نویسندگان :محنتي پ ،فاضل م ،برادران ب ،جلیل پیرایش اسالمیان ج.
پاسخ رده های سلولی سرطان پستان  SKBR3/T47Dبه درمان تشعشعی و دکسوروبایسین
همایش :اوّلین کنفرانس فیزیک پزشکي ایران 03-00 . MEFOMPآبانماه 0336؛ دانشگاه علوم پزشکي شیراز(پوستر)
نویسندهها :آقائي ف ،پیرایش اسالمیان ج ،برادران ب ،محمدزاده م ،اصغری جعفرآبادی م ،محنتي پ.
مطالعۀ مقایسه ای تصویربردای ماموگرافی فیلم-اسکرین ودیجیتالی ازنقطه نظرحقوق بیمار
همایش :اوّلین کنفرانس فیزیک پزشکي ایران 03-00 . MEFOMPآبانماه 0336؛ دانشگاه علوم پزشکي شیراز(پوستر)
نویسندهها :محنتي پ ،پیرایش اسالمیان ج.
پروتون درتشخیص ودرمان
همایش :اوّلین کنفرانس فیزیک پزشکي ایران 03-00 . MEFOMPآبانماه 0336؛ دانشگاه علوم پزشکي شیراز(پوستر)
نویسندهها :سلمان زکریائي س ،پیرایش اسالمیان ج.
ارزیابی تاثیرضخامت مادة پس پراکنده کننده بر واکنش های چشمه های تکنسیوم  00ام درسیستم تصویربرداری
 TDEOSبا استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو
همایش :کنگره بین المللي پزشکي هسته ای و چهاردهمین کنگره پزشکي هسته ای ایران0383 .؛ (سخنراني)
نویسندهها :پیرایش اسالمیان ج ،بحریني طوسي م ،مومن نژاد م ،زکوی س ر ،صادقي ر ،لجونبرگ م.
مطالعۀ مونت کارلوی تاثیرضخامت همخط ساز برواکنش های چشمه های تکنسیوم  00ام در سیستم تصویربرداری TDEOS

همایش :کنگرة بین المللي پزشکي هسته ای وچهاردهمین کنگره پزشکي هسته ای ایران0383 .؛ (پوستر)
نویسندهها :پیرایش اسالمیان ج ،بحریني طوسي م ت ،مومن نژاد م ،زکوی س ر ،صادقي ر ،لجونبرگ م.
شبیه سازی مونت کارلوی یک سیستم تصویربرداری  TDEOSبا کد TMIMIP
همایش :کنفرانس بین المللي فیزیک پزشکي ،حفاظت پرتوی ورادیوبیولوژی()RPRCICI 2K9وچهاردهمین کنوانسیون
سالیانۀ شاخۀ شمالي 0388 .IRCR؛هندوستان (پوستر)
نویسندهها :بحریني طوسي محمدتقي ،پیرایش اسالمیان جلیل ،مومن نژاد مهدی ،لجونبرگ میکائیل
مطالعه اثرات پرتوهای گاما با دزهای  2و  6گری بر روی چرخه سلولی در سلولهای تخمدان همستر چینی
همایش :هفتمین کنگره فیزیک پزشکي ایران0384 .؛ (سخنراني)
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نویسندهها :پریناز محنتي ،علیرضا فرج اللهي ،جلیل پیرایش اسالمیان ،شهین جباری ،جعفر مجیدی ،مریم بنازاده امیرخیز
اثرات میدان مغناطیسی  2میلی تسال و 33هرتز برکروموزومهای لنفوسیتهای خون محیطی انسان در onrtv ni
وموش ( )tarدر onov ni
همایش :اولین کنگرة سراسری زیست شناسي سلولي ومولکولي0381 .؛ (سخنراني)
نویسنده ها :جلیل پیرایش اسالمیان ،محمدعلي حسین پورفیضي ،سیامک اکبری کامران ور ،قاسم اهرابیان ،سیاووش استخدامي
اقدامات حفاظتی و محاسبات دوزپرتوی در پزشکی هسته ای
همایش :همایش سراسری پزشکي هسته ای ایران0386 .؛ (سخنراني)
نویسندهها :علي بایبوردی ،جلیل پیرایش اسالمیان
بررسی شرایط محیطی درتولد  09کودک عقب ماندة ذهنی با ناهنجاری بارز کروموزومی
همایش :اولین همایش بین المللي روانپزشکي کودک ونوجوان0386 .؛ (سخنراني)
نویسندهها :محمدعلي حسین پورفیضي ،سیامک اکبری کامران ور ،جلیل پیرایش اسالمیان
کاربرد دوزیمتری ژل دردرمان ازراه دور
همایش :اولین همایش بین المللي سرطان ایران0386 .؛ (سخنراني)
نویسندهها :علیرضا فرج اللهي ،حسین ساعدی پور ،جلیل پیرایش اسالمیان
ارزیابی تاثیرات میتوززائی انواع واریته های منطقه ای لوبیای قرمز برروی لنفوسیتهای خون محیطی انسان در . otriv RI

همایش :ششمین سمینارسراسری زیست شناسي ایران0334 .؛ (سخنراني)
نویسندهها :محمدعلي حسینپورفیضي .جلیل پیرایش اسالمیان .سیدداوودمدینه زاد .سیامک اکبری کامران ور
بررسی ناهنجاریهای کروموزومی درلنفوسیتهای خون محیطی  03تکنولوژیست رادیولوژی
همایش :سومین کنگره فیزیک پزشکي سراسری ایران0334 .؛ (سخنراني)
نویسندهها :محمدعلي حسین پورفیضي ،جلیل پیرایش اسالمیان
اثرات پرتودرمانی برکاریوتیپ بیماران سرطانی
همایش :دوازدهمین کنگره فیزیولوژی وفارماکولوژی ایران0336 .؛ (پوستر)
نویسندهها :محمدعلي حسین پورفیضي،جلیل پیرایش اسالمیان
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مجله :مجله دانش کشاورزی0333 .؛ جلد  ،3شماره  ،6ص.04-0
نویسندهها :محمدعلي حسینپورفیضي .جلیل پیرایش اسالمیان .سیدداوودمدینه زاد .سیامک اکبری کامران ور
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مجله :مجله فیزیک پزشکي ایران0386 .؛81 -30 :)1(3
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مجله :مجله فیزیک پزشکي ایران0383 .؛10-3:)1(3
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کتابها
مقدمه ای برحفاظت پرتوئی
) به فارسي،؛ (ترجمه0331 . پژواک البرز:ناشر
 پرینازمحنتي- جلیل پیرایش اسالمیان- فرهاد یزدان ستاد- شاهین احمدی:نویسندهها
)آلتراساند تشخیصی (اصول کاربری وابزار
) به فارسي،؛ (ترجمه0383 . مترجمین با همکاری دانشگاه علوم پزشکي تبریز:ناشر
 هادی تیزفهم-  جلیل پیرایش اسالمیان:نویسندهها
فیزیک پرتودرمانی
) به فارسي،؛ (ترجمه0380 . دانشگاه تبریز:ناشر
 رحیم صدیقي-  محمدعلي حسینپورفیضي ـ جلیل پیرایش اسالمیان:نویسندهها
تابش فرابنفش
) به فارسي،؛ (ترجمه0386 . دانشگاه تبریز:ناشر
 جلیل پیرایش اسالمیان-  محمدعلي حسینپورفیضي:نویسندهها
دیباچه ای بربرش نگاری کامپیوتری
) به فارسي،؛ (ترجمه0333 . دانشگاه علوم پزشکي تبریز:ناشر
 علي کیاني نظرلو-  جلیل پیرایش اسالمیان:نویسندهها
انکولوژی پرتوی
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ناشر :دانشگاه تبریز0333 .؛ (ترجمه ،به فارسي)
نویسندهها :محمدعلي حسینپورفیضي  -جلیل پیرایش اسالمیان
تکنیکهای سیتوژنتیک انسانی
ناشر :عمیدی0334 .؛ (ترجمه ،به فارسي)
نویسندهها :دکترمحمد علي حسینپورفیضي  -جلیل پیرایش اسالمیان

مشارکت درتهیۀ سلسلۀ گزارش های فعالیت های حوزة معاونت پژوهشی دانشکده پزشکي ( 3دوره)
نظارت در تهیه چکیده پایاننامه های دانشکده پزشکی معاونت پژوهشي دانشکدة پزشکي(بهار)0380
گردآوری وتدوین جزوة کارآموزی درعرصه برای دانشجویان کارشناسي رادیولوژی
گردآوری وتدوین جزوة سونوگرافی برای واحد درس عملي فراصوت دانشجویان کارشناسي رادیولوژی

سرپرستی پایاننامهها
-0336
دردست اجرا

مطالعه ای برای ارزیابی زاویه شیب روزنه ای مناسب کولیماتور slit-slantجهت تمایزاکتیویته تحتانی قلب از
اندام های زیردیافراگمی در تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشر تک فوتونی

جلیل پیرایش اسالمیان(استاد راهنما) – بابک محمودیان(استاد مشاور) -اسماعیل قره پاپاق(استاد مشاور)-
پروانه درخور(دانشجوی کارشناسي ارشدفیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز
31-0336

بررسی حساسیت و قدرت تفکیک فضایی تصویر با استفاده از آشکارساز نیمه هادی  CdTeدرسیستم
تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی

جلیل پیرایش اسالمیان(استاد راهنما) – بابک محمودیان(استادمشاور) -محمداصغری(استاد مشاور)-
سمیراعباسپور(دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز
31-0333

مطالعه ای برای ارزیابی جذب هدفدار رادیونانوداروی  99mTc-2DG/DOXدر سلول های توموری پستان

جلیل پیرایش اسالمیان(استاد راهنمای اول) -جعفرمجیدی ذوالبنین (استاد راهنمای دوم) -بابک محمودیان
(استاد مشاور) -محمداصغری جعفرآبادی(استاد مشاور) -مهدیه شمسي(دانشجوی کارشناسي ارشد)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز
31-0333

آثار توام هایپرترمیا و نانو ذرات مغناطیسی با پوشش پلیمری حامل داروی -3ید و  -2دئوکسی یوریدین بر

حساسیت پرتوی سلولهای سرطان گلیوبالستوما انسانی U87-MG
سمیده خویي(استاد راهنمای اول) -جلیل پیرایش اسالمیان (استاد راهنمای دوم) -سپیده خویي (استاد
مشاور) -سیدربیع مهدوی(استاد مشاور) -سیدوحیدحسیني(دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز
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31-0333

مطالعه ای برای سنجش دقیق حجم آمبولی عروقی درتصاویر  CTبا استفاده از نرم  MITKجهت
ارائه این روش در برنامه ریزی تشخیص ودرمان مناسب آمبولی عروقی
جلیل پیرایش اسالمیان (استاد راهنما) -مسعودپزشکي راد (استاد مشاور) -علي اشراقي(استاد مشاور) -سیده
فاطمه آیتي فرد (دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز

31-0333

بررسی اثر حفاظت پرتویی داروی  IModeبر لنفوسیت خون محیطی انسان در شرایط in vitro
جلیل پیرایش اسالمیان (استاد راهنما) -بهزادبرادران(استاد مشاور) -علیرضا فرج اللهي(استاد مشاور)-
محمداصغری جعفرآبادی(استاد مشاور) --زهرا ستارپور (دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0336 -0333

دز دریافتی کاردیولوژیست وتکنولوژیست از آنژیوگرافی کرونری درسه اندام موجود در میدان پرتویی

جلیل پیرایش اسالمیان (استاد راهنمای اول) -محسن اسدی نژاد(استاد راهنمای دوم) -علیرضا صدر
ممتاز(استاد مشاور) -محمداصغری (استاد مشاور) -اکرم شوشتری (دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز
0333-0331

مطالعه ای برای بهینه سازی آشکارسازسیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی
جلیل پیرایش اسالمیان (استاد راهنما) -سید محمد عابدی (استاد مشاور) -بابک محمودیان(استاد مشاور)-
محمداصغری جعفرآبادی(استاد مشاور) -محمد خوش اخالق (دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0331 -0331

مطالعه ای برای بهینه سازی تعیین دانسیته در سیستم تصویربرداری سی تی اسکن به منظور
دانسیتومتری استخوان
جلیل پیرایش اسالمیان (استاد راهنما) -کوروش عبداللهي فرد(استاد مشاور) -محمدرضا عبداللهي(استاد
مشاور) -اسالم گروسي(دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0336 -0331

مطالعه ای در زمینۀ بهینه سازی کولیماتور برای تصویربرداری کمّی با رادیو ایزوتوپ ایتریم  09در
روش تصویربرداری SPECT
جلیل پیرایش اسالمیان (استاد راهنما) -اسماعیل قره پاپاق (استاد مشاور) -بابک محمودیان (استاد مشاور)-
محمد اصغری (استاد مشاور) -هدی رضائي(دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0336 -0331

مطالعه ای برای افزایش قابلیت آشکارسازی وتمایزتومورهای پاروتیدی ازطریق آنالیز همزمان
پارامترهای فارماکوکینتیک تصویربرداری پرفیوژن و دیفیوژن تشدید مغناطیسی
جلیل پیرایش اسالمیان (راهنمای اول) -حمیدرضا سلیقه راد (راهنمای دوم) -لیال آقاقزویني (استاد مشاور)-
صنم اصیلي(دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز

18

0333-0331

مطالعه ای برای بهینه سازی کولیماتور سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی
جلیل پیرایش اسالمیان (استاد راهنمای اول) -بابک محمودیان(استاد راهنمای دوم) -اسماعیل قره پاپاق(استاد
مشاور) -احمدآزرم(دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0333 -0331

افزایش بهرة پرتودرمانی سلولهای سرطانی پستان)  SKBR3و  (T47Dبه روش درمان ترکیبی
بانانوذرات حاوی داروهای شیمی درمانی()2DG/DOX
جلیل پیرایش اسالمیان (استاد راهنمای اول) -محمدرضا رشیدی(استاد راهنمای دوم) -اصغرمصباحي(استاد
مشاور) -محمد محمدزاده(استاد مشاور) -محمداصغری جعفرآبادی(استاد مشاور) -میالد حاتمیان(دانشجوی
کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز -مرکزتحقیقات نانوتکنولوژی

0333-0331

افزایش بهره پرتودرمانی کارسینومای سلول سنگفرشی مری به روش درمان ترکیبی با شیمی درمانی
()2DG/Metformin
جلیل پیرایش اسالمیان (استاد راهنمای اول) -محمودرضا آقامیری (استاد راهنمای دوم) -بهزادبرادران(استاد
مشاور) -علیرضا فرج اللهي(استاد مشاور)-محمداصغری جعفرآبادی(استاد مشاور)-داوود زارعي(دانشجوی
کارشناسي ارشد رادیوبیولوژی)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي

0333 -0331

افزایش بهرة پرتودرمانی سلولهای سرطانی پستان ) SKBR3و (MCF7به روش درمان ترکیبی با
شیمی درمانی()2DG/MLN4924
جلیل پیرایش اسالمیان (استاد راهنمای اول) -علي شبستاني منفرد(استاد راهنمای دوم) -بهزادبرادران(استاد
مشاور) -علیرضا فرج اللهي(استاد مشاور)-محمداصغری جعفرآبادی(استاد مشاور)-مریم اوالدغفاری(دانشجوی
کارشناسي ارشد رادیوبیولوژی)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي بابل

0333 -0330

مطالعۀ اثرتوام پرتودرمانی وژن درمانی با فن آوری  siRNAدرافزایش میزان بروز مرگ آپوپتوزی
درسلول های سرطانی  SCCمری
جلیل پیرایش اسالمیان (استاد راهنمای اول) -محمودرضا آقامیری(استاد راهنمای دوم) -بهزادبرادران(استاد
مشاور) -علیرضا فرج اللهي(استاد مشاور)-محمداصغری جعفرآبادی(استاد مشاور)-محسن محمدی(دانشجوی
کارشناسي ارشد رادیوبیولوژی)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي

0330-0336

تاثیرحفاظت پرتوی داروی آمیفوستین باوبدون لیکوپن بر لنفوسیتهای خون محیطی انسان در In
Vitro

جلیل پیرایش اسالمیان(استاد راهنما)  -علیرضا فرج اللهي(استاد مشاور) -محمداصغری جعفرآبادی(استاد
مشاور) -حبیب مهرالي(دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز
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0336 -0383

افزایش بهرة پرتودرمانی سلولهای سرطانی پستان)  SKBR3و  (T47Dبه روش درمان ترکیبی با
شیمی درمانی()2DG/DOX

جلیل پیرایش اسالمیان(استاد راهنمای اوّل) -بهزاد برادران(استاد راهنمای دوّم) – پرینازمحنتي(استاد مشاور)-
محمداصغری جعفرآبادی(استاد مشاور) -فهیمه آقائي(دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز
0336 -0383

مطالعۀ تاثیرپرتودرمانی درالقای آپوپتوز درسلول های سرطانی پستان()MCF-7

پرینازمحنتي(استاد راهنمای اول) -بهزاد برادران(استاد راهنمای دوم) – جلیل پیرایش اسالمیان(استاد مشاور)-
مونا فاضل(دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي)
مکان :دانشگاه علوم پزشکي تبریز

تشویق ها وتقدیرنامه ها
پژوهشگربرتردانشکده پزشکي درمقطع علوم پایه
گروه آموزشي علوم پایه برتردانشگاه علوم پزشکي تبریز
تشویق مدیریتي توسط ریاست دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبریز
تقدیرنامه ارتقا از درجه مربي به استادیاری توسط سرپرست دانشگاه علوم پزشکي تبریز

0331/06/60
0331/63/04
0333/63/63
0383/68/11

عضویت در انجمن های علمی
عضوشورای طرح های تحقیقاتي مرکزتحقیقات ایمونولوژی
عضوبررسي طرح های تحقیقاتي تیم تحقیقاتي علوم پرتوئي
عضو پیوسته انجمن فیزیک پزشکي ایران
عضو پیوسته انجمن حفاظت دربرابر اشعه ایران
عالیق وسرگرمی ها:
کوهنوردی ،دوچرخه سواری وعکاسي از طبیعت
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