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جزئيات شخصي ):(Personal Details

Payam Azade

نام :پیام
نام خانوادگی  :آزاده
آدرس  :تهران – خیابان شهید مدنی – بیمارستان امام حسین(ع) -بخش رادیوتراپی انکولوژي

محل کار :
•

دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  :عضو هیئت علمی رادیوتراپی انکولوژی

•

بيمارستان امام حسين(ع)  :عضو هیئت علمی و متخصص رادیوتراپی انکولوژی

•

بيمارستان پارس تهران (بلوار کشاورز)

•

بيمارستان پارسيان تهران ( سعادت آباد)

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

ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران8631 :

•

دریافت دکتری طب عمومی 8633 :

•

گذراندن دوره خدمت وظیفه بعنوان پیام آور بهداشت 8631-8633:

•

ورود به دوره تخصص رشته رادیوتراپی -اونکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی8631 :

•

اخذ گواهینامه تخصصی در رشته رادیوتراپی -اونکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 8618:

•

نفر اول تخصص ( گواهینامه ) رشته رادیوتراپی -اونکولوژی سال 8618

•

نفر اول بورد ( دانشنامه ) رشته رادیوتراپی -اونکولوژی سال 8618

مهارتها (skills) :
•

تسلط کامل به کامپيوتر :
 oآشنایی به سیستم های عامل  :ویندوز) (XP ,Vista , Sevenو مکینتاش
 oآشنایی به بسته نرم افزاری (Word ,PowerPoint ,Excel)office
 oتوانایی استفاده از اینترنت و دسترسی به مقاالت علمی روز دنیا بصورت کامل
 oتوانایی طراحی وب سایت
 oآشنایی به پردازش اطالعات در نرم افزار SPSS
 oتایپ فارسی و انگلیسی

•

زبانهای خارجی :
 oتسلط کامل به زبان انگلیسی
 oدر حال آموزش زبان فرانسه

•

آشنایی دقيق با اصول:
 oکوریکولوم نویسی
 oمقاله نویسی به زبان فارسی
 oمقاله نویسی به زبان انگلیسی
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تسلط کامل در برگزاری آزمونهای بالينی پزشکی:
• ارزیابی بالینی توسط آزمون OSCE
• اصول طراحی سئواالت چهار گزینه ای

عضویت و مسئوليتها ):(Membership

•

هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی از 1831

•

معاونت آموزشی گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

•

معاونت آموزشی بخش رادیوتراپی انکولوژی بيمارستان امام حسين(ع) از 1831تا1831

•

مدیر برنامه دستياری گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی از 1831

•

عضو کميته سوال طراحی آزمون ارتقاء رشته ی رادیوتراپی انکولوژی 1831

•

عضو کميته مشاورین بين المللی جراحی متاستازهای کبدی 1008 , LiverMetsurvey

•

عضو کميته ی کشور تدوین محتوی برنامه مدون رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت 1384

•

ع ضو کميته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی 1384

•

عضو کميته انکویورولوژی مرکز تحقيقات دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 1384

•

عضو کميته ی کشور تدوین محتوی برنامه مدون رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت 1384

•

عضو کميته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی 1384

•

عضو کميته انکویورولوژی مرکز تحقيقات دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 1384

•

عضو کميته راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال 1831

•

عضو کميته کشوری کوریکولوم آموزشی رشته رادیوتراپی انکولوژی از سال 1831

•

عضو کميته برنامه ریزی آموزش مداوم پزشکی عمومی 1831

•

عضو کميته ارزشيابی رشته ی رادیوتراپی انکولوژی 1833

•

نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در طرح اصالح برنامه آموزشی پزشکی عمومی (کشوری) 31

•

نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در تاليف راهنمای مطالعه خون و انکولوژی(کشوری) 31

•

نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی درشورای آموزشی پژوهشی بيمارستان امام حسين(ع) 1831

•

نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در طرح اصالح برنامه آموزشی پزشکی عمومی (کشوری) 31

•

نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در تاليف راهنمای مطالعه خون و انکولوژی(کشوری) 31

•

ن ماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی درشورای آموزشی پژوهشی بيمارستان امام حسين(ع) 1831

•

نماینده مجری کميته راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال 1831

•

نماینده انجمن رادیوتراپی انکولوژی و مسئول برنامه ریزی درمعاونت سالمت وزارت بهداشت درمان

•

عضو هيئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی انجمن پاتولوژی ایران به زبان انگليسی 31

•

عضو هيئت تحریریه نشریه علمی خبری انجمن آسيب شناسی ایران  ( 31به زبان فارسی )

•

عضو شورای عالی مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 31

•

عضو هيئت داوران فصلنامه علمی پژوهشی انجمن پاتولوژی ایران به زبان انگليسی 31

•

عضو هيئت داوران فصلنامه علمی پژوهشی انجمن رادیولوژی ایران به زبان انگليسی 38

•

عضو هيئت داوران فصلنامه علمیی پژوهشیی پیژوهش در پزشیکی دانشیگاه علیوم پزشیکی شیهيد
بهشتی 33

•

عضو هيئت داوران ژورنال سرطان خاورميانه 1831
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آموزش پزشکی جهت تهيه دستورالعمل درمان سرطانهای شایع کشور 1831

•

عضو هيئت موسس انجمن سرطان ایران

•

عضو هيئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران

•

عضو رسمي کامل ( )FULL MEMBERانجمن مديكال انكولوژي اروپا ESMO

•

عضو رسمي انجمن سرطان امریکا ASCO

•

عضو کميته کشوری سرطان ایرا ن ( معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی )

•
•

عضو شوراي راهبردي شبکه ملي تحقيقات سرطان
نماینده کميته راهبردی و هيئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در هيات امنای صرفه جیویی
ارزی در معالجه بيماران

•
•

نماینده انجمن سرطان ایران در طرح مميزی  111موضوع مهم علمی توسعه علوم پزشکی
معاونت علمی فناوری دفتر ریاست جمهوری
مسئول کميته ارتباط با سياست گزار حوزه سالمت ( شبکه ملی تحقيقیات سیرطان وزارت بهداشیت
درمان و آموزش پزشکی )

•

مسئول کميته راهبردی انجمن سرطان ایران

•

مجری طرح مميزی  111موضوع مهم علمی انجمن سرطان ایران  ،توسعه علوم پزشکی معاونت
علمی فناوری دفتر ریاست جمهوری
دبير نشریه دانستنيهای سرطان

•

جوائز ): (AWARDS
•

نفر اول گواهينامه رشته رادیوتراپی انکولوژی 1831/1

•

نفر اول بورد تخصصی رشته رادیوتراپی انکولوژی 1831/1

•

استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 1833/1/11

مسئوليت در برگزاری سمينار ها :
•

دبير علمی اولين کنگره انجمن سرطان ایران – سال  31تهران

•

دبير علمی برنامه مدون پزشکان عمومی 1831

•

دبير علمی دومين کنگره انجمن سرطان ایران  11-18آبان  31تهران

•

دبير علمی هفتمين کنگره انجمن جراحان عمومی ایران شهریور  11تهران

•

دبيراجرایی سومين کنگره انجمن سرطان ایران 13-11آبان  31تهران

•

دبيراجرایی چهارمين کنگره انجمن سرطان ایران 13-11آبان  38تهران

•

دبيراجرایی پنجمين کنگره انجمن سرطان ایران 13-11آبان  33تهران

•

دبيراجرایی ششمين کنگره انجمن سرطان ایران 13-11آبان  31تهران

•

دبير اجرایی هفتمين کنگره انجمن سرطان ایران 18-11مهر  10تهران

•

دبير سمينار کانسرهای کولون در همدان مرداد ماه سال 31

•

دبير سمينار کانسرهای پستان در همدان مرداد ماه سال 31

•

عضو کميته اجرایی نخستين همایش کاربردی سرطان پستان ,بيوپسیی دیده لنفیاوی سیانتينل
واستاندارد جدید مرحله بندی سرطان پستان  13-80,بهمن  31تهران
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عضو کميته علمی کنگره سرطان پستان مرکز تحقيقات سرطان شیهيد بهشیتی ، 31/11/1-1 ،
تهران

•

عضییو کميتییه علمییی و هيئییت رئيسییه پنجمییين کنگییره بییين المللییی مراقبتهییای ویییژه پزشییکی -1،
 ، 31/3/1تهران

•

عضو کميته اجرایی و علمی همایش ساليانه کلينيکال انکولیوژی انجمین رادییوتراپی اییران -10 ،
 ، 31/10/11تهران

•

عضو کميته اجرایی و علمی همایش ساليانه کلينيکال انکولیوژی انجمین رادییوتراپی اییران -11 ،
 ، 38/1/13تهران

•

عضو کميته علمی و اجرایی اولين کنفرانس  NETانجمن سرطان ایران  ، 33/1/تهران

•

عضو کميته اجرایی و علمی همایش ساليانه کلينيکال انکولیوژی انجمین رادییوتراپی اییران -11 ،
 ، 33/11/11تهران

•

عضو کميته علمی و اجرایی کنفرانس  RCCانجمن سرطان ایران ، 31/1/ ،تهران

•

عضو کميته علمی و اجرایی دومين کنفرانس  NETانجمن سرطان ایران ، 31/4/ ،تهران

•

عضو کميته علمی و اجرایی کنفرانس  GISTانجمن سرطان ایران ، 89/6/29 ،تهران

•

عضو کميته علمی اولين کنگره رادیولوژی مداخله ایران  ، 31/3تهران

•

عضو کميته علمی و اجرایی همایش ساليانه کلينيکال انکولیوژی انجمین رادییوتراپی اییران -80 ،
 ، 31/10/11تهران

•

عضو کميته علمی و اجراییی سیومين کنگیره بیين المللیی مراقبیت هیای حمیایتی و تسیکينی در
سرطان ،

•

 ، 31/10/11-18تهران

عضییو کميتییه علمییی و اجرایییی کنفییرانس ترومبوآمبییولی و سییرطان انجمیین سییرطان ایییران،
 ، 31/10/13تهران

•

عضو کميته علمی و اجرایی هفتمين کنگره انجمن سرطان ایران 18-11مهر  10تهران

•

عضو کميته علمی همایش انجمن علمی جراحان عمومی ایران  11-18آبان  10تهران

•

عضو کميته علمی چهارمين کنگره سراسری پستان  11-18 ،آبان ماه 1810تهران

•

عضو کميته علمی پنجمين کنگره ساليانه کولوپروکتولوژی و بی اختياری  11 ،مهر لغاییت  1آبیان
 ، 10تهران

•

عضو کميته علمی چهیارمين کنگیره سیا نه انجمین علمیی سیرطان هیای زنیان اییران  80خیرداد
لغایت  1تيرماه 11

حضور در کنگره ها وسمينارهای علمی داخلی(IRAN COURSES AND SEMINARS ATTENDED) :
•

کارگاه کنترل عفونتهای حاد تنفسی  ، 81/ 10 / 1-3اصفهان

•

برنامه مدون طب کار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، 81/ 10 / 10-11 ،اصفهان

•

سمينار دربالگری سرطانهای زنان  ، 88/1/81-80 ،کاشان

•

هفتادو دومين دوره کارگاه متدولوژی تحقيق دانشیگاه علیوم پزشیکی شیهيد بهشیتی ، 83/ 8 / 8-1
تهران

•

همایش ساليانه تومور های پستان  ، 31/3/8-1 ،تهران

•

بيست و هفتمين کنگره ساليانه جامعه جراحان ایران  ، 31/1/10-11،تهران
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•

کارگاه ” نگارش و ارائه مقا ت پزشکی “  ، 31/8/13-80 ،تهران

•

کارگاه ” روش تدریس بالينی “ مرکز مطالعیات و توسیعه آمیوزش پزشیکی دانشیگاه علیوم پزشیکی
شهيد بهشتی ، 31/1/3-1،تهران

•

کارگاه “ آموزشی جایگاه نوین آموزش بالينی “ مرکز مطالعیات و توسیعه آمیوزش پزشیکی دانشیگاه
علوم پزشکی شهيد بهشتی  ، 31/1/11-11 ،تهران

•

کارگاه “ طبابت مبتنی بر شواهد “مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علیوم پزشیکی
شهيد بهشتی  ، 31/1/11-11 ،تهران

•

بيستمين کارگاه نگارش و ارائه مقا ت پزشکی  ، 38/ 8 /80-13 ،تهران

•

همایش ساليانه انجمن آسيب شناسی ایران  ، 38/10/1-8 ،تهران

•

کنفرانس علمی بدخيمی کولون دانشگاه علوم پزشکی همدان  ، 31/1/11 ،همدان

•

نخستين کارگاه تدوین برنامه آموزشی پزشکی  ،31/1/10-18 ،تهران

•

کارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان انگليسی  ، 31/1/1-1 ،تهران

•

کارگاه  ، 31/1/1-3 ، clinical teaching methodتهران

•

اولين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 31/10/8-1 ،تهران

•

برنامه مدون اموزش مداوم رشته متخصصين ارتوپدی  ، 31/10/8 ،تهران

•

نخستين همایش کاربردی سرطان پستان ,بيوپسی دده لنفاوی سیانتينل واسیتاندارد جدیید مرحلیه
بندی سرطان پستان  13-80,بهمن  31تهران

•

تکنيک های نوین رادیوتراپی  ، 31/1/8-1 ،تهران

•

کنفرانس کانسر پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ، 31/3/11 ،اصفهان

•

کنفرانس تازه های درمان سرطان پروستات  ، 31/1/1 ،تهران

•

دومين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 31/10/8-1 ،تهران

•

کنگره سرطانهای سيستم عصیبی مرکیزی مرکیز تحقيقیات سیرطان شیهيد بهشیتی ، 31/10/1-8 ،
تهران

•

کنگره سرطانهای مری ومعده مرکز تحقيقات سرطان شهيد بهشتی  ، 31/10/11-11 ،تهران

•

کارگاه آموزشی  ، 31/11/8-1 ، evidence base medicineتهران

•

برنامه مدون هماتوپاتولوژی –بافت لنفاوی  ، 31/11/18 ،تهران

•

برنامه مدون هماتوپاتولوژی – اختال ت انعقادی  ، 31/11/13 ،تهران

•

کارگاه  OSCEدر مرکز مهارتهای بالينی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  ، 31/11/30تهران

•

کنفییییرانس آشیییینایی بییییا روش اصییییول و کییییاربرد ایمونوهيستوشییییيميایی ( )IHCدر تشییییخي
بيماریها ، 31/11/30تهران

•

کنگره سرطان پستان مرکز تحقيقات سرطان شهيد بهشتی  ، 31/11/1-1 ،تهران

•

سی ویکمين کنگره ساليانه جامعه جراحان ایران  ، 31/1/11-11،تهران

•

سمپوزیوم تومورهای هيپوفيز در پژوهشگاه علوم ددد درون ریز و متابوليسم  ، 31/1/18 ،تهران

•

کارگاه آشنایی با روشهای نوین رادیوتراپی31/1/10-11 ،

•

پنجمين کنگره بين المللی مراقبتهای ویژه پزشکی  ، 31/3/1-1،تهران

•

کنگره ساليانه انستيتو کانسر ایران با عنوان تومورهای سر و گردن ، 31/3/1-1،تهران

•

سومين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 31/3/11-13،تهران

•

کنگره سرطانهای دستگاه گوارش مرکز تحقيقات سرطان شهيد بهشتی  ، 31/1/11-11 ،تهران
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•

بيست وسومين کنگره انجمن رادیولوژی ایران  ، 31/10/11-10 ،تهران

•

همایش ساليانه کلينيکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران  ، 31/10/11-10 ،تهران

•

برنامه مدون پاتولوژی بيماریهای زنان – تخمدان و جفت  ،38/1/10 ،تهران

•

سی ودومين کنگره ساليانه جامعه جراحان ایران  ، 38/1/11-13،تهران

•

برنامه مدون پاتولوژی بيماریهای زنان – رحم  ،38/1/11 ،تهران

•

سومين کنگره سراسری جراحان عمومی ایران  ، 38/3/8-1 ،تهران

•

دومين کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختياری  ، 38/3/11-18 ،تهران

•

همایش کلينيکال انکولوژی  ، 38/3/11-11 ،مشهد

•

همایش ساليانه کلينيکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران  ، 38/1/13-11 ،تهران

•

چهارمين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 38/10/8-1 ،تهران

•

اولين کنفرانس یک روزه NETانجمن سرطان ایران ،؟ ، 33/3/تهران

•

پنجمين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 33/8/13-80 ،تهران

•

سومين کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختياری  ، 33/3/18-11 ،تهران

•

نهمين کنگره بين المللی بيماریهای گوارش وکبد ایران  ، 33/3/11-11 ،تهران

•

ششمين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 33/8/15-16 ،تهران

•

سمپوزیوم درمان سرطان تهاجمی مثانه  ، 33/10/18 ،تهران

•

همایش ساليانه کلينيکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران  ، 33/11/11-11 ،تهران

•

دومين کنفرانس  NETانجمن سرطان ایران ،؟ ، 31/3/تهران

•

اولين کنفرانس یک روزه RCCانجمن سرطان ایران ،؟ ، 33/3/تهران

•

دومين همایش پزشکی ایران و فرانسه(انکولوژی در اطفال و بزرگسا ن)

•

برنامه مدون بيماریهای پانکراس و برخورد اوليیه بیا بيمیار ترومیایی ,انجمین علمیی جراحیان عمیومی
ایران ، 31/3/10 ،تهران

•

برنامه مدون آبسه های شکم و لگن و پریتونيتها ,انجمن علمی جراحان عمیومی اییران، 31/3/11 ،
تهران

•

برنامه مدون فصل پستان ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران ، 31/3/11 ،تهران

•

همایش ساليانه کلينيکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران  ، 31/10/11-80 ،تهران

•

هفتمين همایش سا نه انجمن سرطان ایران  ،10/08/18-11 ،تهران

•

همایش انجمن علمی جراحان عمومی ایران  ،10/03/11-18 ،تهران

•

چهارمين کنگره سراسری پستان  ، 10/03/11-18 ،تهران

•

چهارمين کنگره سا نه انجمن علمی سرطان های زنان ایران  80لغایت  1تير ماه  11تهران

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

•
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•

The First national workshop on Curriculum development 8th , 10th , 11th September
2005 , Tehran - IRAN.

•

12rd Iranian Congress of Radiology 16-19-January ,2007 , Tehran - IRAN.

•

13rd Iranian Congress of Radiology 31-October ,2007 , Tehran - IRAN.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

National training Course on medical preparedness and response to radiation emergencies
, 2-6 October , Tehran - IRAN

•

Primary

Therapy

Of

Early

Breast

Cancer,10th

International

Conference,

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

ESMO scientific & educational conference ,2-5 June 2005

•

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

•

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

•

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

•

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

“ Trastuzumab resistant metastatic breast cancer “, medical educational collaborative ,5
JUL 2007

•

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

•

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

•

“ management of metastatic colon cancer : perspective of the medical oncologist and
surgeon“, medical educational collaborative , 6 JUL 2006

•

management of metastatic

•

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

•

14th

European Cancer conference by The federation of European cancer societies

,Barcelona ,Spain 23-27 September 2007
•

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

•

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

•

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

•

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

•

“ Antiangiogenesis 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

•

1th European congress of NET , Berlin ,12 March 2010

•

Workshop of HCC Austria ,AKH hospital , May ,2010

•

Workshop of NET Berlin , Germany September ,2010

•

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

•

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

•

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

•

St. Gallen

•

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

•

Current Management of Breast Cancer 27-28th October 2011,Brussele,Belgium
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14 TH World congress on Gastrointestinal Cancer 27-30 June.Barcelona,spine

•

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

•

سخنرانی در بيست و هفتمين کنگره ساليانه جامعه جراحان ایران

-11،Uterine Sarcoma

 ، 31/1/10تهران

•

سخنرانی در برنامه های مدون یکروزه آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی  ، 31/1/10تهران

•

سخنرانی در کنفرانس علمی بدخيمی کولون دانشگاه علوم پزشکی همدان  ، 31/1/11 ،همدان

•

سییخنرانی در هفتمییين همییایش سییاليانه آسییيب شناسییی و سییرطان ایییران دیمییاه  ، 31تهییران
Neoadjuvant chemoradiation – in rectal cancer

•

سخنرانی در ششمين همایش سیاليانه آسیيب شناسیی اییران  ، 31/1/11 ،تهیران GI Small cell
carcinoma

•

سخنرانی در سيزدهمين کنگیره ارتوپیدی دانشیگاه علیوم پزشیکی شیهيد بهشیتی ، 31/10/10-18
تهران با عنوان:

chemotherapy ,radiation versus surgery bone tumors

•

سخنرانی در کنفرانس کانسر پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ، 31/3/11 ،اصفهان

•

سخنرانی در کنگره سرطانهای سيستم عصبی مرکزی مرکز تحقيقات سیرطان شیهيد بهشیتی -8 ،
 ، 31/10/1تهران

•

سخنرانی در کنگره سرطان پستان مرکز تحقيقات سرطان شهيد بهشتی  ، 31/11/1-1 ،تهران

•

سخنرانی در کنگره سرطانهای مری ومعده مرکز تحقيقات سرطان شیهيد بهشیتی 31/10/11-11 ،
 ،تهران

•

سخنرانی در پنجمين کنگره بين المللی مراقبتهای ویژه پزشکی  ، 31/3/1-1،تهران

•

سخنرانی در همایش ساليانه کلينيکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران  ، 31/10/11-10 ،تهران

•

سخنرانی در سی ویکمين کنگره ساليانه جامعه جراحان ایران  ، 31/1/11-11،تهران

•

سخنرانی در سومين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 31/3/11-13،تهران

•

سییخنرانی در کنگییره سییرطانهای دسییتگاه گییوارش مرکییز تحقيقییات سییرطان شییهيد بهشییتی -11 ،
 ، 31/1/11-11 ، 31/1/11تهران

•

سییخنرانی در سییمپوزیوم تومورهییای هيپییوفيز در پژوهشییگاه علییوم دییدد درون ریییز و متابوليسییم ،
 ، 31/1/18تهران

•

سخنرانی در کنگیره انجمین رادیولیوژی اییران در میورد ر درمانعیای سيسیتميک در کانسیر اوليیه کبید
ر ، 31/8/21تهران

•

سخنرانی در سومين کنگره سراسری جراحان عمومی ایران  ، 38/3/8-1 ،تهران

•

سخنرانی در پنجمين همایش ساليانه انجمن سرطان ایران  ، 33/8/13-80 ،تهران

•

سخنرانی در نهمين کنگره بين المللی بيماریهای گوارش وکبد ایران  ، 33/3/11-11 ،تهران

•

سخنرانی در سمپوزیوم درمان سرطان تهاجمی مثانه  ، 33/10/18 ،تهران

•

سخنرانی در پاریس  ، 1010/11/10 , update breast cancer ,پاریس
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•

انجمین علمیی جراحیان عمیومی, برنامه مدون بيماریهای پانکراس و برخورد اوليیه بیا بيمیار ترومیایی
 تهران، 31/3/10 ،ایران

•

، 31/3/11 ،انجمن علمی جراحان عمیومی اییران, برنامه مدون آبسه های شکم و لگن و پریتونيتها
تهران

•

 تهران، 31/3/11 ،انجمن علمی جراحان عمومی ایران, برنامه مدون فصل پستان
:  تهران با عنوان، 10/03/11-18 سخنرانی در همایش انجمن علمی جراحان عمومی ایران
Locally advanced breast cancer چالشهای درمانی
:  تهران با عنوان، 10/03/11-18 سخنرانی در همایش انجمن علمی جراحان عمومی ایران

•
•

عود لوکورژیونال در سرطان پستان

• 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 18rd Iranian Cancer of Radiology 31-October, 2007, Tehran - IRAN.

: (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

: (POSTER) مقا ت ارائه شده در کنگره های علمی به صورت پوستر
 تهران، 38/10/1-8 ، مقاله با عنوان زیر درهمایش ساليانه انجمن آسيب شناسی ایران

•

 رsmall- cell carcinoma of the gastrointestinal tract ر
•
•
•

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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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
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, IranTehran 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
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, IranTehran oct.20-22 2009
Second-Line Treatment of Glioblastoma
in 5th Annual Congress of Iranian Cancer
Association, Iran-Tehran oct.20-22 2009
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
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
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
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 High-risk Patients
with GIST in 7th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran. 19-21 Oct 2011

•

Advisory Committee Recommends Everolimus for Approval to Treat Advanced NET of Pancreatic Origin
7th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran. 19-21 Oct 2011

•

in

گرداننده پانل ( :)Panel Moderator
•

پانل کانسرهای کولون  ،سمينارکانسرهای کولون  ، 31/1/11 ،همدان

•

پانل کانسرهای پستان  ،سمينار کانسرهای پستان  ، 31/1/10 ،همدان

•

پانل متاستازهای مغزی  ،اولين کنگره ی سرطانهای سيستم عصبی  ، 31/10/1 ،تهران

•

پانل کانسرهای پانکراس  ،سمينار تازه های کانسرهای پانکراس  31/3/11 ،اصفهان

•

پانل کنفرانس  NET 2انجمن سرطان ایران ، 89/6/29 ،تهران

•

پانییل کانسییر رکتییوم و معرفییی بيمییار انجمیین رادیییوتراپی انکولییوژی ( جامعییه جراحییان ایییران ) 11 ،
اردیبهشت 1810

•

گرداننییده پانییل راهنمییای بییالينی تجییویز هرسییپتين در بيمییاران مبییتال بییه سییرطان پسییتان در ایییران،
 ، 10/08/13تهران

شرکت در پانل ))Panel membership
•

عضییو پانییل درمییان کانسییرهای رکتییوم  ،بيسییت و نهمییين کنگییره علمییی جامعییه جراحییان ایییران -13 ،
31/1/11

•

عضو پانل کانسیرهای کولورکتیال متاسیتاتيک  ،اولیين همیایش انجمین سیرطان اییران ، 31/10/10 ،
تهران

•

عضو پانل متاسیت ازهای اسیتخوانی  ،سیيزدهمين کنگیره ارتوپیدی دانشیگاه علیوم پزشیکی شیهيد
بهشتی 31/10/11 ،

•

عضوپانل درمان کانسر های کولون  ،سی امين کنگره علمی جامعیه جراحیان اییران ،اردیبهشیت، 31
تهران

•

عضو پانل کانسرهای کولون متاستانيک به کبد – دومين همایش انجمین سیرطان اییران ، 31/3/18 ،
تهران

•

عضو پانل کانسرهای پانکراس  ،دومين همایش انجمن سرطان ایران  ، 31/3/18 ،تهران

•

عضو پانل کانسرهای پستان  ،سمينار کانسرهای پستان  ، 31/3/18 ،اصفهان

•

عضو پانل کانسرهای  Advancedمعده – اولين کنگره میری و معیده دانشیگاه علیوم پزشیکی شیهيد
بهشتی  ،دی، 31/تهران
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عضییو پانییل کانسییر هییای تخمییدان – اولییين کنگییره سییرطانهای زنییان دانشییگاه علییوم پزشییکی شییهيد

•

تهران، 31/بهمن، بهشتی
31 اردیبهشیت، سی ویکمين کنگره علمی جامعه جراحیان اییران، عضوپانل درمان کانسر های رکتوم

•

 تهران،
 تهران،89/6/29) انجمن سرطان ایرانRCC( عضوپانل درمان کانسر کليه

•

 تهران، 31/3 عضوپانل کانسرهای پستان انجمن جراحان عمومی ایران

•

 تهران،89/9/18 ،  بيمارستان شریعتی انجمن متخصصان داخلی, عضوپانل کانسر پانکراس

•

 تهران،89/9/18 ،  کنگره ساليانه انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران, عضوپانل کانسر معده

•

 تهران،10/03/11 ،  همایش انجمن جراحان عمومی ایران، عضو پانل عود در سرطان پستان
 چهارمين کنگره سراسری، عضو پانل درد سرهای جراحی انکوپالستی برای سایر متخصصين
تهران،10/03/18 ، سرطان پستان
 مهر11 ، عضو پانل عود کانسر رکتوم در پنجمين کنگره ساليانه کولوپروکتولوژی و بی اختياری
 تهران، 10  آبان1 لغایت
 در چهارمين کنگره سا نه سرطان های زنانstate of the art section (ovarian cancer) عضو پانل
 تهران. 11  تير ماه1 خرداد لغایت80

•
•
•
•

پوستر خارجی
•

th

th

7 world GI cancer congress Barcelona – Spain, 15 – 18 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)
•

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)

•

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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•

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 JuneJuly 1, 2006: Barcelona, Spain) and (ECCO 14, 14th European Cancer Conference 23-27
September , 2007: Barcelona, Spain)

•

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)

•

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)

•

Pathology Report Quality and Clinical Decision Making for Patients with Colorectal Cancer
, (2010, World Congress on Gastrointestinal cancer, 30 June- 4 July, 2010: Barcelona,
Spain)

•

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)

مقا ت چاپ شده به زبان فارسی و انگليسی
31  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 .
31  مرداد و شهریور، مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده
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•
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The relationship between Helicobacter pylori and P53 gene mutation in patients with
adenocarcinoma of stomach . Mortazvi SH, Isfahanian N, Azadeh P.
31  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

1838  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 .
31  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 .

1831  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.

31  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 ,

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 .
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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 .

31  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.

82  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.

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

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

1382 , 13 شماره. , 11  دوره، مقاله با عنوان زیر در مجله نشریه جراحی ایران
-

•

The role of adjuvant oophorectomy in HER2 positive breast cancer . SH.Mortazavi , P.Azade
,N. Valaei
Govaresh Vol.11, No.3,Autumn2006 مقاله با عنوان زیر در مجله
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•
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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.

1838 , 81 شماره. , 11  دوره، مقاله با عنوان زیر در مجله نشریه جراحی ایران
-

•

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

Archives of Iranian medicine Jul; 10(3):301-8, 2007 مقاله با عنوان زیر در مجله

•

EGFR expression 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

31

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.

Annals of oncology , Volume , supplement 6, 2006 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.

Iranian Journal of pathology (acceptance) 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

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

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

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 سراسری نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
•
1810  شهریور ماه111
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: (master thesis) استاد راهنما و مشاور در پایان نامه های دانشجویی

: جراحی عمومی با عنوان

 متخص،  پایان نامه دکتر جليل برادران38 سال

•

Comparison between the clinicopathologic features of AFP Positive and AFP negative
gastric cancer.
: رادیوتراپی انکولوژی با عنوان

 متخص،  پایان نامه دکتر دالمرضا احتجاب31سال

•

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

: رادیوتراپی انکولوژی با عنوان

 متخص،  – پایان نامه دکتر رباب انبيایی38 سال

•

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

: رادیوتراپی انکولوژی با عنوان

 متخص،  – پایان نامه دکتر نغمه اصفهانيان31 سال

•

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

: را دیوتراپی انکولوژی با عنوان

 متخص،  – پایان نامه دکتر بابک رجبی31 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.

: را دیوتراپی انکولوژی با عنوان

 متخص،  – پایان نامه دکتر امير شهرام یوسفی کاشی31 سال
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HER2 status in breast cancer patients with & without brain metastasis.

:  – پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس حميدرضا شریعتی با عنوان31 سال

•

Rectal & Bladder Dosimetry in uterine Radiation

: رادیوتراپی انکولوژی با عنوان

 متخص،  – پایان نامه دکتر علی قنبری مطلق85 سال

•

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

: رادیوتراپی انکولوژی با عنوان

 متخص، پایان نامه دکترمهدی سبحانی- 86 سال

•

تعيين تفاوت دز پراکنده رسيده به بيضه هاو ارتباط آن با تغييرات هورمونهاي جنسي در راديوتراپي
 شمسي در بخش1831  و1831 كانسرركتوم با دستگاههاي كبالت و شتابدهنده خطي طي سالهاي
راديوتراپي ی انكولوژي بيمارستان امام حسين تهران

: رادیوتراپی انکولوژی با عنوان

 متخص، پایان نامه دکتر علی یعقوبی جویباری- 88 سال

•

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

: 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 .

•

Randomized trial comparing docetaxol , cisplatin , 5FU (DCF) with Epirabicin, cisplatin ,
5FU (ECF) in advanced gastric Adenocarcinoma.
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•

بررسی مقایسه ای  window settingهای متفاوت در کشف ضایعات عفونی تومورهای اوليه و
متاستاتيک کبدی در سی تی اسکن

•

بررسی شيوع و عوامل زمينه ساز فرسودگی شغلی در مراقبين بيماران مبتال به سرطان در ایران

•
•

ارزیابی شيوع ،ابعاد و عوامل زمينه ساز مشکالت بيماران مبتال به سرطان در ایران
بررسی وضعيت ژن های  TSو  ERCC1و ارتباط آن با عوامل بالينی و پاتولوژی در سرطان های
دستگاه گوارش

•

کارآزمایی بالينی فاز  IIبررسی پاسخ بالينی و عوارض داروی شيمی درمانی پاکلی تکسل در
بيماران مبتال به سرطان پيشرفته معده

•

بررسی خصوصيات بالينی ،پاتولوژی و نتایج درمان بيماران مبتال به سرطان کولورکتال مراجعه
کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بيمارستان امام حسين در طی سال های  1881تا 1831

•

بررسی خصوصيات بالينی ،پاتولوژی و نتایج درمان بيماران مبتال به سرطان معده مراجعه کننده به
مرکز رادیوتراپی انکولوژی بيمارستان امام حسين در طی سال های  1881تا 1831

•

بررسی خصوصيات بالينی ،پاتولوژی و نتایج درمان بيماران مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به
مر کز رادیوتراپی انکولوژی بيمارستان امام حسين در طی سال های  1881تا 1831

تجارب (Experience) :
•

درمانی:
 oویزیت سالیانه بیش از  0444بیمار که حدود  044نفراز آنها بیماران تازه تشخیص داده شده می باشند.
 oرادیوتراپی بیماران با انواع دستگاه کبالت ) , (Cobalt60شتاب دهنده ( , )6 & 18 MVالکترون و
داخل حفره ای ()LDR , HDR
 oتجویز پروتکل های شیمی درمانی و هورمون درمانی متفاوت برای درمان کانسرهای مختلف

•

آموزشی:
 oآموزش اصول رادیوتراپی و شیمی درمانی به  5رزیدنت جدید که هر سال وارد بخش رادیوتراپی
انکولوژی جرجانی می شوند.
 oحضور در ژورنال کالب هفتگی بیمارستان امام حسین(ع)
 oحضور در جلسات گراند راند بخش رادیوتراپی انکولوژی جرجانی
 oحضور در جلسات هفتگی  text reviewبخش رادیوتراپی انکولوژی جرجانی
 oطراحی آزمون های درون بخشی  ,ارتقاء  ,و OSCE

عالئق ): (favorites
Gastrointestinal cancer
Breast cancer
Molecular biology of cancer
IMRT
Radioisotopes
Quality of life cancer patients
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