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کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عنوان پروژه :ارزیابی پرتوگیری واجرای برنامه حفاظت در برابر اشعه در مراکز پرتونگاری صنعتی ایران
 ک ارشناسی ارشد حفاظت در برابر اشعه و ایمنی منابع پرتو از دانشگاه  UKMمالزی
عنوان پروژه :دزیمتری دستگاه های سی تی اسکن
 کارشناسی فیزیک کاربردی از دانشکده فیریک دانشگاه شهید باهنر کرمان
سوابق کاری:
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  09تا کنون
رئیس بخش میکروسکوپ الکترونی و آزمایشگاه رادیوبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی از سال 09
مسئول فیزیک بهداشت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  09تا کنون
نائب رئیس هیات مدیره انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران از سال  9909تا 9901
رئیس بخش بازرسی و نظارت و اعمال مقررات امورحفاظت در برابر اشعه از سال  68تا 09
رییس گروه بازرسی و نظارت بر مراکز صنعتی امورحفاظت در برابر اشعه از سال  69تا 68
رییس گروه بازرسی و نظارت بر مراکز پرتو پزشکی امورحفاظت در برابر اشعه از سال  69تا 69
رییس گروه بازرسی و حسابرسی و نظارت بر حمل و نقل مواد پرتوزا امورحفاظت در برابر اشعه از سال  69تا 69
رییس گروه بازرسی و نظارت بر مراکز کاربرد آموزشی و پِِِِژوهشی پرتوها امورحفاظت در برابر اشعه از سال  86تا 69
کارشناس بازرسی مراکز پرتوپزشکی در امورحفاظت در برابر اشعه از سال  81تا 88







عضو کمیسیون تبصره ماده  1قانون حفاظت در برابر اشعه در وزارت بهداشت بعنوان نماینده مرکز نظام ایمنی
هسته ای کشوراز سال  9961تا سال .9909
عضو کمیسیون تشخیص صالحیت کار با اشعه امورحفاظت در برابر اشعه کشوراز سال  9961تا سال .9909
عضو کمیته آموزش امورحفاظت در برابر اشعه کشوراز سال  9961تا سال .9909
رئیس کارگروه هسته ای وپرتوی پرتوی سازمان انرژی اتمی ایران کشوراز سال  9968تا سال .9909
عضو کارگروه تعیین گروه و درصد پرتوکاری در سازمان انرژی اتمی ایران کشوراز سال  9961تا سال .9909
عضو کمیته پژوهشی دفتر امور حفاظت در برابر اشعه کشوراز سال  9961تا سال .9909
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بیژن صمیمی ،محمد رضا دیوبند  ،محمدرضاکاردان ،درسهای برگرفته از دو سانحه پرتوی در پرتونگاری
صنعتی ،کنفرانس هسته ای یزد(.9966 -مقاله کامل)
سیمین مهدی زاده،رضا فقیهی ،فرشاد فقیهی ،علی اکبر علیایی ،شهرزاد درخشان ،محمد رضا
دیوبند ،حمید رضا خسروی ،مقایسه پرتوگیری اندام های حساس در  CTسر و شکم و لگن با روش TLD
و اندازه گیری  ،CTDIکنفرانس هسته ای یزد( .9966 -مقاله کامل)
بیژن صمیمی ،محمد رضا دیوبند ،محمدرضاکاردان ،احمد اشراقی ،درسهای برگرفته از دو سانحه پرتوی
در پرتونگاری صنعتی ،کنفرانس هسته ای اصفهان(. .9966 -مقاله کامل)
محمد مهدی هرمزی  ،محمد رضا دیوبند ،بیژن صمیمی ،محمدرضاکاردان ،احمد اشراقی حسین کریمی
آشتیانی ،مقررات و دستورالعمل حمل و نقل دوربین های پرتونگاری صنعتی در ایران ، .کنفرانس حمل و
نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن -تهران(. 9968 -خالصه مقاله)
حسین رئیس محمد  ،حمید رضا خسروی ،رضا خدادادی ،محمد رضا دیوبند ،علی شکرایی  ،حفاظت در
برابر اشعه در حمل و نقل زمینی چشمه های کبالت  89-با پرتوزایی باال  ،کنفرانس حمل و نقل مواد
خطرناک و اثرات زیست محیطی آن -تهران(. 9968 -خالصه مقاله)
محمد جواد کیخا فرزانه ،محمد رضا کاردانٰ  ،محمد رضا دیوبند ،فرشاد فقیهی و رضا فقیهی .کاهش
پرتوگیری بیمار در آزمون های رادیولوژی در 0بیما رستان مستقر در استان سیستان و بلوچستان .کنفرانس
هسته ای ساری – (.9968مقاله کامل)
مهرداد پنج نوش ,عباس شکری ,مهدی حسینی پویا و محمد رضا دیوبند .بررسی مقایسه ای دوز جذبی اشعه
در اندام های هدف در تصویر برداری از ناحیه فک و صورت با تکنیک های پانورامیک ,توموگرافی خطی , cbctو CT
پزشکی .مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران .دوره  ,99شماره  ,9پاییز
.9966

 .16محمد رضا دیوبند ,محمد رضا کاردان ,ناصر راستخواه ,محمد باقر توکلی ,احمد اشراقی ,بیژن صمیمی ,حمید
رضا خسروی .ارزیابی اجرای برنامه حفاظت دربرابراشعه در مراکز رادیوگرافی صنعتی ایران .نهمین کنگره فیزیک
پزشکی ایران .دانشگاه علوم پزشکی ایران 99-90 .اردیبهشت .9960
 .16نعمت ال ..احمدی ,حمید رضا خسروی ,محمد رضا دیوبند ,رضا پایدار ,بهزاد فسایی ,احمد کرملو و اکرم
السادات پاک نیت  .تعیین حد ترخیص ملی بیماران ید درمانی مراکز پزشکی هسته ای کشور .نهمین کنگره
فیزیک پزشکی ایران .دانشگاه علوم پزشکی ایران 99-90 .اردیبهشت .9960
 .16اکرم السادات پاک نیت ,نعمت ال ..احمدی ,حمید رضا خسروی ,محمد رضا دیوبند ,محمد رضا کاردان .ارزیابی
دز بیمار در تعدادی از مراکز مجهز به دستگاه ماموگرافی در ایران .نهمین کنگره فیزیک پزشکی ایران .دانشگاه
علوم پزشکی ایران 99-90 .اردیبهشت .9960

 .16سید علیرضا رشیدی ,محمد مهدی کاشانی مطلق ,مهران طاهری ,فرشته عباسی سیر و محمد رضا دیوبند.
بررسی ساخت دزیمتر کلسیم سولفات -دیسپرسیم و مطالعه اثر تغییرات غلظت فعالساز دیسپرسیم و آهنگ
گرمادهی .اولین جشنواره علمی –پژوهشی دانشجویان علوم پرتویی سراسر کشور .دانشگاه شیراز98-98 .
آبان .9960
 .11محمد رضا دیوبند .مروری بر  ICRP 103و تاثیر آن بر حفاظت در برابر اشعه .یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی
ایران .دانشگاه علوم پزشکی تهران 98-98 .آبان .9909
 .15آسیه گلستانی ،محمد رضا دیوبند .بررسی مدل های ریسک سرطان در تابش های یونیزان .یازدهمین
کنفرانس فیزیک پزشکی ایران .دانشگاه علوم پزشکی تهران 98-98 .آبان .9909
 .15آرش جان بابانژاد طوری ،علی شبستانی منفرد ،محمد رضا دیوبند ،روح ال ..عبدی و مهرداد نباهتی .ارزیابی
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 .56بهزاد محسن زاده ،محمد رضا دیوبند .تعیین سطوح مرجع برای بعضی از آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال در
تهران .یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران .دانشگاه علوم پزشکی تهران 98-98 .آبان .9909
 .56فاطمه نیک سیرت ،علی شبستانی منفرد ،محمد رضا دیوبند ،مهر انگیز ایری و مهرداد غالمی .ارزیابی میزان
دز بیماران در آزمون های رایج پزشکی هسته ای در استان مازندران و تعیین سطح مرجع تشخیصی برای استان
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کامپیوتر
مسلط بر مبانی کامپیوتر
آشنا با نرمافزارهای مورد استفاده در حفاظت در برابر اشعه نظیر RADPRO,VMC, RADDOSEو نرم افزارهای مورد
استفاده در علوم هسته ای نظیر RASCAL ، MCNP
سوابق آموزشی و تالیفات
 .9تدریس واحد های درسی فیزیک پزشکی ،فیزیک رادیولوژی ،فیزیک عمومی ،فیزیک هوشبری ،فیزیک پرتوهای
غیر یونساز ،اصول کار دستگاه های تصویر برداری پزشکی ،شبکه های عصبی و فازی ،دزیمتری و
آشکارسازی ،فیزیک پزشکی هسته ای برای رشته های ارشد فیزیک پزشکی و وهندسی پزشکی.
 .9تدریس دروس فیزیک پزشکی رشته های پزشکی ،دندانپزشکی و اتاق عمل.
 .9تدریس دروس حفاظت در برابر اشعه در دوره های مقدماتی و پیشرفته ویژه مسئولین مراکز پزشکی و صنعتی
و تاسیسات هسته ای.
 .1تدریس اصول کنترل کیفی دستگاه های پرتوساز مورد استفاده در پرتوشناسی تشخیصی.
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چاپ  9968شرکت دربید
همکاری در تدوین کتاب تخصصی حفاظت در برابر اشعه ویژه آموزش دوره های مقدماتی مراکز پزشکی چاپ
 9969شرکت دربید

.8
.8
.8
.6
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پیوسته انجمن فیزیک پزشکی ایران
پیوسته انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
رئیس انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
انجمن هسته ای ایران

