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همایش های داخلی
 -1بیست و ششمین کنگره سالیانه انستیتو کانسرآذر ماه  - 1131برنامه ملي ثبت سرطان جمعیتي کشور
آذین نحوی جو  ،عباس شیخ طاهری ،محمد گل ماهی ،دکتر احسان بیطرف ،دکتر علی قنبری مطلق ،دکتر
غالمرضا روشندل ،دکتر حسین دارآفرین ،دکتر مژگان عسگری ،دکتر اردشیر خسروی ،دکتر سیامک سمیعی،
دکتر علیرضا سجادی  ،دکتر رضا ملک زاده ،کاظم زنده دل
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ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران تابستان  1113الگوی جغرافیایي میزان های میرایي و اپیدمیولوژی
سرطان معده در ایران -زنده دل کاظم ,مرزبان مریم ,جعفری ناهید  ,نحوی جو آذین  ,محققی محمدعلی

-1

سمینار پیشگیری و تشخیص زودرس سرطانهای شایع در ایران بهمن ماه , 1111سرطان های شایع دستگاه گوارش
در تهران,داده های مربوط به ثبت سرطان شهر تهران ,محمد علی محققی علیرضا موسوی جراحی -آذین نحوی
جو -زهرا صدیقی –بهاره یزدی زاده –مهدی خباز خوب
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سمینار پیشگیری و تشخیص زودرس سرطانهای شایع در ایران بهمن ماه , 1111اپیدمیولوژی و عوامل خطر
سرطان معده در ایران ,کاظم زنده دل,مریم مرزبان ,ناهید جعفری ,آذین نحوی جو  ,علیرضا موسوی جراحی-
اکرم پور شمس  ,رضا ملک زاده  -محمد علی محققی

-1

دومین کنگره سراسری سرطان پستان ابان ماه  ، 1111بررسی بقاء بیماران مبتال به سرطان پستان در تهران از
سال ،1111-1133سید محسن موسوی  ،علیرضا موسوی جراحی  ،حمد علی محققی  ،ایرج حریرچی  ،آذین
نحوی جو ،زهرا صدیقی .
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سمینار یک روزه نظام ثبت سرطان در ایران ,بهمن 1111
اولین کنگره ادواری درد مهرماه  - 1133 -بررسی روند تجویز داروهای اپیوئید در بیماران مبتال به انواع سرطان ،

محمدعلی محققی آذین نحوی جو  ،زهرا صدیقی.
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چهارمین کنگره و بازآموزی هماتولوژی  ،آبان ماه  ، 1111آمار بیماریهای بدخیم سیستم های خون ساز و لنفاوی در
جمعیت شهر تهران در سال  ، 1133محمد علی محققی  ،علیرضا موسوی جراحی  ،حسین ملک افضلی  ،سید
حسین مرتضوی  ،حسن انصاری  ،جمالی زواره  ،حجت زراعتی  ،کاظم زنده دل  ،زهرا صدیقی  ،آذین نحوی جو.

-3

کنگره سالیانه پاتولوژی ،ثبت سرطان در جمعیت شهر تهران  ،محمد علی محققی  ،حسین ملک افضلی ،علیرضا
موسوی جراحی  ،کاظم محمد  ،حجت زراعتی ،سید حسین مرتضوی  ،حسن انصاری ،منصور جمالی زواره ،سیامک
شریعت تربقان  ،زهرا صدیقی  ،آذین نحوی جو.

-11

دومین کنگره درد بهمن ماه  ، 1111بررسی روند تجویز داروهای اپیوئید در بیماران مبتال به انواع سرطان ،
محمدعلی محققی ،آذین نحوی جو  ،زهرا صدیقی

کتاب
تدوین راهنمای فنی گزارشات آسیب شناسی در نرم افزار های حوزه سالمت .مهندی مریم جعفر پور ،دکتر احسان بیطرف ،دکتر

-1

کاظم زنده دل ،دکتر آذین نحوی جو ،دکتر شهال فزون خواه ،مهندس محمد گل ماهی ،دکترعباس شیخ طاهری و دکتر علی
قنبری مطلق1131 -
 - 2تدوین راهنمای ثبت سرطان جمعیتی .دکتر عباس شیخ طاهری ،دکتر کاظم زنده دل ،دکتر آذین نحوی جو1131-
 - 1تدوین راهنمای طبابت بالینی( تشخیص ،مراقبت و درمان) بیماری میلوئیدی مزمن در ایران .به سفارش اداره استاندارد سازی و
تدوین راهنما های سالمت ،دفتر ارزیابی فناوری ،تدوین لستاندارد و تعرفه سالمت ،معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی -دکتر کاظم زنده دل ،دکتر رمضانعلی شریفیان ،دکتر مهرزاد میرزانیا ،دکتر صنمبر صدیقی ،دکتر محمد واعظی ،رجبعلی
درودی ،دکتر نازیال نیکروان و دکتر آذین نحوی جو1131 -
 - 2برنامه ملی تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان ،دهانه رحم و روده بزرگ .اداره سرطان -بیماری های غیر واگیر -معاونت
بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دکتر علی قنبری مطلق -دکتر محمد رضا روح الهی -دکتر آذین نحوی جو-
عهدیه ملکی  -میترا صوابی  -منصوره عبدالهی -بهمن 1131

 -7مجری یا همکار طرحهای تحقیقاتي:
مجری /
ردیف

عنوان طرح

تا

محل انجام

سال

طرح

همکار

1132

تا کنون

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان /معاونت
آموزشی وزارت بهداشت

1132

تا کنون

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان /معاونت
تحقیقات و فناوری وزارت
بهداشت

1131

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطانWHO/

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان /اداره
میانساالن وزارت بهداشت/
UNFPA
شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان

همکار/طرح

ازسال

دهنده

محل تایید طرح

1

آموزش به بیمار ان مبتال به سرطان

2

پرونده الکترونیک سالمت انستیتو کانسر

مدیر اجرایی

1

ارزیابی ثبت سرطان کشوری به سفارش
سازمان بهداشت جهانی

همکار

1131

1

تهیه نقشه راه  roadmapبرای
ساماندهی برنامه جامع کنترل سرطان
دهانه رحم در زنان کشور به سفارش
UNFPA

همکار

1132

1132

1

ارزیابی استان های منتخب جهت انجام
برنامه ثبت سرطان جمعیتی

مجری

1131

1131

مرکز
تحقیقات
سرطان

1

طراحی و تدوین راهنمای ثبت سرطان
جمعیتی ایران

مجری

1131

1131

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان

3

محاسبه بار اقتصادی سرطان های زنان در
ایران

مجری

1131

در حال
اجرا

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و
دانشگاه

1

بررسی مرور نظامند کاربرد نانوبیوتکنولوژی
برای غلبه بر کانسرهای پستان مقاوم به
درمان

همکار

1131

در حال
اجرا

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و
دانشگاه

3

طرح بین المللی بررسی درمانهای تجویزی
سرطان

مجری

1132

1132

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و
دانشگاه

11

تدوین برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات
سرطان

مجری

1132

در حال
اجرا

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان

11

ارزیابی هزینه اثربخشی داروی
)Nilotinib(Tasigna,Novartisدر
درمان مبتالیان به سرطان لوسمی
میلوئیدی مزمن ) (CMLمقاوم یا دارای
عدم تحمل به داروی  Imatinibو تدوین
راهنمای تجویز داروی  Nilotinibدر این
بیماران

همکار

1132

در حال
اجرا

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و
دانشگاه

12

محاسبه باراقتصادی سرطان معده در ایران
طی سال 1131

همکار

1132

1132

11

بررسی میزان بقا و عوامل مؤثر در پیش
آگهی بیماران ایرانی مبتال به سرطان دهانه
رحم :یک مطالعه چندمرکزی

همکار

1131

1131

مرکز
تحقیقات
سرطان
مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و
دانشگاه
شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و
دانشگاه

11

بررسی سیستماتیک روش های غربالگری
سرطان دهانه رحم بر اساس هزینه
اثربخشی

مجری

1131

1131

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و
دانشگاه

11

بررسی الگوی سیمای مرگ و میرو عوامل
خطر شناخته شده سرطان معده در ایران

همکار

1113

1111

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و
دانشگاه

11

بررسی میزان بروز سرطان در ایرانیان
مهاحر در کشور سوئد

همکار

1111

1113

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و
دانشگاه

13

بررسی خصوصیات پاتولوژی ودموگرافی
سرطان های مری قابل عمل و میزان بقاء
بیماران درسال 1111درایران

همکار

1111

1113

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و
دانشگاه

11

بررسی خصوصیات Pathology
&Demographyسرطان های معده
قابل عمل و میزان بقا بیماران در سال 11
در ایران

همکار

1111

1113

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و
دانشگاه

13

طرح بررسی قابلیت استفاده از اثرات کوتاه
مدت ودراز مدت)Complete (CDT
 Decongestive Therapyدر کاهش
ادم لنفی اندام فوقانی ثانویه به لنفادنکتومی
آگزیال در بیماران مبتال به سرطان پستان
مراجعه کننده به انستیتو کانسر و بررسی
میزان رضایتمندی بیماران.

همکار

1111

1111

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان

21

همکار اصلی طرح اندازه گیری میزان
عوارض ناشی از جراحی در بیماران مبتال
به کانسرهای دستگاه گوارش در بیماران
با دریافت  TPNو عدم دریافت آن .

همکار

1111

1111

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان

21

همکار اصلی طرح بار ناشی از سرطان
پستان

همکار

1111

1111

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و
دانشگاه

22

همکار اصلی طرح بررسی بقا ء بیماران
مبتال به سرطان پستان در تهران از سال

همکار

1111

1111

مرکز
تحقیقات

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان و

1133تا . 1111
همکار اصلی طرح بررسی قابلیت اجرای
طرح تحقیقاتی تحت عنوان "" ارزیابی علل
کارسینوم سلول سنگفرشی مجرای تنفسی
گوارشی فوقانی با بکارگیریرویکرد طول
دوره زندگی Life Course
Approach
همکار اصلی طرح استانداردسازیپرسشنامه پروژه طرح تحقیقاتی تحت
عنوان "" ارزیابی علل کارسینوم سلول
سنگفرشی مجرای تنفسی گوارشی فوقانی
با بکارگیری رویکرد طول دوره زندگی "
.Life Course Approach

21

21

سرطان

دانشگاه

مجری

1111

1111

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان

مجری

1111

1111

مرکز
تحقیقات
سرطان

شورا ی پژوهشی مرکز
تحقیقات سرطان /مرکز
تحقیقات دندانپزشکی و
دانشگاه

 -8همکاری در برگزاری کالس آموزشي /کارگاهها /سمینار /کنگره :
آموزش :
-

تدریس اصطالحات و کلیالت پزشکی برای دانشجویان کارشناسی

-

تدریس اصطالحات و کلیالت پزشکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد
تدریس اصطالحات و کلیالت پزشکی برای دانشجویان دکتری

راهنمایي پایان نامه
 راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطالعت دانشگاه علوم پزشکی تهران حت عنوان طراحی و ایجاد سامانه ی مدیریتیپایش اطالعات مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاور پایان نامه
-

-

مشاور پایان نامه دکتری رشته فناوری اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان طراحی  .پیاده سازی سامانه
پایش کیفی ثبت سرطان بیمارستانی
مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان ایجاد سیستم فازی برای
تشخیص سرطان ریه
مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تحت عنوان نقش سالمت
معنوی در کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان مراجع ه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی و ارائه راهکارهای خدمات
معنوی برای بیماران سرطانی 1131
مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران تحت عنوان محاسبه بار اقتصادی سرطان های
سرو گردن 1131
مشاور پایان نامه کارشناسی ا رشد رشته اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران تحت عنوان محاسبه بار اقتصادی سرطان مری
1131

داوری پایان نامه
-

داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نامه طراحی و راه اندازی نرم افزار تشخیص
بیماری های شایع در درمانگاه طب سنتی سال  1131شهریور 1131
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی سیستم تصمیم یار پزشکی برای
کمک به تشحیص آمبولی ریه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی شهریور 1131
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان طراحی داشبورد استراتژیکی
جهت همراستایی استراتژی فناوری اطالعات و کسب و کار در بیمارستان ها اسفند 31
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان طراحی و ایجاد برنامه کاربردی
مبتنی بر موبایل برای بیماران دیابت نوع  2اسفند 31

-

داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان شناسایی الگو های مرتبط با
بیماری نفریت لوپوسی با استفاده از داده کاوی بهمن 31
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان طراحی سیستم تصمیم یار
بالینی برای پیش بینی نتایج حاملگی در مادران باردار لوپوسی بهمن 31
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان طراحی و ایجاد بانک اطالعاتی
حاملگی خارج رحمی بیمارستان های تابعه دانشگاه بهمن 31
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان بار اقتصادی سرطان کولورکتال آبان 31
داوری پایان نامه  MD. MPHدانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان بررسی میزان بقا و پیش آگهی بیماران ایرانی مبتال به
سرطان دهانه رحم  -یک مطالعه چند مرکزی شهریور 31
داوری پایان نامه MD. MPHدانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان بررسی سرطان دهانه رحم و فراوانی عفونت ویروس
پاپیلومای انسانی ) (HPVدر ایران شهریور 31
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان ایجاد سیستم خبره تشخیص
افتراقی کم خونی فقر آهن از بتا تاالسمی مینور با استفاده از شیکه عصبی شهریور 31
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان طراحی سیستم خبره
فازی تشخیص ریسک سرطان معده بهمن 32
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدارک پزشکی تحت عنوان بررسی نظام ملی ثبت دیالیز در کشورهای منتخب و ارائه
راهکار مناسب برای ایران تیر31

آموزش عمومي
 همکاری با انجمن امداد در آموزش پیشگیری از سرطان پستان برای  2211نفر از سال  28تا 28
 تهیه فیلم های آموزشی پیشگیری از سرطان دهانه رحم به سفارش خیریه سرطان سال 31
 تهیه محتوای پیامک پیشگیری از سرطان دهانه رحم به سفارش خیریه سرطان سال 31
کنگره

 -1عضو کمیته علمی هشتمین کنگره بین المللی آسیا اقیانوسیه ( )APOCPپیشگیری از سرطانهای دستگاه گوارش آبان
.1131
 -2دبیر اجرایی کارگاه ثبت سرطان جمعیتی فروردین 1131
 -1دبیر اجرایی کارگاه ثبت سرطان جمعیتی آبان 1131
 -1دبیر اجرایی کارگاه بین المللی ثبت سرطان جمعیتی اردیبهشت 1131
 -1دبیر اجرایی بیست و پنجمین کنگره سالیانه انستیو کانسر1131
 -1مدیر اجرایی بیست و چهارمین کنگره سالیانه انستیو کانسر1132
 -3دبیر اجرایی کارگاه بین المللی سرطان دهانه رحم 1131
 -1دبیر اجرایی کارگاه آموزشی ثبت سرطان دی ماه 1131
 -3عضو کمیته اجرایی کنگره تازه های تشخیصی و درمانی سرطان پستان خرداد 11
 - -11عضو کمیته اجرایی کارگاه بین المللی مدل بندی برای بر آورد بروز ،شیوع و مرگ و میر از داده های جمعیتی،
اردیبهشت 11
- -11عضو کمیته اجرایی کنگره سرطان های ژرم سل دی ماه 13
 -12دبیر اجرایی کنگره تازه های سرطان ریه خرداد.1111
 -11مسئول اجرایی هجدهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر با عنوان تومورهای سر و گردن
 -11دبیر اجرایی کنگره سرطانهای شایع پوستی بهمن .1111
 -11دبیر اجرایی تهیه برنامه استراتژیک انستیتو کانسر.
 -11دبیر اجرایی تهیه برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر.
 -13عضو کمیته اجرایی کنگره سرطان های پروستات آذر ماه .1111
 -11عضو کمیته اجرایی کنگره بین المللی سرطان های کودکان آبان ماه .1111

 -13عضو کمیته اجرایی کنگره سرطان –شغل -محیط زیست اردیبهشت ماه .1111
 -21عضو کمیته اجرایی کنگره سارکومهای نسج نرم بهمن .1111
 -21عضو کمیته اجرایی کنگره لنفومهای غیر هوچکین مرداد .1111
 -22مدیر اجرایی کارگاه اخالق در پژوهش .
 -21عضو کمیته اجرایی کنگره بین المللی آسیا اقیانوسیه ( )APOCPپیشگیری از سرطانهای دستگاه گوارش اردیبهشت
.1111
 -21عضو کمیته اجرایی کنگره سرطان های دستگاه گوارش بهمن ماه .1111
 -9سایر موارد:
 مجالت
 عضو هیئت تحریه مجله BCCR داور علمی مجله پیاورد سالمت داور علمی فصلنامه مدیریت سالمت

زبان
 مسلط به سه زبان فارسی ،فرانسه و انگلیسی
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 Options in article publishing: open access or a traditional journalآبان 1131
 How reviewers look at your paperآبان 1131
کارگاه ارزیابی اقتصادی اسفند ماه 1131
کارگاه مرور سیستماتیک آبان ماه 1111
کارگاه مروری سیستماتیک مشترک با شبکه کوکران اردیبهشت 1111
کارگاه آموزش نرم افزار تحت شبکه مدیریت امور پژوهش اردیبهشت 11
همایش دوروزه ارزیابی فن آوری سالمت  HTAمرداد 1111
کارگاه آموزشی مقاله نویسی مرداد ماه 1111
کارگاه رفرانس منیجر اسفند 1111
ثبت سرطان و کاربرد آن در اپیدمیولوژی  2111لیون فرانسه .
کارگاه  ICD-O Codingاسفند . 2111
کارگاه اپیدمیولوژی سرطان 3و 1اکتبر .2111
کارگاه 1 Laser Microdisectionو  1تیر ماه .1111
کارگاه بیولوژی و ژنتیک سرطان.
کار گاه اپیدمیولوژی سرطان  11و  12دسامبر 2111

