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II. SCIENTIFIC & EXECUTIVE POSITIONS 

 

1. Assistant Professor of Oncology and Hematology, Oncology and 

Hematology Department, Rassoul Akram Hospital, Iran University of Medical 

Sciences (www.Iums.ac.ir), Tehran, Iran. 

2. Member of Iranian Society of Medical Oncology and Hematology 

3. Member of European Society of Medical Oncology   

 

III. EDUCATION 

 
BASIC MEDICAL EDUCATION AND QUALIFICATION 

 

MD Grade “A” graduation from 

Tehran University of 

Medical sciences (TUMS). 

2004 

   

Basic Sciences TUMS Medical School 1997-2000 

   

Student and Externship Rotational courses in 

different wards at Sina, 
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2000-2002 

   

Internship  Rotational courses at 

aforementioned hospitals 

2002-2004 

   

POSTGRADUATE EDUCATION AND QUALIFICATIONS 

 

Iranian Board 

Certification in Internal 

Medicine 

Tehran University of 

Medical Sciences, 

Tehran, Iran 

2010 

   

Residency Imam Khomeini general 

hospital, Tehran 

University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran 

2006-2010 

   

FELLOWSHIPS AND POSTGRADUATE CERTIFICATIONS 

 

Iranian Board 

Certification in Oncology 

and Hematology 

Tehran University of 

Medical Sciences, 

Tehran, Iran 

2014 

   

Fellowships Imam Khomeini 

Hospital 

2011-2014 

 



 

IV. WORKING EXPERIENCES 

 

Iran University of 

Medical Sciences 

Assistant Professor, 

Rassoul Akram 

Hospital, Oncology 

and Hematology Unit 

 

2014- now 

Iran University of 

Medical Sciences 

Head Manager of 
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System, Rassoul 
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V. RESEARCH AND PUBLICATIONS 

 

1. Assessment of ferric carboxymaltose in treatment of chronic Iron 

deficiency anemia in colon cancer patients (stage 3, 4). 

2. Assessment of relapse in rectal cancer 

 

3. Colonic diverticular abscess presenting as chronic diarrhea. 

www.researchgate.net.2009 

 

4. Association study of DPYD gene polymorphism with 5FU adverse events 

in colorectal cancer patients. 

 

5. Assessment of micronuclei frequency in the peripheral blood 

lymphocytes pre and post chemoradiation treatment in esophageal cancer. 

 

6. Investigate the changes of micronuclei in peripheral blood lymphocytes 

of patients with of the gastrointestinal tract cancer pre and post 

chemoradiation. 

 

7. Metastatic pulmonary artery sarcoma presented with tamponade: a case 

report. 

 

8. Endothelial tip cell formation induced by chronic lymphocytic leukemia 

plasma . 
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 ن نامه های دفاع شده در طی یک سالایاپ

 

بیماران تحت جراحی تعیین ارتباط درگیری غدد لنفاوی منطقه ای با سایز و محل تومور کولون در -1

 رزکسیون تومور کولون مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم ) استاد راهنما(

 

بررسی موارد درخواست ، توزیع و مصرف  گلبول قرمز متراکم در بخش اورژانس بیمارستان رسول اکرم و  -2

 مقایسه ان با استانداردهای سازمان انتقال خون ) استاد راهنما (

 

در بخش اورژانس بیمارستان رسول اکرم و مقایسه ان پالکت موارد درخواست ، توزیع و مصرف  بررسی  -3

 با استانداردهای سازمان انتقال خون ) استاد راهنما (

 

بررسی موارد درخواست ، توزیع و مصرف  پالسمای منجمد تازه در بخش اورژانس بیمارستان رسول اکرم  -4

 سازمان انتقال خون ) استاد راهنما (و مقایسه ان با استانداردهای 

 

بررسی مقایسه میزان بروز نوروتوکسیسیته مزمن ناشی از شیمی درمانی و شدت آن در بیماران مبتال به  -5

 آنمی ) استاد راهنما( سرطان کولورکتال مبتال به آنمی قبل از درمان با گروه فاقد

 

 بررسی علل جراحی الپاراتومی مجدد در زمینه سرطان دستگاه گوارش ) استاد راهنما( -6

 

  ارزیابی الگوی مصرف مروپنم و انطباق آن با دستورالعمل های استاندارد در بیمارستان رسول اکرم)ص( -7

 ) استاد راهنمای دوم (

 



 طرح های تحقیقاتی در حال اجرا : 

 

موجود در گردش خون محیطی به عنوان   microRNAطراحی و ساخت کیت به منظور استفاده از  -1

 بیومارکر تشخیصی در سرطان کولون.

 

 مقاالتی که به عنوان پوستر پذیرفته شده :

 

1- Common low – penetrance risk variants associated with breast 

cancer in Persian Women. 

2- Genetic variants at 5p12 and risk of breast cancer in Persian 

women. 

3- Risk – Association of two SNPs in TOX3/LOC643714 with breast 

cancer in IRAN. 

4- Genetic variants are associated with the risk of breast cancer in 

Iranian population. 

5- Risk of breast cancer and single nucleotide polymorphism in 

Persian women. 

        

 

 مسوولیتهای اجرایی و علمی :      

 

 )ص(مسوول هسته تحقیقاتی فارماکوژنتیک سرطان در بیمارستان رسول اکرم 

 

 پزشک ارشد هموویژوالنس بیمارستان رسول اکرم )ص (

 

 رییس کمیته طب انتقال خون بیمارستان رسول اکرم )ص (

 

 و آنکولوژی بیمارستان رسول اکرم )ص( بخش خون تمام رده های فراگیران مسوولیت آموزشی و پژوهشی

 

 

 

 

   



 

 

 

 


