




نانوبیوسنسورها موردنانوذرات تشخیصی
پرتواستفاده در تعیین دوز

نانوهایپرترمیا نانورادیوتراپی

سازی  نرم افزارهای شبیه 
اثرات رادیوبیولوژیک



:هسته تحقیقاتی

شبیه سازی و ارزیابی برهمکنش پرتوها در 

دستگاه های تشخیصی و درمانی و بررسی 

اثرات رادیوبیولوژیک



یاایی  تیم هسته تحقیقاتی شبیه ساای    رزی 
صی   یرهمکنش پرتوها دز دستگاه ها  تشخی

:  زردیوییولوژیکدزمانی   یرزسی رثررت 

:مسئول هسته
دکتر احمد مستعار

:دستیار هسته
دکتر رضا پایدار

:ترجمان دانش
دکتر شهناز ریماز



اسباتی پیشرفت روز افزون تکنولوژی رایانه و دسترسی آسان تر به آن سبب شده است که روش های مح

یه   در کنار روش های آزمایشگاهی در مطالعات و تحقیقات کاربرد وسیعی پیدا کنند و بهه ایهش شهک    

لمهی عمحقق فرصت می یابد تا بدون اتالف وقت، ابتدا محاسبات رایانه ای را ارایه دهد و بعد با روش های 

.مطالعات خود را تکمی  کندارزیابی، اندازه گیری و 

له  را  ی  تکنی  شبیه سازی آماری است که قابلیت انتقهال ررات در کاربردههای م ت  روش مونت کارلو

در فیزی  پزشکی و رادیوبیولوژی تکنی  مونت کارلوکاربردهای .تاسمعرفی شده 1940دارد و در سال 

بهرای بکهار   .در مجالت بی شماری بحث شده و به عنوان دقیق تریش روش محاسبات دز ثابت شهده اسهت  

و توزیع به صورت کلینیکی، اطالعات مربوط به طی  فرودی، مث  انرژی، زاویهمونت کارلوبردن روش های

  مونهت کهارلو   ی  روش برای تعییش مش صات بیم کلینیکی، بکار گرفتش تکنیه . فضایی مورد نیاز است

.برای شبیه سازی انتقال ررات است

معرفی



معرفی

با شبیه سازی تعداد زیادی از تاری چه ههای ررات، شهار ررات، طیه  انهرژی و توزیهع دز محاسهبه       

سهتااده  قبالً روش های مونت کارلو برای شبیه سازی انتقال ررات بیم های فوتون و الکترون ا. می شوند

ا هم بکار می شد، اما امروزه برای انتقال فوتون، الکترون، نوترون، پروتون و سایر ررات به تنهایی و یا ب

روش برای مدل سازی طی  های کلینیکی و توسعه کدهای پایه گذاری شده بهر اسها   . برده می شوند

.  استمونت کارلو برای اهداف پرتودرمانی و بیولوژی پرتویی، تحقیقات گوناگونی صورت گرفته



معرفی

رات سهو   همچنیش با پیشرفت  و پیچیدگی روزافزون دستگاه های تش یصی درمانی، لزوم ارزیابی دقیق اثه 

رامترههای  با بهینه سهازی پا . اینگونه دستگاه ها بر بیماران در کنار مزایای استااده از آنها، ضروری می باشد

ی، در جهت درمانتش یصی و نتایج مطلوب با حاظ می توان،پرتوپزشکیم تل  پرتودهی در دستگاه های 

.کاهش اثرات مضر پرتوها بر سالمت بیماران و پرتوکاران گام برداشت

ی و بررسی سازی و ارزیابی برهمکنش پرتوها در دستگاه های تش یصی و درمانشبیه » تحقیقاتی لذا هسته 

یت در نظر دارد با توسعه نرم افزارها و پروتک  های کاربردی در جههت بهبهود وضهع   « رادیوبیولوژی اثرات 

.تش یصی درمانی در سطح کشور و منطقه گام بردارد



م شناخته شدن به عنوان یک هسته پژوهشی پیشگام در تولید عل

رزیابی شبیه سازی و اپاسخگویی به نیازهای اساسی پژوهشی، آموزشی در زمینه 

بیولوژیکبرهمکنش پرتوها در دستگاه های تشخیصی و درمانی و بررسی اثرات رادیو

ر جها   تامین کننده منابع در امر پژوهش، توانمند سازی پژوهشگران، ایجااد بسات  

ت بیولوژی هماهنگی و همکاری های علمی و تحقیقاتی با سایر هسته های مرکز تحقیقا

پرتویی و دیگر مراکز تحقیقاتی معتبر

چشم انداز هسته پژوهشی  



هاای  انجام پژوهش های مرتبط با هسته تحقیقاتی و حمای  از فعالیا  

کاربردی و تولیدی در این زمینه

یقااتی  برقراری ارتباط و تبادل دانش و اطالعات با دیگر هسته های تحق

مرکز و انجام تحقیقات مشترك

ایجاد محیطی مناسا  بارای تحقیاا، اکتشاام و مباادمت علمای و       

خردمندانه برای اعضای هیات علمی و محققین 

مأموری  هسته پژوهشی 



:  یخطوط تحقیقاتی هسته پژ هش

تکنیک های محاسبه دز پرتوها با استفاده از کدهای شبیه سازی 

توسعه روش های شبیه سازی تصویر برداری در مدالیته های پزشکی

زشکیتولید و ارتقاء پروتکل های بهینه سازی تصویربرداری در تمامی مدالیته های پ

روشهای شبیه سازی آسیب سلولی با استفاده از کدهای مونت کارلو 

توسعه ی نرم افزارهای محاسبه گر پارامترهای رادیوبیولوژیک بخصوص در 
رادیوتراپی 



هارستررتژ  ها   یرنامه 

: مدتبلند برنامه 

ر تولید نرم افزارهای محاسبه گ-
پارامترهای رادیوبیولوژیک 

و بخصوص در رادیوتراپی
تصویربرداری پزشکی

تولید پروتکل های بهینه دز -
الیته بیمار و کیفیت تصویر در مد

ی، های سی تی اسکن، آنژیوگراف
ماموگرافی و رادیولوژی

:مدتبرنامه میان 

معرفی تکنیکک هکای محاسکبه دز-
پرتوهکککا بکککه صکککورت املیکککاتی بکککا 

استفاده از کدهای شبیه سازی

ککککارگیری روش هکککای بهینکککه بکککه -
یر سککازی دز پرتککو و کیفیککت تصککو

در پرتوپزشکی

:کوتاه مدتبرنامه 

یاسککتخراک کککدهای شککبیه سککاز-
بککککرهمکنش پرتوهککککا بککککا بافککککت و 

تولید تصویر 

استخراک و بررسی روش های -
المی بهینه سازی 

تصویربرداری در مدالیته های 
پزشکی



http://rbrc.iums.ac.ir/

86704664

rbrc@iums.ac.ir

.  یداین مرکز از تمام اساتید، دانشجویان و همکاران عالقه مند به این حوزه دعوت به همکاری می نما

ولوژی رپوتووتویی،دترر رکز  حقیقات  ی  دااگشنه علوم زپشکی اریان، دادکشنه پیرازپشکی، روربوی گروه علوم رپ




