رزومه
Curriculum Vitae
 )1مشخصات فردي
نام  :هدی
نام خانوادگي :زارع
رشته تحصيلي :فيزیک پزشکی
گروه آموزشي :فيزیک پزشکی
مرتبه علمي :استاديار -عضو هيئت علمی
آدرس محل كار :دانشکده پزشکی-مركز تحقيقات فيزيك پزشكي
آدرس پست الكترونيكzareh@mums.ac.ir :
 )2تحصيالت دانشگاهي
 )1کارشناسی فيزیک کاربردی ،دانشگاه فردوسی مشهد(از  1131تا )1133
 )2کارشناسی ارشد فيزیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد( از  1131تا )1112
 )1دکتری تخصصی فيزیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد( از  1111تا )1131
 )3تجربيات حرفه اي
 )1راه اندازی سيستم های دزیمتری ترمولومينسانس و دستگاه  TLD-Readerو كاليبراسيون آن در گروه فيزیک پزشکی
مشهد.
 )2آشنایی با نرم افزارهای شبيه سازی مونت کارلو به منظور دزیمتری و بهينه سازی در زمينه پرتوشناسی تشخيصی،
پرتودرمانی و پزشکی هسته ای
 )1مهارت در استفاده از نرم افزار شبيه سازی  MCNP-4Cو بکارگيری آن در شبيه سازی بدن انسان به صورت فانتوم
ریاضی و شبيه سازی دستگاه رادیوگرافی
 )4طراحي سيستم كامپيوتري هوشمند به منظور تشخيص مالنوماي پوستي در تصاوير درموسكوپي
 )1شرکت در کارگاه آموزشی روشهای سيتوژنتيک با عنوان:
Cytogenetic short term assays as biomarkers of chemicals and radiation induced DNA damages: "From
"Giemsa to Flourescence in Situ Hybridization
 )6شرکت درکارگاه " :اصول دوزیمتری و طراحی درمان در پرتودرمانی" از تاریخ  11/11/23تا 11/11/13
 )3سخنرانی درکارگاه " :اصول دوزیمتری و طراحی درمان در پرتودرمانی" از تاریخ  11/11/23تا 11/11/13
 )1شرکت در سمينار " هم اندیشی تابشهای یونيزان و تکنيک های جدید آشکارسازی اثرات ژنتيکی تابش" از تاریخ
 13/12/1لغایت 13/12/6
 )3سخنراني در كارگاه" :حفاظت پرتوي در بخش هاي فلوروسكوپي قلبي ،چالش ها و دستاوردهاي جديد" در تاريخ
32/1/13
 )13شركت در كارگاه" :حفاظت پرتوي در بخش هاي فلوروسكوپي قلبي ،چالش ها و دستاوردهاي جديد" در تاريخ
32/1/13
 )11تجربيات آموزشي
 )1همكاري در ارائه دروس عملي در آزمايشگاههاي فيزيك پزشكي -فيزيك عمومي -اولتراسوندو اپتيك يراي دانشجويان
پزشكي -دندانپزشكي -داروسازي -بينايي سنجي  -علوم آزمايشگاهي و راديولوژي در گروه فيزيك پزشكي مشهد
 )2تدريس فيزيك عمومي در مقاطع كارداني و كارشناسي براي رشته هاي راديولوژي -بهداشت محيط -بهداشت
خانواده و مبارزه با بيماريها -علوم آزمايشگاهي و بينايي سنجي.

 )1مقطع کاردانی پزشكي هسته اي  :تدريس دروس "فيزيك تشعشع و مواد راديواكتيو"
 )4مقطع کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی :تدریس "کاربرد رایانه در پزشکی" " ،اصول فيزیکی سيستم های تصویر
برداری (" ، ")MRIراديوبيولوژي" و "حفاظت در برابر پرتوها"
 )1مقطع کارشناسی ارشد فيزیک پزشکی:تدریس “اصول مقدماتی پردازش داده ها و شبيه سازی کامپيوتری” ،
"مبانی پردازش سيگنالهای حياتی" " ،روش تصویربرداری با  "MRو " پردازش تصاویر دیجيتال پزشکی"
مقطع کارشناسی ارشد فناوری تصویربردای :تدریس "مبانی سيگنال و سيستم" " ،پردازش تصاویر دیجيتال

)6

پزشکی" " ،مبانی نظری تشکيل تصاویر پزشکی " ،فيزیک تصویربرداری تشدید مغناطيسی "MRI
مقطع دکترای تخصصی فيزیک پزشکی :تدریس "مبانی نظری تشکيل تصویر" و "تصوریر برداری پيشرفته "MRI

)3

 )1مقطع دکترای عمومی پزشکی :تدریس " :فيزیک پزشکی نظری"
 )11عناوين و امتيازات ويژه
)1
)2
)3
)4

رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد فيزیک پزشکی در سال 1131
رتبه اول کشوری آزمون دکترای تخصصی ( )PhDفيزیک پزشکی در سال 1111
پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1116
دانشجوی نمونه دکتری تخصصی فيزیک پزشکی

 )1فعاليت هاي پژوهشي

الف) لیست و مشخصات طرح ها وپایان نامه های تحقیقاتی

ردیف

1

عنوان پروژه یا پایان نامه
برآورد دز جذبي اعضاء ناشي از معاينات پرتوشناسي تشخيصي
متداول با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
شبيه سازي مونت كارلو طيف اشعه ايکس در راديولوژي تشخيصي

1

با استفاده از كد  MCNP-4Cو طراحي نرم افزار كاربر پسند
براي بهره برداري از آن

8

8
8

ارزيابي دوز دريافتي كاركنان و بيماران ناشي از معاينات
آنژيوگرافي قلبي در دو بيمارستان
برآورد دز دريافتي بيماران و كاركنان در معاينات ERCP
تشخيصي و درماني
پيشنهاد يک سطح دز مرجع تشخيصي براي معاينه ماموگرافي در
ناحيه خراسان بزرگ

سمت

تاریخ
اجراء

محل تامین اعتبار

پايان نامه
كارشناسي

2831

ارشد
مشاور پايان
نامه

38-38

معاونت پژوهشي دانشگاه

همکار طرح

38-38

معاونت پژوهشي دانشگاه

مجري طرح

 38تا 38

معاونت پژوهشي دانشگاه

مجري طرح

 38تا 38

معاونت پژوهشي دانشگاه

6

تشخيص زود هنگام مالنوما در تصاوير درموسکوپي ضايعات
پوستي به كمک سيستم بينايي ماشين
برآورد ميزان پرتوگيري حرفه اي متخصصين قلب ناشي از

8

مجري طرح
مجري

اقدامات آنژيوگرافي كودكان و دوز پوست اين بيماران با استفاده

طرح-استاد

از مقدار DAP

راهنماي دوم

بررسي فراواني كاتاراكت در افراد عادي جامعه كه تحت معاينات
3

تشخيصي با اشعه ايکس قرار گرفته اند ( معاينات تشخيصي

مجري

فلوروسکوپي مداخله اي و سي تي اسکن ناحيه ي سر )
8
21
22
21

بررسي امکان استفاده از دوربين هاي ديجيتال در تعيين پرتو
خروجي از تيوب هاي اشعه ايکس تشخيصي
ارائه يک روش جديد بينايي ماشين جهت تشخيص سرطان پستان
با استفاده از تصاوير ماموگرافي
تخمين دوز پرتوي عدسي چشم و تيروئيد در بيماران تحت
آزمايشات سي تي اسکن سر و گردن
ايجاد سامانه براي تعيين ارتباط شبکه هاي درگير با فرآيند توجه با
ساختار و عملکرد مغز

همکار

 38تا 82
 88تا
كنون
 88تا
كنون
 88تا
كنون

مجري

2888

مجري

2886

همکار

2886

معاونت پژوهشي دانشگاه

معاونت پژوهشي دانشگاه

معاونت پژوهشي دانشگاه

معاونت پژوهشي دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکي
گناباد

معاونت پژوهشي دانشگاه

طراحي سيستم تشخيص اتوماتيک ضايعات ديسپالستيک قشر
28

كانوني ( )FCDاز تصاوير  MRIدر بيماران اپي لپسي كانديد

مجري

2886

معاونت پژوهشي دانشگاه

جراحي

ب) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح )ISI,Pubmed( :I
1) Bahreyni Toossi MT, Zare H, Bayani S, Esmaili S. Organ and effective doses of patients arising from coronary
angiography and percutaneous transluminal coronary angioplasty at two hospitals Mashhad/ Iran. Radiation
) Protection Dosimetry. 2008; 128(3):363-366.(IF= 0.707
2) Bahreyni Toossi MT, Zare H, Bayani S, Esmaili S. Evaluation of the effectiveness of the lead aprons and
thyroid shields worn by cardiologists in angiography departments of two main general hospitals in Mashhad /Iran.
) Journal of nuclear science and technology.2008; supplement 5 (IF=0.472
3) Bahreyni Toossi MT , Moradi H, Zare H, DXRaySMCS: A User Friendly Interface Developed for Prediction of
Diagnostic Radiology X-Ray Spectra Produced by Monte Carlo (MCNP-4C) Simulation. Radiation Protection
) Dosimetry.2008, 132(4): 415-419 (IF=0.707
4)Bahreyni Toossi MT,Nazery M,Zare H, Application of dose area product compared with three other dosimetric
quantities used to estimate patient dose in diagnostic radiology. Iranian Journal of Radiation
)Research.2006;4(1): (IF=0.125

5) Bahreyni Toossi MT,Zare H, Organ and effective dose arising from conventional diagnostic x-ray examinations
by Monte Carlo simulation (MCNP-4C Code). Iranian Journal of Radiation Research.2005;3(1): (IF=0.125)
6) M. Bahreyni Toosi M, Zare H, Bayani Roodi Sh, Hashemi M, Akbari F,Malekzadeh M, Towards proposition of a
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Protection Dosimetry, 2013;155(1): 96-99. (IF=0.71)
7) Bahreyni Toossi M, Pourreza H.R, Zare H, Sigari M.H. , Layegh P, Azimi A, An effective hair removal algorithm
for dermoscopy images. Skin Research and Technology 2013; 19(3) : 230-235 (IF=1.7)
Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological ( :II ج) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح
)Abstract
" ارزیابی دوز دریافتی کاردیولوژیست ها از، ساسان. اسمعيلی، شهرام. بياني، محمد تقی. بحرینی طوسي،  هدی.) زارع1
، 11  دوره ستوم – شتماره،  فيزيك پزشتكي ايران،"معاینات آنژیوگرافی و آنژیوپالستتی در دو بيمارستتان آموزش مشتهد
،1111 سال
 " شبيه سازی مونت کارلو طيف اشعه ایکس، هدی. زارع، حبيب اله. مرادی فرادنبه، محمد تقی.) بحرینی طوسي2
 فيزيك،" و مطالعه اثر متغير های مختلف بر شکل طيف4C
MCNP- دستگاه رادیولوژی تشخيصی با استفاده از کد
،1111  سال، 11  دوره سوم – شماره، پزشكي ايران
3) Mojtaba Mohammadpoor; Afshin Shoeibi; Hoda zare; Hasan ShojaeeA Hierarchical Classification Method for
Breast Tumor Detection. Iranian Journal of Medical Physics (IJMP), Volume 13, Issue 4, December 2016,
Page 261-268

) (ساير سايتهاي تخصصي:III د) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح
) ( ایندکس نشده:IV ه) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح
:و) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي
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Zarif Ghasemian, M. Daneshdoost, M. Sedighpour, Z. Eslami, N. Mohamadian, A. Khani. IAEA, 11–15
December 2017, Vienna, Austria
3. Toward A Proposition Of A Diagnostic Reference Level For Mammographic Examination In The Greater
Khorasan Province,M.T. Bahreyni Toossi, H. Zare, SH. Bayani, M. Hashemi, F. Akbari,Engineering And
Physical Sciences In Medicine And Australian Biomedical Engineering Conference, 6-9 December 2010,
Australia.
4. Bahreyni Toosi M T. Moradi H, Zare H, First user friendly interface developed for prediction of diagnostic
radiology X ray spectra produced by Monte Carlo (MCNP-4C) simulation in Iran IRPA 12. Poster
presentation, 19-24 Oct 2009, Buenos Aires Argentina.
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thyroid shields worn by cardiologists in angiography departments of two main general hospitals in Mashhad
/Iran. ISORD-4. Poster peresentation, 19-20 July 2007,Seoul korea.
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October, 2006, Beijing, China
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15-19 May, Paris.
10.Bahreyni Toosi M T. Mojiri M, Zare H, Evaluation of organ dose by Thermoluminescence dosimetry and using
of DAP meter and ODS-60 software in some routine radiography. ICMP-14, 14-17 Sept., 2005, Nuremberg,
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11.Bahreyni Toosi M T. Mojiri M, Zare H, An evaluation of organ dose in some common x-ray examination by
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12.Bahreyni Toosi M. T, Zare H, Nazery M. Application of DAP meter and ODS-60 to estimate organ and
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13.Bahreyni Toosi M. T, Zare H. An Assessment of Absorbed Organ Dose Arising from Conventional
Diagnostic x-ray Examinations by Monte Carlo Simulation (MCNP-4C Code). IRPA-11, 23-28 May 2004, Madrid,
Spain

:ز) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي

 ترجمه شده/) كتب تأليف1
:الف) كتب تأليف شده

1) Hoda Zare and Mohammad Taghi Bahreyni Toossi
Chapter 11 :Early detection of melanoma in dermoscopy of skin lesion images by
computer vision based system
In book: Dermoscopy Image Analysis Edited by M. Emre Celebi, Teresa Mendonca, and
Jorge S. Marques ,CRC Press 2015 ,Pages 345–384
Print ISBN: 978-1-4822-5326-9, eBook ISBN: 978-1-4822-5327-6, DOI:10.1201/b1910712

:ب) كتب ترجمه شده
) مسئوليت های اجرائی2
)1111( ) عضو كميته برنامه ريزي ششمين كنگره فيزيك پزشكي ايران1
)1111( ) عضو كميته اجرايي ششمين كنگره فيزيك پزشكي ايران2
) مسئول آزمايشگاه هاي تحقيقاتي دزيمتري پزشكي1
) ويراستار علمي مجله فيزيك پزشكي ايران4
34  تا31 ) سرپرست كتابخانه دانشكده پيراپزشكي از سال1
 تا کنون1134 ) معاون مدیرگروه فيزیک پزشکی از6
) عضویت در سازمان ها3
عضو انجمن فيزيك پزشكي ايران
) عالیق پژوهشی1
 پردازش تصویر و بينایی ماشين-) تصويربرداري پزشكي1

 )2دوزیمتری پزشکی
 )1شبيه سازی مونت کارلو

