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شرايطي  در  بالینی،  پیش  تحقیقات  حوزه  متخصصان  تمامي  به  احترام  و  سالم  عرض  با 
سومین سمپوزيوم کاربرد تصويربرداری در تحقیقات پیش بالینی برگزار میشود که بحران 
يا  و  تعويق  برهه  اين  در  همايش ها  تمامي  برگزاري  و  گرفته  فرا  را  عزيزمان  کرونا کشور 
دستخوش تغییر شده است. آزمايشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه 
به رسالت خطیر خود در امر ترويج و نهادينه شدن تحقیقات و مطالعات پیش بالینی بر آن 
شده اين سمپوزيوم را به صورت مجازي و با حضور اساتید برجسته ای از کشورهای ايران، 
تحقیقات  فرهنگ  ايجاد  بر  عالوه  تا  کند  برگزار  يونان  انگلیس،  آمريکا،  کانادا،  سوئیس، 
بنیادين مبتنی بر فیزيک تصويربرداری، در همگرايي هر چه بیشتر و بروز رساني و ارتقا 

سطح آگاهي پژوهشگران بتواند گامي هر چند کوچک در اين عرصه بردارد.
در  پژوهشگران  آموزش  و  حمايت  بالینی،  پیش  دانش  گسترش  آزمايشگاه  کالن  هدف 
راستای انجام اين تحقیقات با تجهیزات ساخت ايران هم گام با پیشرفته ترين کشورهای 
جهان و همچنین ارتقا موقعیت ايران در سطح ملي، منطقه اي و بین المللي و تقويت توان 
رقابتي پژوهشگران و فناوران در اين حوزه است. با حمايت شما عزيزان و با توجه به بستر 
ايجاد شده تمامي پژوهشگران در نقاط مختلف کشور میتوانند به صورت رايگان از مطالب 
علمي سومین سمپوزيوم کاربرد تصويربرداری در تحقیقات پیش بالینی بهره مند شوند تا 

شايد آزمايشگاه پیش بالینی بتواند نقش موثری در اين عرصه داشته باشد.
در پايان امید است آزمايشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بتواند در شرايط موجود 
عالوه بر ارائه خدمات، سهمی هر چه بیشتر در همگرايي و هم افزايي کاربرد تصويربرداری در 
مطالعات پیش بالینی داشته باشد. از تمامي اساتید، پژوهشگران و دانشجويان که با حضور 

خود کمک به هر چه بهتر برگزارشدن اين سمپوزيوم می کنند سپاسگزاريم.
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دکـتر مـحمدرضا آی
رئیس آزمـايشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سـخن رئـیس سـمپوزيوم
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دکـتر حـسین قـديری
دبیر اجرايی سمپوزيوم

سـخن دبـیر اجـرايی سـمپوزيوم

ضمن ابراز مسرت از برگزاري سومین سمپوزيوم کاربرد تصويربرداری در تحقیقات پیش بالینی 
)TPIS2020( توسط آزمايشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر آن شديم تا 

با توجه به شرايط موجود کشور، گردهمايي و همگرايي متخصصین حوزه تحقیقات پیش 
با فراهم آوردن بستر مجازي  اندرکاران کمیته اجرايي  بالینی را متوقف نکنیم لذا دست 
ديگر  گامي  اين حوزه  محققان  و  پژوهشگران  و همکاري  با حضور  تا  تالشند  در  مناسب 
در مسیر ترويج کاربرد تصويربرداری در تحقیقات پیش بالینی در سطح ملي و بین المللي 

بردارند.
آخرين  از  بتوانند  کشور  سطح  پژوهشگران  تمامي  آمده  وجود  به  شرايط  با  است  امید 
دستاوردهاي ارائه شده در اين سمپوزيوم توسط اساتید برجسته داخلی و خارجی بهره 
برده و آزمايشگاه پیش بالینی در باال بردن سطح آگاهي جامعه علمي کشور در مقايسه با 

کشورهای تراز اول جهان سهمي حتي کوچک داشته باشد.
در پايان از تمامي پژوهشگران، اساتید و تیم اجرايي سومین سمپوزيوم کاربرد تصويربرداری 
در تحقیقات پیش بالینی تشکر و توفیق روز افزون در تمامي عرصه هاي زندگي را آرزو دارم.
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سـخن دبـیر عـلمی سـمپوزيوم

دکتر احسان شريف پاقلعه
دبیر علمی سمپوزيوم

با توجه به رويکردهای اخیر پیش بینی می شود مطالعات پیش بالینی با رويکرد تصويربرداری 
حیوانی از طريق بررسی پیشرفت بیماری و پاسخ درمانی در مطالعات، بیشترين تأثیر را در 

توسعه دارو داشته باشد.
تصويربرداری معیاری است که بررسی توزيع داروها )ريز مولکول ها، سلول ها، پپتیدها و غیره( 
به کارگیری  و  تصويربرداری  تکنیک های  تمام  از  بهره مندی  با  و  می سازد  امکان پذير  را 
و  معنادار  هدايت  می توان  کمی،  و  کیفی  داده های  داشتن  با  تصاوير  پردازش  روش های 

هدفمندتری را برای تحقیقات رقم زد.
اهمیت اين تحقیقات و هدف به اشتراک گذاری دانش و تجربه دانشمندان و محققین اين 
تصويربرداری  کاربردهای  سمپوزيوم  سومین  تا  داشت  آن  بر  را  ما  علم  از  نوظهور  حوزه 
در تحقیقات پیش بالینی را با دعوت از سخنرانان مطرح بین المللی از کشورهای اتريش، 
سوئیس، يونان، آمريکا و کانادا که اغلب آنان ايرانی های خارج از کشور هستند و همچنین 

با حضور اساتید برجسته کشور برگزار نمايیم.
امید است رويداد حاضر بستری مناسب برای طرح ديدگاه ها و نظريه های جديد و يافته های 
انديشمندان علوم مرتبط با تصويربرداری حیوانی در جهت نهادينه کردن اين حوزه نوظهور 
از علم در کشور باشد و نتايج حاصل از آن، راه حل هايی ارزشمند برای ايجاد ارتباط هرچه 
و  رشد  جهت  در  مؤثر  گامی  شاهد  تا  دهد  ارائه  بالینی  و  آزمايشگاهی  تحقیقات  بیشتر 

توسعه و شکوفايی کشور عزيزمان ايران در حوزه تولید محصوالت نوترکیب باشیم.
در سومین سمپوزيوم کاربرد تصويربرداری در تحقیقات پیش بالینی که در دوران پاندمی کرونا 
به صورت کامالً مجازی برگزار می شود، عالوه بر اينکه سخنرانی تازه های علمی توسط اساتید 
گران قدر را داريم، ارائه محققانی را نیز داريم که با ارسال مقاله و شرکت در سمپوزيوم باعث 
گام های  برداشتن  در  تا  کرده اند  ياری  را  ما  پژوهشی خود،  تازه های  و  دانش  اشتراک گذاری 
محکم تر در پیشبرد اهدافمان براي ايجاد قطب تحقیقات پیش بالیني در منطقه مصمم تر  کند. 

سالمتي و سربلندي تمامي مردم عزيز سرزمینم را آرزومندم.
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دبیر اجرايی: دکتر حسین قديری هروانی

به ترتیب حروف الفبا

  لیال اشرفی

  ماهک اصولی

  مريم تنکابنی

  طاهره خانی

  بنفشه رحیمی

  سروش زارع

  راضیه سلگی

  نغمه فیروزی

  زهرا قديری

  علیرضا نصرتي

کـمیته اجـرايی سـمپوزيوم
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سـمپوزيوم عـلمی  کـمیته 

دبیر علمی: دکتر احسان شريف پاقلعه

Dr. Habib Zaidi )University of Geneva( 

Dr. George Loudos )Technological Educational Institute of Athens( 

 دکتر سیاوش احمدی نوربخش )کمیته اخالق در پزوهش های زيست پزشکی تهران(

 دکتر حسین امیرزرگر )دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 دکتر محمدرضا آی )دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 دکتر داوود بیکی )دانشگاه علوم پزشکی تهران(

)University of Iowa( دکتر احمد شريف تبريزی 

 دکتر وحید خدامی )دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 دکتر مهدی خوبی )دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 دکتر شهرام ربانی )دانشگاه علوم پزشکی تهران(

)University of British Columbia( دکتر آرمان رحمیم 

)Harvard Medical School( دکتر محمد رشیديان 

 دکتر محمد عبداالحد )دانشگاه تهران(

)University of Veterinary Medicine Vienna( دکتر ياسمین والی 
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 موضوع سخنرانی ها در سـمپوزيوم

TPIS 2020

H-Index Citation عنوان سـخـنـرانی سـخـنـران

61 13091
 The Promise of Artificial

 Intelligence in Clinical and
Preclinical Molecular Imaging

Dr. Habib Zaidi

30 3179
The Role of 2D Imaging as A 

Tool for InVivo Screening And 
Accelerating Drug Research

Dr. George Loudos

6 145
Medical Imaging: An Alternative 

Method to Animal Studies
دکتر سیاوش احمدی نوربخش

2 17
Application of Imaging For 

Urology in ClinicalAnd Preclinical دکتر حسین امیرزرگر

22 2331
Advances in Preclinical PET 

Instrumentation
دکتر محمدرضا آی

21 1363
Preclinical studies for 
radiopharmaceuticals:

The Iranian activities & experiences
دکتر داوود بیکی

19 970 Targeted Radionuclide Therapy دکتر احمد شريف تبريزی
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 موضوع سخنرانی ها در سـمپوزيوم

TPIS 2020

H-Index Citation عنوان سـخـنـرانی سـخـنـران

6 377
Impact of Preclinical Studies on 

Development of Prophylactic And 
Therapeutic Vaccines

دکتر وحید خدامی

35 3608 Cancer Theranostics دکتر مهدی خوبی

16 850 شبکه ملی مدل سازی حیوانی و
تحقیقات درون تنی دکتر شهرام ربانی

34 5904
Partial Volume Correction in

PET Imaging
دکتر آرمان رحمیم

15 1157
Noninvasive Imaging of

Immune Responses
دکتر محمد رشیديان

18 1510
Inducing InternAal Apoptosis 

In Malignant Tumors by Positive 
Electrostatic Charges

دکتر محمد عبداالحد

2 15
Preclinical Ultrasound 

Imaging—A Review of Techniques 
And Imaging Applications

دکتر ياسمین والی
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بـرنامه سـومین سـمپوزيوم
کـاربرد تـصويربرداری در
تـحقیقات پـیش بـالینی

سـخنرانان سـمپوزيوم سـاعـت تـاريـخ

افتتاحیه 9 - 9:30

1399/05/15
چهارشنبه

سخنرانی دکتر آرمان رحمیم 9:30 - 10

پخش کلیپ 10- 10:15

سخنرانی دکتر مهدی خوبی 10:15 - 10:45

پخش کلیپ 10:45 - 11

Lecture by Dr. George Loudos 11 - 11:30

پخش کلیپ 11:30 - 11:45

ارايه مقاله 11:45 - 13:15

پخش کلیپ 13:15 - 13:30

سخنرانی دکتر محمد عبداالحد 13:30 - 14

پخش کلیپ 14 - 14:15

سخنرانی دکتر وحید خدامی 14:15 - 14:45

پخش کلیپ 14:45 - 15

ارايه مقاله 15 - 16

پخش کلیپ 16 - 16:15

سخنرانی دکتر شهرام ربانی 16:15 - 16:45

پخش کلیپ 16:45 - 17

سخنرانی دکتر احمد شريف تبريزی 17 - 17:30
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بـرنامه سـومین سـمپوزيوم
کـاربرد تـصويربرداری در
تـحقیقات پـیش بـالینی

سـخنرانان سـمپوزيوم سـاعـت تـاريـخ

سخنرانی دکتر محمدرضا آی 10 - 10:30

1399/05/16
پنج شنبه

پخش کلیپ 10:30 - 10:45

سخنرانی دکتر داوود بیکی 10:45 - 11:15

پخش کلیپ 11:15 - 11:30

سخنرانی دکتر سیاوش احمدی نوربخش 11:30 - 12

پخش کلیپ 12 - 12:15

ارايه مقاله 12:15 - 13:45

پخش کلیپ 13:45 - 14

سخنرانی دکتر ياسمین والی 14 - 14:30

پخش کلیپ 14:30 - 14:45

Lecture by Dr. Habib Zaidi 14:45 - 15:15

پخش کلیپ 15:15 - 15:30

سخنرانی دکتر حسین امیرزرگر 15:30 - 16

پخش کلیپ 16 - 16:15

سخنرانی دکتر محمد رشیديان 16:15 - 16:45

اختتامیه 16:45 - 17:15
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Date Time Lecturer

Wednesday
5th August 

2020

9 - 9:30 opening

9:30 - 10 Lecture by Dr. Arman Rahmim

10 - 10:15 Break - Clip

10:15 – 10:45 Lecture by Dr. Mehdi Khoobi

10:45 - 11 Break - Clip

11 – 11:30 Lecture by Dr. George Loudos

11:30 – 11:45 Break - Clip

11:45 – 13:15 Oral presentation

13:15 – 13:30 Break - Clip

13:30 – 14 Lecture by Dr. Mohammad Abdolahad

14 – 14:15 Break - Clip

14:15 – 14:45 Lecture by Dr. Vahid Khoddami

14:45 - 15 Break - Clip

15 -16 Oral presentation

16 – 16:15 Break - Clip

16:15 – 16:45 Lecture by Dr. Shahram Rabbani

16:45 - 17 Break - Clip

17 – 17:30 Lecture by Dr. Ahmad Sharif Tabrizi

Symposium Schedule
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Date Time Lecturer

Thursday
6th August 

2020

10 - 10:30 Lecture by Dr.  Mohammad Reza Ay

10:30 – 10:45 Break - Clip

10:45- 11:15 Lecture by Dr. Davood Beiki

11:15 -11:30 Break - Clip

11:30 - 12 Lecture by Dr. Siavash Ahmadi-Noorbakhsh

12 – 12:15 Break - Clip

12:15 – 13:45 Oral presentation

13:45 - 14 Break - Clip

14 - 14:30 Lecture by Dr. Yasamin Vali

14:30 – 14:45 Break - Clip

14:45 – 15:15 Lecture by Dr. Habib Zaidi

15:15 – 15:30 Break - Clip

15:30 - 16 Lecture by Dr. Hossein Amirzargar

16 – 16:15 Break - Clip

16:15 – 16:45 Lecture by Dr.  Mohammad Rashidian

16:45 – 17:15 Closing

Symposium Schedule
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Dr. Habib Zaidi

سوابق پژوهشی و اجرايی:

پرفسور حبیب زایدی دارای پسادکترا، دکترا از کشور سوئیس، کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی از 
کشور سوئد و همچنین دارای مدرک مهندسی برق از کشور الجزایر و عضو موسسه مهندسان برق و 

الکترونیک )FIEEE( می باشد.
پرفسور حبیب زیدی فیزیکدان ارشد و رئیس آزمایشگاه ابزار PET و تصویربرداری عصبی در بیمارستان 
دانشگاه ژنو و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی بیمارستان ژنو است. وی همچنین استاد  فیزیک 
پزشکی در دانشگاه گرونیگن )هلند(، استاد مدعو فیزیک پزشکی و تصویربرداری مولکولی در دانشگاه 
دانمارک جنوبی )SDU( و استاد مهمان در IAS/ دانشگاه سرژی- پونتوآز  فرانسه است. او به صورت 
و  بین رشته ای  پزشکی  زیست  پیشرفته  تحقیقات  تصویربرداری جهت  راه کارهای  توسعه ی  در  فعال 
تشخیص های بالینی عالوه بر تدریس درزمینه ی فیزیک پزشکی و تصویربرداری پزشکی مشغول است.

تحقیقات او تحت حمایت بنیاد ملی سوئیس، بنیادهای خصوصی و صنعتی )در مجموع 6.2 میلیون 
دالر آمریکا( و مراکز ابزار تصویربرداری ترکیبی )PET/CT و PET/MRI(، مدل سازی سیستم های 
و  محاسباتی  آناتومیکی  مدل های  توسعه ی  مونت کارلو،  روش  از  استفاده  با  پزشکی  تصویربرداری 
دزیمتری پرتو، تصحیح تصویر، بازسازی، روش های کّمی سازی و مدل سازی کنتیک در توموگرافی 

تابش پوزیترون و به تازگی در طراحی جدید اختصاصی اسکنرهای PET و PET/MRI است. 
تحریریه  و در هیئت  بوده  مرتبط  زمینه های  ژورنال های  از  ویژه  ویراستار مهمان در 10 شماره  او 
به  به کار است. همچنین  فیزیک پزشکی و تصویربرداری پزشکی مشغول  برجسته در  ژورنال های 
سازمان  ارتباطات  نماینده  است.  آمده  در   )IEEE( الکترونیک  و  برق  مهندسان  موسسه  عضویت 
بین المللی فیزیک پزشکی )IOMP( در سازمان بهداشت جهانی )WHO( است و عالوه بر آن در 
ارتباط با سازمان های متعدد بین المللی فیزیک پزشکی و پزشکی هسته ای می باشد. او توسعه دهنده ی 
ماژول های آموزشی مبتنی بر وب فیزیک برای RSNA، اصالحگر ماژول های آموزشی مبتنی بر وب 

پزشکی هسته ای متعلق به IPEM است.
دستاوردهای علمی او درزمینه ی تصویربرداری کّمی PET به خوبی توسط همتایان او و
جامعه ی تصویربرداری پزشکی به صورت گسترده به رسمیت شناخته شده است چرا که

او دریافت کننده ی جوایز و امتیازات زیادی از جمله این موارد است:
جایزه ی محقق جوان علوم تصویربرداری پزشکی سال 2003 توسط کمیته ی

University of Geneva

تخصص: پزشکی هسته ای
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عـنوان سـخنرانی: 
Targeted Radionuclide therapy

Hybrid molecular imaging using PET/CT and PET/MRI has emerged as a new technology 
enabling concurrent morphological and molecular characterization of tissues. Nowadays, 
molecular PET imaging is capitalizing and complementing anatomical CT/MR imaging to 
answer basic research and clinical questions. There is also increasing interest in the use of 
artificial intelligence )AI(-based techniques, particularly machine learning and deep learning 
techniques in a variety of molecular imaging applications. The bulk of AI research to date in 
the field focused on PET instrumentation design, image denoising )low-dose imaging(, PET 
image reconstruction quantification and segmentation, radiation dosimetry, computer-aided 
diagnosis and outcome prediction and also finding a niche or primary clinical use. There is 
also increasing interest in the use of artificial intelligence-based solutions in a variety of 
applications to extract quantitative features )radiomics( from PET, including image 
segmentation and outcome prediction in clinical oncology. These novel techniques are 
revolutionizing clinical practice and are now offering unique capabilities to the clinical 
molecular imaging community and biomedical researchers at large.
This talk also reflects the tremendous increase in interest in advancing clinical molecular 
imaging research using deep learning techniques and potential translational in the preclinical 
arena. Novel deep learning techniques are revolutionizing clinical practice and are now offering 
unique capabilities to the clinical and preclinical molecular imaging community and biomedical 
researchers at large. Future opportunities and the challenges facing the adoption of deep 
learning approaches and their role in molecular imaging research are also addressed.

چـکیده سـخنرانی: 

 Memorial Market Tetalman 2004 جایزه ،IEEE فنی علوم پزشکی و تصویربرداری هسته ای
توسط انجمن علوم هسته ای، جایزه دانشمند جوان 2007 در فیزیک زیستی توسط اتحادیه بین المللی 
فیزیک پایه و کاربردی )IUPAP(، جایزه ی معتبر 2010 کویت در علوم کاربردی )که به عنوان جایزه 
نوبل خاورمیانه شناخته شده است( توسط بنیاد پیشرفت علوم کویت )KFAS( به خاطر دستاوردهای 
برجسته در فناوری زیست پزشکی، جایزه دانشمند جوان John S. Laughlin 2013 توسط انجمن 
فیزیکدانان پزشکی امریکا )AAPM(، جایزه ی Vikram Sarabhai Oration 2013 از سوی انجمن 
موسسه  سوی  از   Sir Godfrey Hounsfield  2015 جایزه   ،)SNMI( هند  در  هسته ای  پزشکی 

 . )EPS( توسط انجمن فیزیک اروپا IBA-Europhysics 2017 و جایزه )BIR( رادیولوژی بریتانیا
پرفسور زایدی سخنران مدعو به بیش از 150 سخنرانی اصلی و ارائه در سطح بین المللی بوده است، 
بیش از 245 مقاله ی بازنگری شده در ژورنال های برجسته نوشته است و ویراستار چهار کتاب است.



(TPIS 2020) 20   سومین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی 

Prof. George Loudos is an Assistant Professor at University of West Attica )Athens, 
Greece( and co-founder and CEO of BIOMETECH. He has participated as a 
coordinator or partner in more than 20 EU projects, as well as two National Excellence 
grants and several smaller national and other projects. He has published >120 articles 
in international journals and has >250 publications in conference proceedings and 
~1300 citations. He has given 55 invited lectures and holds one patent. He has been 
organizer of many international conferences, workshops and training schools. His 
research interests are focused on Molecular Imaging of nanoparticles and other 
biomolecules using Nuclear Medicine Techniques and Medical Instrumentation. 
He strongly supports interdisciplinary cooperation and education in the field of 
nanomedicine and molecular imaging. 

سوابق پژوهشی و اجرايی:

Dr. George Loudos

Assistant Professor at University

of West Attica

تخصص: مهندسی پزشکی
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For every new drug, >10,000 candidate molecules are tested for ~15 years. It is well proven 
that small animal imaging speeds up this work, increases accuracy and decreases costs. 
However, commercial imaging systems have high purchase cost, require high service contracts, 
special facilities and trained staff. Thus, they are affordable to only few large research centres 
and not to the majority of small and medium research teams internationally.
There are two main reasons that urge the addressing of this problem at large scale now: Firstly, 
small animal imaging started in 2000 and quickly research community and pharma industry 
understood its value, which opened preclinical imaging market )>2.5 Bil $(. Secondly, until 
recently such systems were based on complicated electronics and expensive components. 
Evolution in detector technology, electronics, software and 3D printing, made feasible the 
development of benchtop imaging systems, with attractive end user price. 
Being an active partner of numerous international projects, we identified the main requirements 
that an imaging system should have to become a screening tool for daily use. Thus, we developed 
a new generation of affordable, but high-performance imaging systems that fulfil the daily needs 
of all research labs activated in preclinical research. Our technology covers the field of SPECT 
)Single Photon Emission Computed Tomography( and PET )Positron Emission Tomography( 
imaging, while an optical and x-ray imaging system is under development. The systems are 
named “eyes-series” and have been already tested for fast 2D screening of small animals injected 
with labeled compounds including peptides, antibodies and nanoparticles. They are offered at a 
fraction of the cost of the commercial ones, comparable to standard lab equipment such as 
HPLC, gamma counter etc, opening new prospects in preclinical research.
The first system is called «γ-eyeTM» and it is a dedicated system for imaging photons )γ-rays( 
which are emitted from radiolabelled biomolecules )2D-SPECT(. The second system is called 
«β-eyeTM» and detects positrons )β-rays( from similar biomolecules )2D-PET(. They both 
have small dimensions )35x35x30cm( and weight <30kgr. The spatial resolution of both 
systems is ~2mm and their sensitivity allows real time imaging for the first second post 
injection, while images are available in real time during acquisition. They provide fast 
frames, down to 1min, thus allowing fast kinetic studies. Finally, they are both accompanied 
with a laptop that has preinstalled the required software, named «VISUAL-eyes».
The technical specifications and performance evaluation of our technology will be presented. 
Different applications including oncology, regenerative medicine, nanomedicine and lung 
imaging will be given. Finally, the results of the comparison against high performance systems 
and a typical workflow for optimizing throughput will be demonstrated.

چـکیده سـخنرانی: 

عـنوان سـخنرانی: 

The role of 2D imaging as a tool for in vivo
screening and accelerating drug research
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Dr. Noorbakhsh is a veterinary surgical specialist and Certified Professional 
Manager with expertise in comparative medicine research methodology and 
laboratory animals research ethics. Having more than 14 years’ experience in 
laboratory animal science, he has an in-depth knowledge regarding regulations 
and ethics on the care and use of animals in research and teaching, methodology 
of interventional studies, and various laboratory procedures. He has a kin interest 
in Replacements: scientific methods that does not need animals to achieve scientific 
results

سوابق پژوهشی و اجرايی:

Dr. Siavash Ahmadi-Noorbakhsh

متخصص جراحی دامپزشکی
و محقق ارشد تحقیقات پیش بالینی

)کمیته ملی اخالق تحقیقات زيست پزشکی(

تخصص: جراحی دامپزشکی
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چـکیده سـخنرانی: 

استفاده از حیوانات آزمایشگاهی امروزه با چالش های زیادی همراه شده است. از یک طرف هنوز جایگزین های 
کافی و مناسب برای  حیوانات وجود نداشته و برای پاسخ دادن به بسیاری از سؤاالت بشر هنوز راهی به جز 
استفاده از حیوانات وجود ندارد. از طرف دیگر  روش های جایگزین متعددی نیز یافته شده است که عموماً به 
دلیل عدم آشنایی پژوهشگران با آن ها، مورد غفلت واقع می شوند. با این  حال وجدان بشری حکم می کند که 
تا حد امکان از وارد آوردن درد و رنج غیرضروری به دیگر موجودات زنده جلوگیری شود. از  طرف دیگر، نگرش 
دینی و منطقی افراد آن ها را بر آن می دارد که نسبت به حقوق تمامی جانداران حساس بوده و برای به دست 
آوردن  منافع شخصی یا منافع مرتبط با گونه انسان، موجبات درد و رنج برای دیگر گونه های جانداران را فراهم 
نیاورند. در این رابطه فشارهای  اجتماعی بسیار زیادی به پژوهشگران و نهادهای تحقیقاتی وارد شده و ایشان 
را از بدرفتاری با حیوانات بر حذر می دارد. از سوی دیگر، تحقیقات متعدد اخیر نشان دادند که حیوانات در 
بسیاری از زمینه ها نمی توانند مدل ایده آلی برای شرایط و بیماری های  انسانی باشند. در این رابطه هرچند 
آن ها  به دست آمده  از  داده های  است  ممکن  لیکن  داد،  انجام  حیوانات  روی  بر  را  پژوهش ها  برخی  می توان 
هرگز برای استفاده در انسان ارزشی نداشته باشند. فراتر از تمامی موارد فوق، مبانی قانونی وجود دارد که 
پژوهشگران و  نهادهای حمایت کننده پژوهش ها را مجاب می نماید تا با حیوانات مورد استفاده در امور علمی 
به درستی رفتار کرده و در جهت اعالم  نتایج به دست آمده نهایت دقت و صداقت را به کار گیرند. با عنایت 
دشواری های کار با حیوانات و احتمال حصول نتایج نامعتبر از آن ها، در زمینه استفاده از حیوانات آزمایشگاهی 

دو رویکرد عمده به وجود آمده  است:
1( جایگزینی کامل حیوانات با روش هایی که نیاز به حیوانات ندارند و 2( جایگزینی نسبی حیوانات با روش هایی 
که موجب کاهش  استفاده از آن ها شده و رنج و درد وارد شده به آن ها را کاهش می دهند. در این راستا روش های 
تصویربرداری تشخیصی کمک های  بسیار زیادی به پژوهشگران نموده و اجرای هر دو مورد فوق را بسته به نوع 
پژوهش امکان پذیر ساخته است. در مبحث حاضر هدف  این است که با نگاهی کوتاه به هر یک از روش های 
تصویربرداری تشخیصی قابلیت های اجرایی آن ها را شناسایی نماییم. در این زمینه  انواع روش های رادیوگرافی، 
  )fMRI(  ،تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی ،)MRI( سی تی اسکن،  تصویربرداری رزونانس مغناطیسی 
 طیف سنجی رزونانس مغناطیسی  )MRS( ،   توموگرافی گسیل پوزیترون   )PET(، مقطع نگاری رایانه ای تک فوتونی

  )SPECT(، بررسی میکروسکوپی درون تنی، روش تصویربرداری طیفی قطبی ارتوگونال،  بررسی میکروسکوپی 
نوری-صوتی،  تصویربرداری   DTI، مگنتوانسفالوگرافی )MEG( و اولتراسونوگرافی  را مورد بررسی قرار خواهیم 
داد. نهایتاً سخنی کوتاه در رابطه با نحوه حفظ رفاه حیوانات مورد استفاده در پژوهش و اقداماتی که در  این زمینه 

در کشورمان صورت گرفته است به میان خواهد آمد. 

عـنوان سـخنرانی: 
Medical Imaging: An Alternative Method to Animal Studies



(TPIS 2020) 24   سومین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی 

سوابق پژوهشی و اجرايی:

دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 89 
دوره تخصص دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 95
دوره فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 97

استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: متخصص ارولوژی، فلوشیپ اورولوژی اطفال

دکتر حسین امیرزرگر
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عـنوان سـخنرانی: 

 Application of imaging for urology in clinical and preclinical

چـکیده سـخنرانی: 

مداخالت تصویربرداری نقش حائز اهمیت در تشخیص، درمان و پیگیری های بعدی بیماری های اورولوژیک دارد.
در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری در مداخالت تصویربرداری حاصل شده است که به طور اساسی 
مدیریت بیماری های اورولوژیک را تحت تاثیر قرار داده است و عماًل بدون استفاده از تصویربرداری ها امکان 

هیچ گونه مداخله درمانی وجود ندارد.
این تصویربرداری ها در تشخیص بیماری هایی چون سنگ های ادراری، ارزیابی میزان آسیب پارانشیم و عملکرد 
پیگیری  و  درجه بندی  تومورها،  این  مرحله بندی  و  تناسلی  ادراری  سیستم  سرطان های  تشخیص  کلیه ها، 
تروماهای کلیه و مجاری ادراری، اختالالت عروقی کلیه ها و بیضه ها، ناباروری و ناتوانی جنسی و ناهنجاری های 

سیستم ادراری تناسلی کاربرد زیادی دارند.
مداخالت تصویربرداری اورولوژی به چهار دسته اصلی تقسیم می شود:

1- اولتراسونوگرافی
2- استفاده از اشعه یونیزان x-ray )رادیوگرافی معمولی و سی تی اسکن(

3- ام آر آی 
4- انواع اسکن هسته ای

تقریباً در هر یک از این 4 دسته تصویربرداری پیشرفت های زیادی بدست آمده است و تا حدودی خأل های 
تصویربرداری و تشخیصی را برطرف کرده و همانطور که روز به روز پیچیده تر می شوند، بیش از پیش مشکالت 

تشخیص و درمان را رفع می کنند.
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Professor Mohammad Reza Ay is faculty member if department of medical physic 
and biomedical engineering, Tehran University of Medical Sciences. He is Director of 
national Brain Mapping Lab, and also Director of TUMS Preclinical Core Facility. He 
is also head of Research Center for Cellular and Molecular imaging and also CEO of 
Parto Negar Persia Co.
He is actively involved in developing imaging solutions for cut-ting-edge 
interdisciplinary biomedical research and clinical diag-nosis in addition to lecturing 
undergraduate and postgraduate courses on medical physics and medical imaging. 
His academic accomplishments in the area of development of imaging system and 
quantitative PET imaging have been well recognized by his peers and by the medical 
imaging community 
Prof. Ay has been an invited speaker of many national and In-ternational conferences, 
has authored over 150 peer-reviewed articles in prominent journals with more than 
2400 citation and published 8 US patent.

سوابق پژوهشی و اجرايی:

Dr. Mohammad Reza Ay

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فیزيک پزشکی
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Due to anato-physiological similarities between human and animal species, the use of 
animal models particularly vertebrate mammals has dramatically revolutionized many 
fields of modern research in basic biology, translational medicine, pharmaceutical industry 
and a number of other areas. Among numerous imaging modalities devoted to murine 
model investigations, Positron Emission Tomography )PET( rekindled a considerable 
interest due to gleaning a wealth of quantitative information about biological processes 
at the molecular and cellular levels. Salient progress and considerable advances in 
small-animal PET imaging has had and will continue to have a far more profound effect 
on drug development and biomedical research. Ideally, a PET scanners dedicated for 
small laboratory animals would have to promise high enough resolving power coupled 
to optimum detection efficiency to ensure visualization of a small amount of radiotracer 
uptake within microstructures of the animal body. In the light of ever-increasing demands 
for devices with better resolvability, a higher level of sensitivity and wide accessibility for 
noninvasive screening of small structures and physiological processes in laboratory 
rodents, the number of dedicated preclinical PET scanners is increasing rapidly. Preclinical 
PET scanners are gaining in importance while concerns are surfacing over the design 
aspects as well as costs associated with software products and hardware developments. To 
conquer these limitations and challenges, a variety of dedicated small-animal PET 
prototypes, as well as commercial scanners with different configurations, architectural 
designs and diversified types of software were characterized and evaluated during the 
recent years. Although extensive research has been carried out on individual scanners, 
a comprehensive comparative assessment of the performance of different preclinical 
PET scanners is missing. This paper aims to review advances in preclinical PET with 
particular emphasis on instrumentation until early 2020.

عـنوان سـخنرانی: 
Advances in preclinical PET instrumentation

چـکیده سـخنرانی: 
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سوابق پژوهشی و اجرايی:

 تحصیالت
 اخذ مدرک دکتری عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال 1374

 اخذ مدرک دکتری تخصصی )PhD( داروسازی هسته ای از دانشگاه علوم پزشکي تهران - سال 1379
 دوره Radiation Safety از دانشگاه آلبرتا کانادا - سال 1999

 دوره Post-doc رادیوفارماسی/ رادیو شیمی از دانشگاه آلبرتا کانادا - سال 2000
2012 – Eczacıbaşı /Monrol از کمپانی QC و GMP دوره 

 تجارب آموزشی، پژوهشی و اجرايی
 استاد دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران از سال1390 

 نگارش 161 مقاله در مجالت معتبر بین المللی، انجام 56 طرح پژوهشی به عنوان مجری و 
همکار، ارائه 205 مقاله در کنگره های ملی و بین المللی، راهنمایی و مشاوره 64 پایان نامه در 

مقاطع مختلف تحصیلی )عناوین مقاالت، طرح ها، کنگره ها و پایان نامه ها و ..... با جزئیات مربوطه 
 در http://tums.ac.ir/faculties/beikidav قابل مشاهده می باشد(. 

 عضو هیئت ممیزه سازمان انرژی اتمی ایران و عضو قطب علمی رادیو داروها )سازمان انرژی 
 اتمی ایران( با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری 

 دبیر و عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابي رشته تخصصي داروسازي هسته ای، عضو هیئت ممتحنه 
دانشنامه رشته تخصصی پزشکی هسته ای و جانشین دبیر هیئت بورد تخصصی پزشکی هسته ای  با 

حکم وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 کارشناس و نماینده اداره کل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت در امور رادیو داروها- 1382

 عضو هیئت ممتحنه ارتقا رشته پزشکی هسته ای و ارزشیابی منطقه ای رشته شیمی 
 عضو هیئت مؤسس و عضو شورای عالی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، عضو
شوراي پژوهشي و معاون پژوهشي گروه پزشکي هسته ای و عضو گروه آموزشی

 داروسازی هسته ای دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکي تهران
 عضو شبکه تحقیقات سرطان، انجمن پزشکي هسته اي ایران و اروپا و هیئت مدیره

 انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

دکتر داود بیکی 

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: داروسازی هسته ای
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عـنوان سـخنرانی: 
Preclinical studies for radiopharmaceuticals:
The Iranian activities & experiences

The development of a drug requires a great deal of time and money. The radiopharmaceutical 
aspect brings an additional constraint, which can however present original and particular 
advantages in certain circumstances. 
Data required to establish preclinical safety of radiopharmaceuticals include: a( in vitro 
target/receptor profiling including pharmacodynamics, b( pharmacokinetics c( potential 
chemical toxicity including antigenicity, d( radiation exposure of tissues and e( late radiation 
toxicity. For diagnostic radiopharmaceuticals, safety is determined by the margin between: a( 
the dose evoking pharmacologic activity or antigenicity, and b( the minimum radioactivity 
dose needed for satisfactory imaging. For therapeutic radiopharmaceuticals, safety is 
determined by the margin between: a( the dose exceeding organ tolerance or inducing 
late radiation toxicity, and b( the minimum efficacious dose.
This lecture describes the different stages, in sequence, of a radiopharmaceutical product, 
starting from the molecule discovery phase to the authorization of the product’s marketing 
and finally presents some Iranian activities and experiences in this field.

چـکیده سـخنرانی: 

 کارشناس و مشاور شورای بررسی و تدوین رادیو داروهای ایران و آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو 
 عضو کمیته ارزشیابی دانشکده های داروسازی در شورای آموزش داروسازی و تخصصی، بخش های 
آموزش تخصصی پزشکی هسته ای دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین عضو کمیته تدوین برنامه آموزشی 

 رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای، رشته تخصصی پزشکی هسته ای و رشته تخصصی داروسازی هسته ای
 عضو »کمیته دارو« بیمارستان دکتر شریعتی، کمیته اجرایی طرح ملی رادیو داروها، کمیته تدوین 

 فارماکوپه ایران و  کمیته جذب گروه آموزشی پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 معاون سردبیر و مدیر اجرایی مجله Iranian Journal of Nuclear Medicine از سال 1380
 عضو کمیته علمي و اجرایي 15 کنگره کنگره های سالیانه پزشکي هسته ای ایران، دوره آموزشی آسیایی 

 Radiochemistry & کاردیولوژی هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی و مسئول کمیته علمی
 Radiopharmacy دهمین کنگره آسیا و اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژی

 عضو هیئت تحریریه در 6 ژورنال و داور بیش از 12 ژورنال معتبر علمی - تخصصی ملی و بین المللی
 افتخارات و جوايز

 برگزیده نهمین جشنواره کشوري علوم پزشکي رازي - سال 1382
 برگزیده پنجمین جشنواره علوم پزشکي ابن سینا - سال 1382

 جایزه انجمن رینولوژی آمریکا - سال 2005
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I have graduated from TUMS in 2001. Completed postdoctoral fellowships in Cancer 
Research and Molecular Imaging at Boston University, Harvard University and 
University of Vermont. I have completed my residency training at State University 
of New York in nuclear medicine and molecular imaging, followed by fellowship 
in PET/CT at University of Pittsburgh and fellowship in Nuclear Oncology at Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center. I am currently faculty in Nuclear Medicine and 
Molecular Imaging at University of Iowa.

سوابق پژوهشی و اجرايی:

Dr. Ahmad Sharif Tabrizi

 Visiting Associate at University of Iowa

تخصص: تصويربرداری مولکولی و درمانی
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عـنوان سـخنرانی: 
Targeted Radionuclide therapy

In conventional approaches to cancer therapy, patients receive ‘one-size-fits-all’ treatments. 
However, it has recently become clear that certain treatments work much better for some 
patients than for others. Currently, individualized cancer treatments are improving due to 
advances in the characterization of the molecular and pharmacogenomic features of tumors 
in individual patients. This recent approach, called precision or personalized cancer 
medicine, can be described as a ‘one patient, one regimen’ treatment. Molecularly 
targeted radiotherapy such as radioimmunotherapy have been reported using both 
low linear-energy transfer )LET; energy that an ionizing particle deposits in matter 
per unit distance( radioisotopes such as the b-emitting isotope 177Lu, and high LET 
radiation, such as the α-emitting isotope 225Ac. Critical to treatment planning is the 
consideration of the emission properties of the therapeutic isotope.
β-emitters, historically the most commonly used class of radionuclides in the therapeutic 
setting, release electrons, resulting in a long track path-length. The success of β-emitter 
therapy is not critically dependent on homogeneous radionuclide distribution within a 
tumor, and it can at least theoretically be used for large-volume tumors; however, the 
maximum achievable doses may not be sufficient to cause cell death, especially in 
radioresistant cells. Unlike low-LET β-radiation, the cytocidal efficacy of α-particle 
radiation is indifferent to dose fractionation, dose rate or hypoxia, and overcomes the 
resistance to chemotherapeutics encountered in conventional chemo- and radiation 
therapy, likely by causing necrosis as opposed to apoptosis in radioresistant cells. The 
short path length also renders α-emitters suitable for treatment and management of 
patients with minimal disease such as micrometastases or residual tumor after surgical 
debulking. In this talk, we focus on tumor spheres as a discovery model for high and 
low LET radiation therapy. 

چـکیده سـخنرانی: 
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سوابق پژوهشی و اجرايی:

ایشان فارغ التحصیل کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی 
سرطان شناسی  علوم  دکتری  و  مدرس  تربیت  دانشگاه  از  پزشکی  بیوتکنولوژی  ارشد 
)Oncological Sciences( از دانشگاه یوتا )ایالت یوتا آمریکا( )ارزشیابی شده تحت عنوان 

دکتری پزشکی مولکولی در وزارت بهداشت جمهوری اسالمی ایران( است که پس از گذران 
دو دوره پسادکتری یکی در انستیتو سرطان هانتسمن )یوتا( به مدت یک سال و دیگری در 
دپارتمان زیست شناسی سلولی دانشگاه علوم پزشکی هاروارد )ایالت ماساچوست آمریکا( به 
مدت نزدیک به سه سال، پس از مجموع ده سال تحصیل و تحقیق در ایاالت متحده آمریکا 
استادیار مشغول  به عنوان  رویان  پژوهشگاه  در  و  مراجعه کرده  به کشور  تابستان 1396  در 
شد. ایشان در تابستان 1399 به دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز طبی کودکان پیوست و 

هم اکنون مشغول مطالعه درزمینه ژن درمانی در آن مرکز می باشد.

استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز طبی کودکان

تخصص: پزشکی مولکولی

دکتر وحید خدامی
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چـکیده سـخنرانی: 

 )Therapeutics( و درمانی )Prophylactic( تحقیقات پیش بالینی درزمینه توسعه انواع واکسن های پیشگیرانه
از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. منظور از واکسن های پیشگیرانه ترکیباتی هستند که از آن ها برای القاء 
ایمنی اختصاصی نسبت به پاتوژن های مختلف جهت جلوگیری از ابتال به بیماری های عفونی پیش از تجربه 
واکسن های  اما  می شود.  استفاده  بیماری زا(  باکتری های  و  ویروس ها  انواع  )مانند  عفونت زا  عامل  با  برخورد 
استفاده  بدن  در  بیماری  ایجاد شرایط  از  مورد خاص سرطان پس  در  به ویژه  که  ترکیباتی هستند  درمانی 
می شوند تا به عنوان مثال ایمنی اختصاصی بدن را به سمت هدف قرار دادن و از بین بردن توده توموری هدایت 
کنند. در هر صورت تحقیقات پیش بالینی به هنگام توسعه هر دو نوع واکسن فوق الذکر بسیار مهم هستند، اما 
ازآنجایی که واکسن های نوع پیشگیرانه به منظور استفاده در افراد سالم جامعه توسعه می یابند، دقت در طراحی 
و انجام این گونه تحقیقات اهمیت بسزایی در عرضه واکسن هایی با حداکثر کارآیی و حداقل عوارض جانبی 
خواهند داشت. به این ترتیب الزم است در طراحی و اجرای تحقیقات پیش بالینی در حوزه توسعه واکسن ها 
مالحظات ویژه ای مدنظر قرار گیرد که در این سخنرانی به برخی از آن ها اشاره خواهد شد. همچنین به دلیل 
همه گیری عفونت ویروسی کرونا )COVID19( گزارش مختصری در مورد واکسن های در حال توسعه برای 
مقابله با این بیماری در سراسر دنیا ارائه خواهد شد که به طور خاص از منظر تحقیقات پیش بالینی در حال 

انجام و یا انجام شده در این مورد بحث مختصری ارائه خواهد شد.

عـنوان سـخنرانی: 
Impact of preclinical studies on development
of prophylactic and therapeutic vaccines 
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دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: شیمی آلی/نانوشیمی

دکتر مهدی خوبی

Dr. Mehdi Khoobi is associate professor of Tehran University of Medical Sciences. He 
was born in Ghaemshahr city, Mazandaran, Iran in 1981. He received his Bachelor of 
chemistry )2005( from Arak University, Master of Organic Chemistry )2007( from 
Yazd University, and Ph.D. in Organic Chemistry )2011( from the Zanjan University. 
His doctoral thesis was about anticancer activity of coumarin derivatives bearing 
nitrogen and sulfur enriched heterocyles, which was co-supervised by late Prof. 
Abbas Shafiee and Prof. Ali Ramazani. He joined the Institute of Pharmaceutical 
Sciences in 2011 and he was promoted to associate professor in 2015. In 2016, he 
joined the Department of Pharmaceutical Biomaterials and Medical Biomaterials 
Research Center )MBRC( at Tehran University of Medical Science.
His research program spans organic and inorganic chemistry with a primary emphasis 
on the synthesis of multi-target-directed agents against cancer and Alzheimer’s disease. 
His research program covers development of new methods for the preparation of 
biologically active compounds based on the C-H bond activation as well as application 
of enzyme in organic reaction. He is also passionate about cancer theranostics and his 
recent projects have focused on the design and preparation of multifunctional 
intelligent nanotheranostic.
He serves as editor of the Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran )JSCIENCES(. 
Honors and awards include Distinctive young researcher in 18th Avicenna Festival )2013( 
and top 100 researchers of the country selected by Iran Science Elites Federation )2015-2019(.

سوابق پژوهشی و اجرايی:
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عـنوان سـخنرانی: 
Cancer Theranostics

“Innovation/stagnation: challenge and opportunity on the critical path to new medical products” 
was the name of an important report released by the U.S. Food and Drug Administration )FDA( 
in 2004 reflecting the FDA’s great interest to modernize the manufacturing process of FDA 
regulated products. FDA strongly requested all researchers to make a serious attempt to 
modernize scientific tools due to the declining number of approved innovative medical 
products. It was the first step to generate new concept named Theranostic. In fact, John 
Funkhouser, the Chief executive officer of PharmaNetics was the first one who used the 
term of Theranostic as “the ability to affect therapy or treatment of a disease state”. Warner 
used a more simple definition for Theranostics as simultaneous delivery of therapeutic 
drugs and diagnostic imaging media using the same delivery vehicle. Today, theranostic is 
the combination of therapy and diagnosis for monitoring and tuning the therapy according 
to the disease progresses, and has become as one of the key part of the cancer research.1,2

Cancer is a complex heterogeneous disease affected by immune and endothelial cells and its 
prognosis, prediction, and treatment cannot be easily achieved. Cancer cells can escape from 
normal life-controlling parameters like apoptosis and immune destruction and can reprogramed 
themselves under stressful condition. They can serve various survival strategies including 
self-sufficiency in growth signals, insensitivity to anti-growth signals, sustained angiogenesis, 
metastasis, limitless replicative potential, and deregulation of cellular energetics. Therefore, 
finding new theranostic system having the ability for simultaneously tracking and controlling 
the disease, eliminating multi-step procedures, reducing delays in the treatment and precise 
determination of the cause of the disease at molecular level has become as a powerful tool for 
personalizing cancer treatment.3,4

Compared with small molecules, nanomaterials are able to deliver a large payload, can be 
easily multiplexed, can typically be combined with therapeutic agents, and precisely or easily 
engineered making them as appealing candidates for cancer theranostics. They can be easily 
decorated with active and passive targeting agents endowing the target system with high circulation 
time, appropriate targeting, non-invasive imaging, and therapy at the disease sites, without 
affecting surrounding healthy cells. Various types of nanomaterials have been so far developed 
for nanotheranostics including dendrimers, liposomes, micelles, nanopolymers, metal- and 
inorganic-based nanomaterials, carbon-based nanomaterials, coordination polymers and 
protein-based nanomaterials.5,6 Nanomaterials not only can act as carrier for immobilization 
and delivery of therapeutic and/or diagnostic agents, but also many of them has inherent 
therapeutic and/or diagnostic activity by itself, without loading of any further chemotherapeutic 
and/or diagnostic agents. 
Various types of nanomaterials were prepared, decorated and employed as targeted nanosystem 
in cancer theranostics by our group. The presentation will outline why nanomaterials are 
exploited in cancer theranostic, how nanomaterials are designed and tailored for nanotheranostics 
of cancer and will review some of our published works in cancer theranostics.

چـکیده سـخنرانی: 

References
)1( Jagtap, et al. Nanomedicine 2017, 13, 329−341.                                    )2( Krishnan, V. J. World Fed. Orthod. 2019, 8, 1−2.
)3( Caldorera-Moore, et al. Acc. Chem. Res. 2011, 44, 1061−1070.         )4( Ko, et al. Coord. Chem. Rev. 2019, 381, 79−103.   
)5( Yang, et al. Theranostics 2019, 9, 526−536.                                            )6( Wong, et al. ACS Nano 2020, 14, 2585−2627.
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سوابق پژوهشی و اجرايی:

 دکترای دامپزشکی و دکترای تخصصی علوم زیست پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 بورد علوم حیوانات آزمایشگاهی از دانشگاه اوترخت هلند

 بورد تخصصی میکروسرجری از دانشگاه ملی سنگاپور
 مدیر مرکز تحقیقات فناوری های نوین قلب و عروق

عالقه مندی های تحقیق:

 مهندسی بافت قلب و عروق و آترواسکلروز عروق و ری استنوزیس

استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: علوم زيست پزشکی

دکتر شهرام ربانی 
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چـکیده سـخنرانی: 

پژوهشگران کشور در سال هاي اخیر گام هاي بزرگي را در حوزه بومي سازي دانش نوین علوم و فناوري هاي 
سلول هاي بنیادي و پزشکي بازساختي برداشته اند، و تحقیقات بسیاري در حوزه علوم پایه از نوع آزمایشگاهي 
و پیش بالیني انجام یافته است. پژوهشگران ما در حوزه سلول هاي بنیادي و پزشکي بازساختي بسیاري از دانش 
روز دنیا مانند شبیه سازي، لقاح آزمایشگاهي و انتقال جنین، فناوري هاي انتقال ژن، ساخت محصوالت تراریخته، 
و روش هاي تکثیر، تمایز و کشت سلول هاي بنیادي را به خوبي بومي سازي کرده و نتایج دستاوردهاي خود را در 
قالب مقاالت معتبر علمي منتشر کرده اند. به منظور کاربرد بالیني بسیاري از نتایج حاصل از این مطالعات، نیاز 
به مطالعات تکمیلي درون تني است. در این راستا حیوانات آزمایشگاهي با گستره و تنوعي که دارند و به دلیل 
 شباهت هاي زیاد فیزیولوژیکي و پاتولوژیکي که با یکدیگر و با انسان دارند، از اهمیت بسیار زیادي برخوردارند.
در این راستا ستاد  توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی به منظور رصد و ارزیابي پتانسیل ملي کشور 
در حوزه مدل سازي حیواني و تحقیقات درون تني مبتني بر حیوانات آزمایشگاهي شبکه ي ملي مدل  سازی 
با علوم و فناوري هاي  اتصال کلیه فعاالن مرتبط  بر  راه اندازي کرد. عالوه  را  حیوانی و تحقیقات درون تنی 
حیوانات آزمایشگاهي، امکان جستجوي سریع انواع حیوانات مدل موجود در کشور، بستر الزم را جهت ارزیابي 
مزرعه هاي  قالب  در  جدید  زیرساخت هاي  ایجاد  کشور،  آتي  نیازهاي  بررسي  موجود،  تجهیزات  و  امکانات 
حیواني، رتبه بندي شرکت ها و آزمایشگاه هاي ذینفع و نیز توسعه امکانات موجود از طریق ارائه مشوق ها و 

حمایت هاي مادي و معنوي فراهم مي آورد.

عـنوان سـخنرانی: 

شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی
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Dr. Rahmim is Associate Professor of Radiology and Physics at the University of 
British Columbia )UBC( as well as Senior Scientist and Provincial Medical Imaging 
Physicist at BC Cancer. He received his MSc in condensed matter physics and PhD 
in medical imaging physics at UBC. Following doctoral studies, he was recruited by 
Johns Hopkins University )JHU( to lead the high resolution brain PET imaging physics 
program and to pursue research at the JHU Department of Radiology. In 2018, he was 
recruited back to Vancouver, where he conducts research in tomographic image 
generation and analysis, including oncologic and brain applications. He has published 
a book and over 140 journal articles and 280 conference proceeding papers/abstracts, 
and has delivered more than 90 invited lectures worldwide. He has participated as 
principal investigator or co-investigator on a range of grants towards quantitative 
tomographic imaging, including translation to clinical applications. Dr. Rahmim was 
awarded the John S. Laughlin Young Scientist Award by the American Association of 
Physicists in Medicine )AAPM( in 2016, was Vice President )2017-18( and President 
)2018-19( of the Physics, Instrumentation and Data Sciences Council )PIDSC( of the 
Society of Nuclear Medicine & Molecular Imaging )SNMMI(, and is Chair of the 
Artificial Intelligence )AI( Task Force of the SNMMI )2020-2022(.

سوابق پژوهشی و اجرايی:

Dr. Arman Rahmim

Associate Professor at University

of British Columbia 

تخصص: فیزيک پزشکی
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عـنوان سـخنرانی: 
Partial volume correction in PET imaging                                                                     

In this talk, we will go over the issue of the partial volume effect )PVE( in PET 
imaging, and the category of approaches to perform partial volume correction 
)PVC( towards more quantitative PET imaging. We will in particular discuss some 
recent, advanced PVC methods, including utilization of MRI images and/or artifi-
cial intelligence )AI( methods towards voxel-based PVC.

چـکیده سـخنرانی: 
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Mohammad Rashidian is a Member of the Faculty at the Dana-Farber Cancer
Institute, Department of Imaging, and Assistant Professor of Radiology at Harvard 
Medical School. He completed his undergraduate studies at Sharif University and 
received his Ph.D. from the University of Minnesota, where he conducted his 
doctoral work in the Chemical Biology program. Dr. Rashidian completed his 
postdoctoral training at the Whitehead Institute/MIT and then Boston Children’s 
Hospital/Harvard Medical School, where he was involved in developing a method to 
noninvasively image immune responses. During his postdoctoral work, he was 
supported by a Cancer Research Institute fellowship )2015-2017( and then an 
American Cancer Society fellowship )2018(. Mohammad joined the DFCI and 
Harvard faculty in the summer of 2019

سوابق پژوهشی و اجرايی:

Dr. Mohammad Rashidian

Assistant Professor at Harvard University

تخصص: تصويربرداری، ايمونولوژی سرطان
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Immunotherapy has revolutionized treatment of several malignancies, such as melanoma 
and non-small cell lung cancer, among others. Notwithstanding the encouraging results, 
responses remain heterogeneous among patients and some face serious side effects. 
Techniques to noninvasively assess and even predict each patient’s response to immunotherapy 
are greatly needed. Because the success of immunotherapy hinges on its ability to promote an 
anti-tumor immune response, monitoring of the immune response after administration of 
therapy can be used to evaluate patient response. We have recently developed robust immuno-PET 
imaging methods to monitor dynamics of immune cells in the tumor microenvironment in real 
time. These methods have been successful in evaluating the response to immunotherapy in many 
mouse models of cancer. We will discuss these new advances and their potential to assess and 
predict an ongoing response to cancer treatments, with a focus on checkpoint blockade 
treatments.

چـکیده سـخنرانی: 

عـنوان سـخنرانی: 
Noninvasive imaging of immune responses
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دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران

تخصص: سرطان، رفتار الکترونیکی سلول های سرطانی
بیو الکترونیک حالت جامد

دکتر محمد عبداالحد

سوابق پژوهشی و اجرايی:

 دکتری تخصصی، مهندسی نانوالکترونیک. دانشگاه تهران
 دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

برخی از افتخارات:
MUSTAFA Prize laureate 2019 in cancer diagnostic approach 

Best Young Investigator 2016 
 پژوهشگر برتر برای طراحی و ساخت تراشه نانوالکترونیک جهت مقاومت دارویی

   سلول های سرطانی، 1393
 برگزیده جشنواره خوارزمی برای پژوهش با عنوان نانوبیوحسگرهای الکتریکی

   برای تمایز سلولی، 1395
 برگزیده در کسب جایگاه بین المللی جشنواره بین الملل دانشگاه تهران، 1397
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عـنوان سـخنرانی: 
Inducing InternAal Apoptosis In Malignant Tumors
by Positive Electrostatic Chargess

A method for tumor suppression is disclosed. The method includes preparing a chip by 
forming a layer of electrically conductive nanostructures on a substrate, placing the chip 
adjacent to a cancerous tumor, positively charging the layer of electrically conductive 
nanostructures by applying a positive electrostatic voltage on the chip, and reducing size 
of the cancerous tumor by electrostatically stimulating cancer cells of the cancerous 
tumor responsive to accumulating positive charges on the layer of electrically conductive 
nanostructures.

چـکیده سـخنرانی: 
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2006-2012
Doctor of Veterinary Medicine )DVM(, Faculty of Veterinary Medicine, University of 
Tehran, Tehran, Iran. 

2012 –2017 
Residency/ Doctor of Veterinary Science in Veterinary Radiology )PhD/ DVSc(, Faculty 
of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran. Board-Certified Veterinary 
Radiologist. 

2016 
Externship, Department of Medical Imaging & Small Animal Orthopedics, Faculty of 
Veterinary Medicine, University of Gent, Gent, Belgium

2018         
University assistant, Diagnostic imaging, Department of Companion Animals and 
Horses, University of Veterinary Medicine of Vienna, Vienna, Austria

سوابق پژوهشی و اجرايی:

Dr. Yasamin Vali

 University Assistant at University of

Veterinary Medicine of Vienna

تخصص: تصويربرداری تشخیصی دامپزشکی
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چـکیده سـخنرانی: 

بخش تصویربرداری تشخیصی- دپارتمان حیوانات کوچک و اسب- دانشگاه دامپزشکی وین- وین- اتریش
اولتراسونوگرافی یک روش تصویربرداری تشخیصی است که امروزه به صورت گسترده در پزشکی، دامپزشکی 
و مطالعات پیش بالینی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش تنها روش تصویربرداری تشخیصی است که در 
آن از تشعشعات الکترومغناطیسی استفاده نمی شود. عدم استفاده از اشعه ی یونیزان در کنار قیمت مناسب 
دستگاه و هزینه های پایین نگهداری آن، این تکنیک را به یک روش مناسب و کاربردی در علوم پزشکی، بالینی 
و پیش بالینی تبدیل کرده است. در مهر و موم های اخیر تصویربرداری اولتراسوند پیشرفت های شگرفی در 
به دست آوردن داده های تشخیصی از بیماران به صورت سریع و غیرتهاجمی داشته است. همچنین این روش 
از رشد قابل مالحظه در تکنولوژی رایانه ای، سرعت باالی رایانه ها، سخت افزارهای با ظرفیت باالی ذخیره سازی 
کوچک  سایز  دلیل  به  متأسفانه  اما  است.   برده  فراوان  سود  باالتر  باکیفیت  نمایش دهنده های  و  اطالعات 
نیاز به وضوح فضایی و زمانی باالتر،  حیوانات آزمایشگاهی و ضربان قلب باالی اغلب این حیوانات و نتیجتاً 
استفاده از سونوگرافی در علوم ترجمانی در دهه های گذشته با محدودیت هایی روبرو بوده است.  خوشبختانه 
امکان  باالتر  فرکانس  با  ترانسدیوسرهای  باعرضه ی   2000 سال  از  اولتراسونوگرافی  در  جدید  فن آوری های 
استفاده ی اختصاصی تر این تکنیک را در مدل های آزمایشگاهی فراهم آورده است.  کاربردهای اولتراسونوگرافی 
امروزه در علوم پزشکی بسیار متنوع است. استفاده از مدهای زمان-حرکت، داپلر کیفی و کمی، داپلر بافتی، 
اولتراسونوگرافی، کاربردهای وسیع جدیدی را فرا روی  از مواد حاجب در  االستوگرافی و همچنین استفاده 
این روش تصویرگیری قرار داده است .  همچنین مجهز شدن دستگاه ها به ترانسدیوسر های سه بعدی امکان 
بررسی حجم و پاسخ به درمان ارگان-ها و ارزیابی و میزان افزایش خون رسانی را در حجمی از بافت به صورت 

سه بعدی فراهم آورده است. 
امید است که سخنرانی پیش رو با معرفی تکنیک های متفاوت و موارد کاربرد اولتراسونوگرافی در انتخاب روش 

تشخیصی مناسب به محققین حوزه علوم ترجمانی و آزمایش های پیش بالینی کمک کند. 

عـنوان سـخنرانی: 
Preclinical Ultrasound Imaging—A Review of
Techniques and Imaging Applications
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Paper Title Authors Presentation Time

Synthesis and evaluation of a 
Gd)ΙΙΙ(-RGD peptide for MR 

molecular imaging in non-small 
cell lung cancer )NSCLC(

Nazanin Pirooznia
Khosrou Abdi
Davood Beiki

Farshad Emami
Seyed Shahriar Arab 

Omid Sabzevari
Habibeh Vosoughi

Wednesday
5th August 2020

11:45 – 11:55
)Tehran Time(.

Correlation of Age, Sex, Cervical 
Vertebrae Maturation )CMV( and 
Spheno-Occipital Synchondrosis 
)SOS(: A Cone Beam Computed 

Tomography )CBCT( based study

Arash Poursattar
Morvarid  Poursattar

Sergio Palacios
Axel Ruprecht

Wednesday
5th August 2020

11:55 – 12:05
)Tehran Time(.

Human organ dose estimation 
from biodistribution data of rat 
in renography using 18F-PFH 

and 124I-OIH PET agents

Maryam Papie

Wednesday
5th August 2020

12:05 – 12:15
)Tehran Time(.

A Review on the monitoring of 
the effect of protective drugs 
against ionizing radiation, 

cisplatin and gentamicin using 
99mTc-DMSA

Maryam Papie

Wednesday
5th August 2020

12:15 – 12:25
)Tehran Time(.

Oral Presentation Schedule
)Session 1(
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Paper Title Authors Presentation Time

Synthesis and evaluation of 
99mTc-DOTA-

)Lys-Dabcyl6,Phe7(-ARA290- 
as potential SPECT tracer for 

targeting cardiac ischemic region

Naser Mohtavinejad
Nazila Gholipour

Ahmad Bitarafan-Rajabi
Ali Pormohammad

Maliheh Hajiramezanali
Amir Darbandi-Azar

Mehdi Akhlaghi

Wednesday
5th August 2020

12:25 – 12:35
)Tehran Time(.

Application of Radiolabeled 
Peptides in Tumor Imaging and 

Therapy

Naser Mohtavinejad
Massoud Amanlou

Ahmad Bitarafan-Rajabi
Ali khalaj

Ali Pormohammad
Mehdi Shafiee Ardestani

Wednesday
5th August 2020

12:35 – 12:45
)Tehran Time(.

Molecular CT imaging of 
cancer cells using targeted gold 

nanoparticles

Sara Khademi
Ali Shakeri-Zadeh

Mohammad Reza Ay
Hossein Ghadiri

Wednesday
5th August 2020

12:45 – 12:55
)Tehran Time(.

Imaging of head and neck cancer 
cells using a new contrast agent 

by Dual-energy CT

Sara Khademi
Razieh Solgi

Ali Shakeri-Zadeh
Hossein Ghadiri

Wednesday
5th August 2020

12:55 – 13:05
)Tehran Time(.

Extra time for Q&A -

Wednesday
5th August 2020

13:05 – 13:15
)Tehran Time(.

Oral Presentation Schedule
)Session 1(
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Paper Title Authors Presentation Time

Review on Application of 
Multiphoton Imaging in Stem 

Cells Researches

Zahra Khodakarami
Fatemeh Haji Faraj 

Tabrizi Mostafa Shafaei
Jalil Jalili

Wednesday
5th August 2020

15 – 15:10
)Tehran Time(.

Advanced multimodal drug 
molecular imaging with many 

applications

Hakimeh Rezaei Aghdam
Mehdi Shafiee Ardestani

Seyed esmaeil Sadat 
Ebrahimi

Wednesday
5th August 2020

15:10 – 15:20
)Tehran Time(.

Magnetic particle imaging )MPI(
Farzaneh Ghorbani

Alireza Montazerabadi

Wednesday
5th August 2020

15:20 – 15:30
)Tehran Time(.

Intravital Multi-Photon Imaging 
in Cell Interaction Detection of 

Immune System

Fatemeh Mahdavi
Mohadeseh Mojarrad

Jalil Jalili

Wednesday
5th August 2020

15:30 – 15:40
)Tehran Time(.

Application of Intravitrl 
Multi-Photon Imaging )IMI( in 

Neuroscience

Mohammad Hassan 
Khorasani 

Samira Kamrani
Mohadeseh Mojarrad

Jalil Jalili

Wednesday
5th August 2020

15:40 – 15:50
)Tehran Time(.

Extra time for Q&A -

Wednesday
5th August 2020

15:50 – 16
)Tehran Time(.

Oral Presentation Schedule
)Session 2(
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Paper Title Authors Presentation Time

Technetium99-m-PEGylated 
dendrimer-G-2)Dabcyle-

Lys6,Phe7(-pHBSP: A novel 
Nano-Radiotracer for molecular 

and early detecting of cardiac 
ischemic region

Naser Mohtavinejad
Massoud Amanlou

Ahmad Bitarafan-Rajabi
Ali khalaj

Ali Pormohammad
Mehdi Shafiee Ardestani

Thursday
6th August 2020

12:15 – 12:25
)Tehran Time(.

Synthesis, characterization and 
MRI application of cobalt-zinc 

ferrite nanoparticles coated with 
DMSA: An in-vivo study

Leila Ansari

Thursday
6th August 2020

12:25 – 12:35
)Tehran Time(.

Fluorescence bioimaging of wst/
chitosan composite as a novel 

acid resistant composite used for 
oral delivery of insulin

Ali Maghsoudi

Thursday
6th Au0gust 2020

12:35 – 12:45
)Tehran Time(.

Application of imaging 
techniques for preclinical models 

of Endometriosis

D. Hayati
M. Valizadeh

K. Kiani

Thursday
6th August 2020

12:45 – 12:55
)Tehran Time(.

Prospective of molecular imaging 
for cell therapy

Abdolvahid Sadeghnejad 
Solmaz M Nejad

Tina Didari
Ehsan Sharif-Paghaleh

Thursday
6th August 2020

12:55 – 13:05
)Tehran Time(.

Oral Presentation Schedule
)Session 3(
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Paper Title Authors Presentation Time

Classification of preclinical 
human disease modeling )PDM( 

study in experimental animals 
based on medical imaging system

Leila Sabouri

Thursday
6th August 2020

13:05 – 13:15
)Tehran Time(.

Utilizing wavelet coherence 
analysis to investigate the 

frequency-specific functional 
connectivity in stroke rats based 

on optical intrinsic
signal imaging

Leila Mohammadzadeh
Hamid Latifi

Sepideh Khaksar
Mohammad-Sadegh feiz 

Fereshteh Motamedi
Amir Asadollahi

Thursday
6th August 2020

13:15 – 13:25
)Tehran Time(.

Optical Spectroscopy Study of 
Treatment Response Monitoring 
of A375 Skin Melanoma Cell line:

An in-vitro Model

Afshan Shirkavand
Ezeddin Mohajerani

Shirin Farivar
Leila Ataie-Fashtami
Mohammad Hosein 

Ghazimoradi

Thursday
6th August 2020

13:25 – 13:35
)Tehran Time(.

Extra time for Q&A -

Thursday
6th August 2020

13:35 – 13:45
)Tehran Time(.

Oral Presentation Schedule
)Session 3(
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