
  در قالب طرح هاي پژوهشی پایان نامه هاي دفاع شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

الب قپایان نامه ھای دفاع شده در مقاالت مستخرج از  سال
 طرح ھای پژوھشی

  
حاصل از طرح  پژوھشی مقاالت 

  ھای غیر پایان نامه ای 

 
٩٠ 
 

 - دکترای تخصصی
-  

 3 کارشناسی ارشد
- 

 ٣ کل
-  

91 

 - دکترای تخصصی
-  

 2 ارشدکارشناسی 
- 

  - ٢ کل

92 

 ١ دکترای تخصصی
  

 ٨ کارشناسی ارشد
١  

  ١ ٩ کل

93 

 ٢ دکترای تخصصی
2  

 ١١ کارشناسی ارشد
2  

  4 ١٣ کل

94 

 ۵ دکترای تخصصی
١  

 ١۵ کارشناسی ارشد
2  

  3 ٢٠ کل

95 

 ١ دکترای تخصصی
3  

 ٩ کارشناسی ارشد
5  

  8 ١٠ کل
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و نام  نام  موضوع پایان نامه  ردیف
 و رشته مقطع  استاد راھنما  خانوادگی

  تاریخ دفاع  تحصیلی

١  

بررسي میزان بیان فاکتور رشد شبه 
و ارتباط آن با ژنوتايپ در ) -١IGF( ١انسولین 
سلولھاي کشت داده شدة بیماران  پالسما و

  و افراد نرمال MSمبتال  به 

رضا 
کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  عبدالمحمدی

 ٢٨/۶/٩٠  انسانیژنتیک 

٢  
تعیین پلی مورفیسم ھای ژن ھای خانواده 

 Bدر بیماران مبتال به ھپاتیت  ١اینترلوکین
  مزمن و جمعیت سالم استان گلستان

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  بیتا جوان
 ١١/١٠/٩٠  ژنتیک انسانی

٣  

  بررسي پلي مورفیسم ھاي ژن
MultiDrug Resistance ( ATP-Binding 

Cassette Transporter1 ) 
و  ٢٠٣٢۵٨۶ rs،  ٢٨٣٨١٩۴٣rsھای جايگاه 

C3435T   و ارتباط آن ھا با میزان بیان ژن
١MDR  در افراد مبتال به سرطان ھاي مري و

  کولون و جمعیت سالم

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  مریم منصوری
 ١٣/١٠/٩٠  ژنتیک انسانی

کلونینگ ھپسیدین نوتركیب بھینه شده   ۴
  دکتر یعقوب یزدانی  ندا کیھان ور  انسانی در سیستم بیانی باکلوویروس

  دکتر علیجان تبرایی
 کارشناسی ارشد
  ٢٣/١١/٩١  زیست فناوری

۵  

حاوی ژن  واکسن  DNAطراحی و ساخت
ویروس پاپیلومای انسانی  E7جھش یافته ی 

توموری و و ارزیابی قابلیت ضد  ١۶  تیپ
  آن در مدل موش توموری القای پاسخ ایمنی

آرمینا عالقبند 
  بھرامی

  دکتر امیر قائمی
  دکتر علیجان تبرایی

کارشناسی ارشد 
  ٢٣/١١/٩١  زیست فناوری

۶  

فناورانه  نانوزیست طراحی و توسعه روش
تشخیصی برای لیشمانیا ماژور با استفاده از 

فناوری تکثیر بر پایه توالی اسیدھای 
  نوکلئیک و نانوذرات طال

علیرضا نیازی 
  طالخونچه

دکتر اوغل نیاز 
  جرجانی

کارشناسی ارشد 
  ١٩/۴/٩٢  زیست فناوری

٧  

تعیین ساختار مولكولي ھماگلوتینین ويروس 
در شرايط اتصال به غشاي  Aآنفوالنزاي 

سلول میزبان به روش شبیه سازي رايانه اي 
  HMMMبا استفاده از مدل غشايي 

محمدرضا دکتر 
  کالنی

دکتر عبدالوھاب 
 مرادی

دکتر عماد تاج 
  خورشید

دکترای تخصصی 
  ٢/۶/٩٢ پزشکی مولکولی

٨  

طراحی و توسعه روشی نانومولکولی برای 
با استفاده  Aشناسایی ویروس آنفوالنزا نوع 

از فناوری تکثیر تکدمای حلقه ای و نانوذرات 
  طال

کارشناسی ارشد   دکتر پوریا گیل  حسن نیکبخت
  ١٧/۶/٩٢  زیست فناوری

٩  
طراحي و توسعه ي روش تشخیصي 

 میكروفلوئیدي بر پايه تكثیر تكدماي حلقه اي
DNA  

کارشناسی ارشد   دکتر پوریا گیل  عادله رأفتی
  ٢۶/۶/٩٢  زیست فناوری

١٠  
در   miR-371-373بررسی میزان بیان خوشه

نمونه ھای بافت توموری سرطان مری در 
  مقایسه با نمونه ھای غیرتوموری

  معصومه قاسمی
  

دکتر نادر 
  منصورسمایی

کارشناسی ارشد 
  ٣١/۶/٩٢  ژنتیک انسانی

١١  

-miRو  miR-519dبررسی تغییرات بیانی 
520c  در نمونه ھای بافتی توموری بیماران

مبتال به سرطان مری در مقایسه با بافت 
  سالم مجاور آن

  نادیا قاسمیان
  

دکتر نادر 
  منصورسمایی

کارشناسی ارشد 
  ٣١/۶/٩٢  ژنتیک انسانی
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در  SOX2OTبررسی بیان بالقوه واریانت ھای   ١٢
دکتر نادر   زیبا مروتی  تومورھای جامد

  منصورسمائی
ارشد کارشناسی 

  ١۵/٨/٩٢  ژنتیک انسانی

١٣  
به روش  DNAطراحي و ساخت نانولوله 

DNA  اوريگامي و مطالعه ي خواص
  مورفولوژيک و نانوسكوپي آن

سیدمحمد 
کارشناسی ارشد   دکتر پوریا گیل  موسوی خطاط

  ٨/١١/٩٢  زیست فناوری

١۴  

 
بررسی تأثیر عوامل فیزیکو شیمیایی دما، 

PH  و غلظت نمکی بر بھینه سازی
پگیالسیون غیر کوواالنت پروتئین نوترکیب 

  انسانی فاکتور محرک گرانولوسیتی
  

کارشناسی ارشد   دکتر مرتضی خبیری  فریبا باقریه
  ٢۴/١٢/٩٢  زیست فناوری

١۵  
،  P53  ،p21آ بربیان ژنھاي  -بررسی اثر حصا

p16   ،Cycline B1  وCycline D1   دررده
  سرطان مری KYSE-30سلولی 

  ناصر احمدیان
  

دکتر حمیدرضا 
  جوشقانی

دکترای تخصصی 
  ٢١/۵/٩٣ پزشکی مولکولی

١۶  

مطالعات نانوسکوپی و اسپکتروسکوپی 
گر ضد فاکتور رشد  ریبونوکلئوتیدھای مداخله

 آلفا برھمکنش کننده با نانوذرات میله - رگی
در سلول ای طال و نانوحاملین دندریمری 

  T47D سینهھای سرطانی 

دکتر آرش 
  طھماسبی فر

 دکتر مجید شھبازی
  دکتر یعقوب یزدانی

دکترای تخصصی 
  ٢۵/۵/٩٣ پزشکی مولکولی

١٧  
نوترکیب  Dتولیدوخالص سازی آپولیپوپروتئین 

وارزیابی اثرآن برتشکیل آمیلوئید در لوله 
  آزمایش

کارشناسی ارشد   دکتر علیجان تبرائی  شیوا آرمان مھر
  ١٢/۶/٩٣  زیست فناوری

١٨  
مطالعه ی نوسان بیان ایزوفورم ھای آنزیم 

 MCF-7آدنیالت سیکالز  در رده ی سلولی 
  تیمار شده با شوک سرمی

دکتر مسعود گلعلی   سمیه محمدیان
  پور

کارشناسی ارشد 
  ٢٩/۶/٩٣  ژنتیک انسانی

١٩  

بھینه سازی بیان ژن کد کننده ھورمون 
در سلول ) hCG(گنادوتروپین جفتی انسان 

  )CHO(ھای تخمدان ھمستر چینی 
  

دکتر محمدحسین   مریم رھنما
  صنعتی

کارشناسی ارشد 
  ۵/٧/٩٣  زیست فناوری

٢٠  
بھینه سازی بیان ھورمون لوتئینه کننده 

در سلول ھای تخمدان )   LH( انسانی   
  )CHO(ھمستر چینی 

دکتر محمدحسین   سمیرا عینی
  صنعتی

کارشناسی ارشد 
  ۵/٧/٩٣  زیست فناوری

٢١  
و بررسی   cdc25Aخاموش سازی ژن 

-MDA-MBتکثیررده سلولی سرطان پستان
231  

سید حسین 
کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  صادقی

  ٨/١٠/٩٣  ژنتیک انسانی

٢٢ 
ھای  اثرات ضد سرطانی ترکیب آدنوویروس

در  B7-1و P53  ،4-1BBLی ژن  القاکننده
  skov3ی سلولی  رده

  لیال روشندل
  شھبازیدکتر مجید 

دکتر منصوره جابری 
  پور

کارشناسی ارشد 
  ٩/١٠/٩٣  زیست فناوری

٢٣  
 ٢- کلونینگ وبیان فاکتور رشد فیبروبالستی

متصل به سم تغییر شکل یافته سودوموناس 
  ) ٣٨PE KDEL(آئروژینوزا 

حمید حقیقت 
کارشناسی ارشد   دکتر یعقوب یزدانی  فرد

  ١٠/١٠/٩٣  زیست فناوری

٢۴  
آزمایشگاھی پروتئین کلونینگ و  بیان 

 ١نوترکیب  فاکتور رشد شبه انسولین 
)١HrIGF-  (انسانی در اشرشیا کلی  

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  حمیدرضا ایرانپور
  ٢٧/١٠/٩٣  زیست فناوری
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٢۵  

ھمسانه سازی و بیان پروتئین نو ترکیب 
  -فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت 

در )  rhGMCSF(منوسیت انسانی 
  اشریشیاکلی

 لیال وردست زاده
  سردرود

  دکتر مجید شھبازی
... دکتر نصرت ا
  ضرغامی

کارشناسی ارشد 
  ١٨/١١/٩٣  زیست فناوری

کلونینگ وبیان پروتئین اصلی میلین متصل به   ٢۶
کارشناسی ارشد   دکتر یعقوب یزدانی  نادر ھاشمی  توکسین کلرا Bقسمت 

  ٢۶/١١/٩٣  زیست فناوری

٢٧  

جایگاه ( TNF-αبررسی واریانت ھای ژن 
وارتباط آن با میزان بیان ) - ٢٣٨ و -٣٠٨ھای 

mRNA  درافراد مبتالبه بیماری عروق
  کرونروجمعیت سالم

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  پرھام نجاتی
  ١٧/١٢/٩٣  ژنتیک انسانی

٢٨  
ھای پالسما و مدفوع به RNAارزیابی ریز

و مناسب جھت عنوان بیومارکرھای جدید 
  تشخیص اولیه سرطان کولورکتال

  رضا قنبری
دکتر جھانبخش 

 اسدی
  دکتر سیدجواد موال

دکترای تخصصی 
  ٢/٢/٩۴ پزشکی مولکولی

کلونینگ و بیان  آزمایشگاھی ھورمون   ٢٩
  پاراتیروئید نوترکیب انسانی در اشرشیا کلی

محمدحسین 
کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  آقاجانی

 ٣/٣/٩۴  فناوریزیست 

٣٠  

ھای سلولھای  RNAبررسی پروفایل ریز 
شبه بنیادی  در قیاس با سلولھای غیر 

بنیادی آدنوکارسینومای معده مشتق از رده 
و سنجش بیان  AGS , MKN-45ھای سلولی 

ھای بارز در نمونه ھای بافتی  RNAریز 
  .بیماران

دکتر مھدیه 
  بخشی

دکتر جھانبخش 
 اسدی

  ابراھیمیدکتر مرضیه 

دکترای تخصصی 
 در حال انجام پزشکی مولکولی

٣١  

 Tissueبررسی آمیلوئید شدن آنزیم
Transglutaminase (TG2  ( در رده سلولی

فیبروبالست انسانی و تعیین نقش یون 
کلسیم در آمیلوئید شدن فرم ھای 

  موتاسیونی آن

 دکتر حمیدرضا کلھر  شھرام آذری
  دکتر یعقوب یزدانی

تخصصی دکترای 
 ١۵/۶/٩۵ پزشکی مولکولی

٣٢  
 baxآ  بر بیان ژنھاي  - بررسی اثر داروي حصا

سرطان  MCF-7در رده سلولی   bcl-2و 
  پستان

دکتر حمیدرضا   معصومه احمدیان
  جوشقانی

دکترای تخصصی 
  ٢۴/۶/٩۴ پزشکی مولکولی

٣٣  

ویروس  E 7کلونینگ وبیان فیوژن پروتئین 
متصل به قسمت  ١۶پاپیلومای انسانی تیپ 

توکسین    Cایمونودامیننت بخش 
  )١دومین(کلستریدیوم تتانی

کارشناسی ارشد   دکتر یعقوب یزدانی  محسن جوکار
  ٢۴/۶/٩۴  زیست فناوری

٣۴  
كلونینگ وبیان آزمايشگاھي پروتئین نوتركیب 

انساني آنتاگونیست رسپتور اينترلوكین 
١)Il١ra(  

کارشناسی ارشد   دکتر حسین امینی  جاللی فاطمه
  ٢٨/۶/٩۴  زیست فناوری

در رده سلولي   VEGF-A خاموش سازي ژن   ٣۵
کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  سوده امیدی T47Dسرطان پستان 

  ٢٠/٧/٩۴  ژنتیک انسانی

٣۶  
و  ۵۵+درجایگاه  ١PONبررسی واریانت ژن 

درافراد مبتال به  mRNAتاثیر آن برمیزان بیان  
  بیماری عروق کرونروجمعیت سالم

سمانه عبداله 
کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  پور

  ٢٨/۶/٩۴  ژنتیک انسانی

 CDC25Bخاموش سازی ژن   ٣٧
دکتر مسعود گلعلی   سحر علیجان پور  MCF-7در رده سلولی سرطان پستان

  پور
کارشناسی ارشد 
  ٢٧/٧/٩۴  ژنتیک انسانی
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٣٨  

بیان پروتئین نوترکیب فاکتور کلونینگ و 
نروتروفیک مشتق از سلول گلیال انسانی 

)rhGDNF (در میزبانE.Coli  در مقیاس
  آزمایشگاھی

کارشناسی ارشد   دکتر عباس تھذیبی  معصومه مھرپویا
  ١۵/۶/٩۴  زیست فناوری

٣٩  
فعال کننده رونویسی  - معرفی پروتئین کمک

)TAZ( بعنوان کانديد مارکر سلول بنیادی ،
  ESCCسرطانی در سرطان مری نوع 

  ایوب خسروی
دکتر جھانبخش 

  اسدی
  دکتر رضا ملک زاده

دکترای تخصصی 
  ١٩/١٢/٩۴  پزشکی مولکولی

بررسی بیان و عملکرد واریانت ھای جدیدا   ۴٠
  در کارسینومای ریه SOX2-OTکشف شده 

ماریه سقائیان 
  جزی

دکتر نادر 
  منصورسمائی

  دکتر مصطفی قانعی

دکترای تخصصی 
 ١٩/١٢/٩۴  پزشکی مولکولی

۴١  

طراحی و ساخت وکتور بیانی ژن انسولین و 
انتقال آن با استفاده از نانوذرات کیتوزان 
 Kجھت ترانسفورماسیون پایدار سلول ھای 

  روده ای در محیط کشت سلولی

دکترای تخصصی   دکتر مجید شھبازی  بیتا جوان
 در حال انجام  مولکولیپزشکی 

۴٢  

 -١HIVممانعت از ھمانندسازی ویروس 
انسانی با استفاده از لنتی وایرال وکتور 

با بیان محدود به سلولھای  shRNAحاوی 
  آلوده

دکترای تخصصی   دکتر مجید شھبازی  تورج فرازمند
 ٣٠/۴/٩۴  پزشکی مولکولی

۴٣  

بررسی نقش پاتوفیزیولوژیک ساب تایپھای 
HLA- DRB1*04  در بیماران مبتال به آرتریت

روماتوئید قوم ترکمن وارتباط آن با سطح 
  IL-17Aسرمی سایتوکاین 

 دکتر مھرداد آقایی  ھادی بزازی
  دکتر یعقوب یزدانی

دکترای تخصصی 
 در حال انجام  پزشکی مولکولی

۴۴  

طراحی وکتور بیانی به منظور بررسی بیان 
ھمزمان سه ژن دخیل در تولید و تغییرات 
پس از ترجمه ی ھورمون کلسیتونین در 

  Escherichia coliباکتری 

 زینب پورھاشم
کارشناسی ارشد   دکتر احد یامچی  سرحمامی

  ٢٨/١٠/٩۴  زیست فناوری

۴۵  
بتا و گلوکز در طول ١بررسی اثر اینترلوکین 

سلولھای بنیادی مزانشیمی مشتق از تمایز 
  مغز استخوان انسان به کاردیومیوسیت

دکتر صفورا خواجه   مھین صولتی
  نیازی

کارشناسی ارشد 
 ١٧/۶/٩۵  زیست فناوری

۴۶  

 ١٨بررسی ارتباط جایگاه ژنی اینترلوکین 
و میزان بیان )-۶٠٧و  -١٣٧جایگاھھای (

mRNA  آن در افراد مبتال به بیماری عروق
  کرونر و جمعیت سالم

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  افسانه بازگیر
 ٢۵/٨/٩۴  ژنتیک انسانی

۴٧  
بر  ٢cIAPبررسی اثر خاموش سازی بیان ژن 

تکثیر و پروتئوم رده سلولی سرطان پستان 
٢٣١MDA-MB- 

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  پدرام ترابیان
 ١٩/١١/٩۴  ژنتیک انسانی

۴٨  
ھای غیر رمزگذار بلند در  RNAمطالعه بیان 

رده سلولی مقاوم به داکسوروبیسین 
٢٠KDI/  

دکتر مسعود گلعلی   زھرا رحمانی
  پور

کارشناسی ارشد 
 ٣/١٢/٩۴  ژنتیک انسانی

۴٩  

غیر رمزگذار بلند              RNAبررسی بیان 
NEAT1  در نمونه ھای بافت توموری سرطان

پستان در مقایسه با بافت سالم حاشیه 
  تومور

دکتر مسعود گلعلی   عطیه تیموری
  پور

کارشناسی ارشد 
 ١٩/١١/٩۴  ژنتیک انسانی

۵٠  
و  -d۵١٩miRبررسی تغییرات بیانی 

c۵٢٠miR-  در نمونه ھای سرم افراد مبتال به
  سرطان مری و سالم

  فاطمه وفائی
  مھینیکرده 

دکتر نادر 
  منصورسمائی

کارشناسی ارشد 
 ١١/۵/٩۵  ژنتیک انسانی

۵١  
 hPTTGبررسی اثر خاموش سازی بیان ژن 

بر تکثیر و پروتئوم رده سلولی سرطان 
  ٢٣١MDA-MBپستان 

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  قاسم خزائی
 ١۴/۶/٩۵  ژنتیک انسانی
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۵٢  

  بررسی  پلی مورفیسم ھای
) C/T١٢٩٧٩٨۶٠rs  ، A/G١٢٩٨٠٢٧۵rs  
در سرطان    IL-28Bژن )   rs ٨٠٩٩٩١٧ G/Tو

مطالعه ی (ھپاتوسلوالر در بیماران ایرانی 
  )شاھدی-مورد

لیال حاجی زاده 
  خادملو

دکتر نادر 
  منصورسمائی

کارشناسی ارشد 
 ٢٨/۶/٩۵  ژنتیک انسانی

ارزیابی اثر متفورمین و راپامایسین بر   ۵٣
دکتر حاجی امین   ماندانا رستگار Hep G2در رده سلولی VEGFبیان

  مرجانی
کارشناسی ارشد 
 ١٠/١٢/٩۴  ژنتیک انسانی

۵۴  
بر  XIAPبررسی اثر خاموش سازی بیان ژن  

تکثیر و پروتئوم  رده سلولی سرطان پستان   
MCF-7  

مھدی آقاقلی 
کارشناسی ارشد   دکتر مجید شھبازی  زاده

 ٣/١٢/٩۴  ژنتیک انسانی

۵۵  

  
غیررمزگذار بلند               RNAبررسی بیان 

Long non-coding RNA)  ( ARA  درنمونه
ھای بافت توموری سرطان پستان در 
 مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور

  

دکتر مسعود گلعلی   نگار نایب زاده
  پور

کارشناسی ارشد 
 ٢۴/١٢/٩۴  ژنتیک انسانی

۵۶  

و  MPB-CBTتولید فرم ترشحی فیوژن پپتید 
بررسی اولیه پتانسیل شاخصه ھای آنتی 

ژنی در تحریک تولید آنتی بادی اختصاصی در 
در مدل  MPBمقایسه با پپتید سنتزی 
  حیوانی

کارشناسی ارشد   دکتر یعقوب یزدانی  سمیرا خیری
  ٢۶/۵/٩۵  زیست فناوری

آنالیز پروتئوم رده سلولی سرطان کولون   ۵٧
)HT-29 ( تیمار شده با پپتیدVessel Dilator  

مونا حاجی 
  کاظمی

  دکتر احد یامچی
  دکتر محسن سعیدی

کارشناسی ارشد 
 ١۴/۶/٩۵  زیست فناوری

۵٨  
آنالیز پروتئوم سلولھای بنیادی سرطانی 

مشتق شده از رده سلولی سرطان کلون 
٢٩HT-  تیمار شده با  پپتیدvessel dilator  

  دکتر احد یامچی  ھدی سھرابی
  دکتر محسن سعیدی

ارشد کارشناسی 
 ١٧/۶/٩۵  زیست فناوری

۵٩  

تولید آنتی بادی تک زنجیره ای مشتق شده 
از نیموتوزومب و ارزیابی عملکرد آن در 
شناسایی گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی 

EGRF  

  دکتر یعقوب صفدری  مھدیه پور افشار
کارشناسی ارشد 
  زیست فناوری

  

  
۵/١١/٩۵ 

۶٠ 

تولید آنتی بادی تک زنجیره ای انسانی شده 
ستوکسیمب و ارزیابی عملکرد آن در 

شناسایی گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی 
EGRF 

  دکتر یعقوب صفدری  آرشام بنی صدر
کارشناسی ارشد 
  زیست فناوری

  

١١/١١/٩۵ 

۶١  

بررسی ارتباط پاسخھاي تنظیمي 
ماكروفاژھاي بیماران مبتال به لوپوس 

منتشر پس از فعال شدن فاکتور اریتماتوس 
در   Aryl Hydrocarbon Receptorرونویسی

in vitro  

دکترای تخصصی   دکتر یعقوب یزدانی  سعید محمدی
 ٢٠/۶/٩۶  پزشکی مولکولی

۶٢ 

 RNAsiبررسي اثرتركیبي كوركومین و
دررده سلولي  link RNA-Rمھاركننده 

با كمك نانوحامل  ٢٣١-MDA-MBسرطاني 
  دندريمري

دکتر وحید عرفانی   واحدی فرزانه
  مقدم

  
کارشناسی ارشد 
  زیست فناوری

  

  
۶/۶/٩۶ 

برای  HDA-ELISAطراحی و ارزیابی روش  ۶٣
دکتر اوغل نیاز   عافیه صمیمی  تشخیص لیشمانیوزیس پوستی

  جرجانی
کارشناسی ارشد 
 ٢٩/۶/٩۶  زیست فناوری
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۶۴  

تعیین ھمراھی بین بیان فاکتورھای التھابی 
و رسپتور پروستا  COX٢و  A٢فسفولیپاز 

 COX٢و پلی مورفیسم  EP۴و  EP٢گلندین 
 در بیماران ایرانی مبتال به سرطان مری

مریم صادق 
  شش پلی

دکتر عبدالوھاب 
  مرادی

دکترای تخصصی 
  پزشکی مولکولی

  
 در حال انجام

۶۵  

بررسی تاثیر سلول ھای مزانشیمی 
ترانسفکت شده با وکتور لنتی ویروسی بیان 

 ٢٣و رسپتور اینترکولین  ١٠کننده اینترکولین 
د رمدل موشیانسفالومیلیت خود ایمن 

 invivoتجربی در شرایط 

  دکتر مجید شھبازی  معصومه رستمی

  
دکترای تخصصی 
 پزشکی مولکولی

 
 در حال انجام

۶۶  
و  FOXO3Aبررسی اثر خاموش سازی 

به طور ھمزمان در رده  P27افزایش بیان 
 MDA-MB-231سلولی سرطان پستان 

صباح میاھی 
  دکتر مجید شھبازی  عربی

  
دکترای تخصصی 
 پزشکی مولکولی

 
 در حال انجام

۶٧  
بررسی مکانیسم مقاومت به سیس پالتین 

در رده سلولی سرطان پستان سه گانه 
 TNBCمنفی 

دکتر مسعود گلعلی   مریم معمار
  پور

  
دکترای تخصصی 
 پزشکی مولکولی

 
 در حال انجام

۶٨  

بررسی اثر سلولھای سرگوبگر میلوییدی 
MDSC و سلول ھایT  تنظیمیTreg 

cd4+cd25+foxp3  جدا شده از موشھای
سرطانی بر روند درمانی موشھای 

 inدر شرایط EAEانسفالومیلیت خود ایمن 
vivo  

 محمد مھدی
  دکتر مجید شھبازی  قربانی

  
دکترای تخصصی 
 پزشکی مولکولی

 
 در حال انجام

۶٩ 
آنتی ) VH(تولید ناحیه متغیر زنجیره سنگین 

بادی ھرسپتین و بررسی توانایی آن در 
 HER2شناسایی سلول ھای بیان کننده 

  دکتر یعقوب صفدری  احسان محمدیان

  
کارشناسی ارشد 
  زیست فناوری

  

 در حال انجام

٧٠  

ھای طویل RNAبررسی تغییرات بیانی برخی 
غیر رمزگذار د رمسیر تمایز سلولھای بنیادی 

مزانشیمال ژله وارتون بند ناف انسان به 
  سلول ھای شبه پریموردیال ژرم سل

  دکتر محمد شفیعی  سمیرا قاسمی
کارشناسی ارشد 
  زیست فناوری

  

  
 در حال انجام

٧١  
با نانو حامل نیوزومی بر  I3Cبررسی انتقال 

رده  AHRفعالسازی فاکتور رونویسی 
 THP-1سلولی 

ندا عباس پور 
  ثانی

دکتر انور سادات 
  کیانمھر

کارشناسی ارشد 
  زیست فناوری

  

  
 در حال انجام

٧٢  
بررسی انتقال لفلونوماید با نانو حامل 

 AHRنیوزومی بر فعالسازی فاکتور رونویسی 
  THP-1رده سلولی 

  دکتر نجمه یاردھنوی  حسنیمھسا 
کارشناسی ارشد 
  زیست فناوری

  

  
 در حال انجام

٧٣  

ایجاد یک سیستم غربالگری برای سلولھای 
یوکاریوتی بدون بر جای گذاشتن مارکر 
  انتخابی در پروژه ھای ھدف گیری ژنی

  

  دکتر تورج فرازمندفر  آبتین بھمردی
کارشناسی ارشد 
  زیست فناوری

  

  
 در حال انجام

٧۴  

کاربرد نانو حامل نیوزومی جدید جھت 
-lncRNAبرای کاھش بیانshRNAانتقال

UCA1  در رده سلول ھای سرطانیMCF-7 
  MDA-MD-361و

دکتر وحید عرفانی   پردیس مختاری
  مقدم

کارشناسی ارشد 
  زیست فناوری

  

  
 در حال انجام
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٧۵  
بررسی اثر گلوکز در طی تمایز سلولھای 

استخوان بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز 
  انسان به سلولھای شبه کاردیومیوسیت

سیده سارا 
  رئیس الساداتی

دکتر بی بی صفورا 
  خواجه نیازی

کارشناسی ارشد 
  زیست فناوری

  

  
 در حال انجام

٧۶  

  رونویسی فاکتور کننده فعال تاثیر بررسي
AHR و التھاب در دخیل ھای ژن بیان در  

 از حاصل ماکروفاژھای در بافت بازسازی
 مبتال به  بیماران محیطي خون مونوسیتھاي

SLE توالی تعیین روش بهReal Time  و PCR  

  یزدانی یعقوب دکتر  پور اقبال فرناز
 تخصصی دکترای

 پزشکی
  مولکولی

 
 
 

 انجام حال در
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 Ecoliزینب پورهاشم، مهدي عباسیان، مجید شهبازي، احد یامچی، بیان هترولوگ هورمون کلسی تونین در باکتري -
 24/12/94مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

  در بیماران مبتال به سرطان کولورکتال PTENبا بیان ژن  miR-21میزان تاثیر متیالسیون پروموتر و سطح -

  طوالنی ارثی QTو سندروم  KCNE2بررسی رابطه بین واریانت هاي آللی ژن -

  و ارتباط آن با کارسینوماي هپاتوسلوالر (EGF)ژن فاکتور رشد اپیدرمال  -5UTR  61بررسی واریانت ناحیه -

م والپورت و ارزیابی پاسخ ایمونولوژیکی ماکروفاژهاي خون محیطی تحریک شده با بقایاي آپوپتوزي و داروهاي سدی-
  پیوگلیتازون در بیماران به لوپوس و افراد سالم
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