
 
 
 
 

)زیست فناوری پزشکی( بیوتکنولوژی  

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتر فاطمه 

 باقری

دکتر  -دکتر غیبی

 باغبان اسالمی نژاد

الهام ملکوتی 

 پور

انتقال ژن به سلول های بنیادی مزانشیمی از طریق نانو 

 ذرات کیتوزان
27/1/92  1 

دکتر مجید 

 سیرتی ثابت

دکتر نعمت اهلل 

دکتر  -غیبی

 داریوش ایلغاری

معصومه 

 مقدسی

یافته بیان و تخلیص ناحیه کینازی پروتئین جهش

و بررسی تغییرات ساختاری آن بر  FGFR2bنوترکیب 

 اثر برهمکنش آن با اسیدهای چرب غیراشباع

28/11/92  2 

دکتر رضا 

-نجفی پور

دکتر تقی 

 ناصرپور

دکتر مهدی 

دکتر -سهمانی

 دارابی امینمریم 

 شیما بیاگوی

-ERKدلتا و مسیر عالمت دهی  PPARبررسی اثر 

MAPK  دساتوراز بر رده سلولی  6بر بیان ژن دلتا
PANC-1 

28/2/92  3 

دکتر فرزاد 

 -رجایی

مهندس امیر 

 جوادی

دکتر رضا نجفی 

دکتر سحر -پور

 مقبلی نژاد

امیر صمیمی 

 هشجین

با  2و1پروتامین بررسی ارتباط بین میزان بیان ژنهای 

نمونه های بافت   Jhdm2a و Contrinژنهای تنظیمی

 بیضه مردان آزواسپرم

18/12/92  4 

دکتر ملیحه 

 پاک نژاد

-دکتر ساروخانی

 دکترجواد رسایی
 مهسا فقیهی

بادی مونوکلونال برعلیه انتی ژن نوترکیب تهیه آنتی
nmp22 

21/4/93  5 

دکتر نعمت اهلل 

دکتر -غیبی

 تبیانیانمجید 

دکتر مهدی 

دکتر -سهمانی

 فرزانه پورعسگری

 سیاوش آذری

 RFروتاویروس سویه  NSP4بررسی بیان ژن پروتئین 

 BL-21با حذف دومین اسهالی آن در سلول های 

DE3 اشرشیا کلی 

19/6/93  6 

دکتر نعمت اهلل 

 غیبی

 -دکتر ساروخانی

دکتر کیوان مجید 

 زاده

 علی اکبر زارع
در   TPTEو  TTK  ،ARMC3مقایسه  بیان  ژنهای  

 نمونه بافت بیماران مبتالبه سرطان پستان با  بافت نرمال
31/6/93  7 

دکتر ایلغاری 

 دکتر سیرتی

دکتر نعمت اله 

 غیبی

مریم توده 

 روستا

بیان و تلخیص پروئین نوترکیب و بررسی تغییرات 

 ساختاری آن
6/11/93  8 

 دکتر گلشنی
 –دکتر سهمانی 

 دکتر بوذری
 نفیسه واعظ نیا

پروتئین نوترکیب   ترونیتد کلون بیان و تلخیص فرم  

ompzb 
8/9/94  9 

 ملینا قاسمیان دکتر غیبی دکتر گلشنی
از  L7کلون بیان و تلخیص پروتئین نوترکیب و فیوژن 

 پروپیلن
6/11/94 10 

دکتر امیر 

 آتشی

 –دکتر سهمانی 

 دکتر سلیمانی

امیدیسپیده  بررسی اثر میکرو ار ان ای بر روی تمایز استئوپالستی در  

 سلول های فرانشیمی خون بند ناف

20/11/94  
11 

دکتر مقبلی 

 نژاد

نجفی پور دکتر 

نصیری اصلدکتر  

BDNF 29/11/94بررسی اثر کوترستین بر بیان ژن تارا محبی  
12 



 
 
 
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتر غیبی 

 دکتر ملک

دکتر کورش 

 چگینی
29/11/94 کلونینگ بیان و تلخیص پروتئین بتاتروئیس سمانه غالمی  13 

 –دکتر غیبی 

 دکتر صالحی

 –دکتر رجائی 

 دکتر کوه کن

 بررسی  اثر ام آی آر روی تمایز ایگودندروسیتی سلولهای  نگین افرنگ
Neural 

27/4/95  
14 

 –دکتر پیمانی 

 حسین سهرابی
 سعید عبادی دکتر ساروخانی

استرپتومایسی مولد آنتی بیوتیک شناسایی گونه های 

 های ضد میکروبی از خاک ایران
10/5/95 15 

 دکتر غیبی
دکتر احمد پور 

 یزدی

فرشته 

 عبدالملکی

بررسی تاثیر ترکیب فالونوئیدی مایریسین بر روی میزان 

 بیان ژن بتاالتین
28/6/95  16 

 –دکتر آزاد 

 بابک رحمانی

راضیه محمدی  دکتر غیبی

 حاجی

بر بیان ژن های  وی آی  6اثرات اسید چرب امگا بررسی 

در سرطان مالنوما 1اف   

1/12/95  
17 

 –دکتر پیری 

 دکتر بنده پور

 –دکتر کاظمی 

 دکتر غیبی

زیر واحد از گنادوتروپین های  3کلونینگ و بیان همزمان  افسانه توسلی

 انسانی

28/9/95  
18 

 -دکتر فروغی 

 دکترهنردوست

قدیمیفاطمه  دکتر ساروخانی ،  2تعیین و مقایسه پالسما میان زنان سالم ، دیابتی نوع  

 باردار سالم و باردار دیابتی

30/6/96  
19 

دکتر غیبی 

 دکتر آتشی

بررسی اثر پاروویروس بر تمایز استئوپالستی سلولهای  آذین علمی دکتر مهدی آزاد

 بنیادی مغز استخوان

21/6/96  
20 

دکتر محمد 

-عزیزی

مهندس امیر 

 جوادی

دکتر تقی 

دکتر -ناصرپور

 محسن کریمی

 بابک ممنون
جهت تشخیص  Real-time PCRراه اندازی تکنیک 

 در محصوالت نوترکیب E.coliژنومی  DNAناخالصی 
4/4/92  21 

دکتر حمزه 

 رحیمی

دکتر نعمت اهلل 

دکتر  -غیبی

 مرتضی کریمی پور

مرضیه 

 کفشدوزی امین

ارزیابی اثرات برخی پپتیدهای اتصال یابنده به رسپتور 

Trk B  بر روی رده های سلولیov-car-3  وsk-

ov-3 

26/1/92  

22 

دکتر سهمانی 

دکتر جهانی 

 هاشمی

دکتر  -دکتر غیبی

 کوروش گودرزوند
 حمیده اصغری

بیان ژن پروتئین کالپروتکتین و بررسی برهمکنش 

اثربرخی اسیدهای چرب زیرواحدهای آن با همدیگر و 

 غیر اشباع بر ساختار آنها

28/11/92  

23 

 دکتر غیبی دکتر گودرزوند
عباس 

 شهسواری

اصالح و بررسی ساختاری فرمهای طبیعی و دستکاری 

 شده
13/7/94 24 

 دکتر آزاد
 –دکتر غیبی 

 دکتر کریمی پور

سعیده حاجی 

 قاسمی

بر بیان   9 – 6 – 3امگا  بررسی اثرات اسیدهای چرب

 سرطان تخمدان  ErKپروتئین 
21/11/94  25 

دکتر 

نردوست ه

 دکتر فروغی

 

 دکتر ساروخانی

یوسف خزایی 

 منفرد

،  IFG در پالسما میان افراد سالم  miR135 aبررسی 

IGT و دیابتی 

30/6/96  

26 



 
 
 
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

 –دکتر آزاد 

 دکتر فروغی

 دکتر سهمانی

 

سید مجتبی 

 حسینی

 ش در پاتوژنز اختالالت افزای    PTENاهمیت فاکتور 

 انعقاد پذیری ارثی 

21/6/96  
27 

دکتر سهمانی 

دکتر کرمی   

در بیماران مبتال به  4بررسی میزان بیان ژن اس تی کی  فریبا کریمیان  دکتر  آزاد

 سرطان پروستات

 

23/3/96  

28 

 –دکتر عباسی 

 دکتر فروغی

)ام آی آر ( و )تی ان اف( سرمی در  بررسی بیان ژن مریم برقبانی دکتر ساروخانی

95بیماران آرتریت روماتوئید سال   

20/6/1397  
29 

دکتر احمدپور  دکتر پیمانی

 یزدی

شناسایی باکتری اوره توسط روش رنگ سنجی مبتنی بر  ناهید قربانزاده

 نانو ذرات طال

1397/6/26  
30 

 


