
93طرح هاي دانشجویی مصوب 

  استاد راهنما  عنوان طرح  ردیف

1  
در رده ي   سلولی  MAPKاز مسیر  ErKپروتئینبر بیان  9و  6, 3بررسی اثرات اسید هاي چرب امگا

SK-OV-3 (پایان نامه)مربوط به سرطان  تخمدان  
  دکتر نعمت اهللا غیبی

  دکتر مهدي سهمانی  از  بروسال آبورتوس(پایان نامه) Omp2bوترکیب پروتئین ن Truncatedکلون ، بیان و تخلیص فرم   2

3  
از  بروسال   Omp2bو فرم کوتاه شده  L7/L12حاوي آنتی ژنهاي کلون، بیان و تخلیص پروتئین فیوژن

  (پایان نامه)آبورتوس
  دکتر نعمت اهللا غیبی

4  
دگی باکتریایی معمول پوست در محل بررسی تاثیر انجام پرپ دو مرحله اي جراحی بر کاهش میزان آلو«

  1392عمل جراحی بیماران ارتوپدي در اتاق هاي عمل بیمارستان شهید رجایی قزوین در سال 
  خانم فریبا هاشمی

5  
شناسایی گونه هاي استرپتومایسسی مولد آنتی بیوتیک هاي ضد میکروبی  از خاك ایران  با روشهاي 

  ی(پایان نامه)فنوتایپی وژنوتایپ
  محمدرضا ساروخانی دکتر

  آقاي اصغر کاربرد  1393بررسی الگو و عوامل موثر بر خود مراقبتی  در زنان باردار در شهر قزوین در سال  6

7  
ونیز  S100A8 S100A9ساختاري فرمهاي طبیعی و دستکاري شده زیرواحدهاي بررسی  اصالح و

  کالپروتکتین طبیعی بیان شده(پایان نامه)
  غیبی دکتر نعمت اهللا

  دکترمهدي آزاد  1392-1380بررسی اپیدمیولوژیک انواع سرطان خون و عوامل موثر بر آن در استان قزوین طی سال هاي   8

9  
آگاهی و عملکرد پرستاران بیمارستان هاي استان قزوین در مورد  انتقال  خون و فراوده هاي آن در سال 

  دکتر مهدي آزاد  1392

  دکتر رضا نجفی پور  لدر رت هاي کیندلینگ با پنتیلن تترازو MAPKو ژن هاي   BDNFبیان ژن  بررسی اثر کوئرستین بر  10

  دکترمرجان نصیري اصل

11  
گیرنده هاي -2وگاما  2-، بتا1–، بتا2-، آلفا1–رسی اثر کوئرستین بر  بیان ژن ساب یونیت هاي آلفا بر

GABA (A) بر روي رت هاي کیندلینگ با پنتنیلن تترازول  
  کتر رضا نجفی پورد

  دکتر مرجان نصیري اصل

  آقاي شهرام رستاك  1394بررسی شیوع و علل تصادفات جاده اي در سالمندان شهر قزوین در سال   12

13  
بررسی سطح سالمت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه 

  نم سارا رحیمیخا  1393-1394علوم پزشکی قزوین در سال 


