
 

 و رشتھ مقطع  استاد راھنما  نام و نام خانوادگی  پایان نامھ موضوع  ردیف
  تاریخ دفاع  تحصیلی

1  

 1 انسولین شبه رشد فاکتور بیان میزان بررسی
)1IGF- (و پالسما در ژنوتایپ با آن ارتباط و 

 و MS به  مبتال بیماران شدة داده کشت سلولهاي
  نرمال افراد

کارشناسی ارشد   شهبازيدکتر مجید   رضا عبدالمحمدي
 28/6/90  ژنتیک انسانی

2  
 خانواده هاي ژن هاي مورفیسم پلی تعیین

مزمن  Bدر بیماران مبتال به هپاتیت  1اینترلوکین
  و جمعیت سالم استان گلستان

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شهبازي  بیتا جوان
 11/10/90  ژنتیک انسانی

3  

  ژن هاي مورفیسم پلی بررسی
MultiDrug Resistance ( ATP-Binding 

Cassette Transporter1 ) 

 و 28381943rs  ،2032586 rsهاي  جایگاه
C3435T  ژن بیان میزان با ها آن ارتباط و 

1MDR و مري هاي سرطان به مبتال افراد در 
  سالم جمعیت و کولون

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شهبازي  مریم منصوري
 13/10/90  ژنتیک انسانی

کلونینگ هپسیدین نوترکیب بهینه شده انسانی در   4
  سیستم بیانی باکلوویروس

  دکتر یعقوب یزدانی  ندا کیهان ور
  دکتر علیجان تبرایی

 کارشناسی ارشد
  91/11/23  زیست فناوري

5  

حاوي ژن جهش  واکسن  DNAطراحی و ساخت
و  16  ویروس پاپیلوماي انسانی تیپ E7یافته ي 

 ري و القاي پاسخ ایمنیارزیابی قابلیت ضد تومو

  آن در مدل موش توموري

  دکتر امیر قائمی  آرمینا عالقبند بهرامی
  دکتر علیجان تبرایی

کارشناسی ارشد 
  زیست فناوري

  
91/12/23  

6  

 فناورانه نانوزیست روش توسعه و طراحی
 از استفاده با ماژور لیشمانیا براي تشخیصی
 و نوکلئیک اسیدهاي توالی پایه بر تکثیر فناوري

  طال نانوذرات

کارشناسی ارشد   دکتر اوغل نیاز جرجانی  علیرضا نیازي طالخونچه
  92/4/19  زیست فناوري

7  

 ویروس مولکولی هماگلوتینین ساختار تعیین
 سلول غشاي به اتصال شرایط در A آنفوالنزاي
 استفاده با اي رایانه سازي شبیه روش میزبان به

  HMMM غشایی مدل از

دکتر عبدالوهاب مرادي   محمدرضا کالنیدکتر 
  دکتر عماد تاج خورشید

دکتراي تخصصی 
 پزشکی مولکولی

92/6/2  

8  
 براي نانومولکولی روشی توسعه و طراحی
از  استفاده با A نوع آنفوالنزا ویروس شناسایی
  طال نانوذرات و حلقه اي تکدماي تکثیر فناوري

کارشناسی ارشد   دکتر پوریا گیل  حسن نیکبخت
  92/6/17  زیست فناوري
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9  
طراحی و توسعه ي روش تشخیصی 

 میکروفلوئیدي بر پایه تکثیر تکدماي حلقه اي
DNA  

کارشناسی ارشد   دکتر پوریا گیل  عادله رأفتی
  26/6/92  زیست فناوري

10  
 در  miR-371-373خوشه بیان میزان بررسی
 مقایسه در مري سرطان توموري بافت هاي نمونه

  غیرتوموري هاي نمونه با

  معصومه قاسمی
کارشناسی ارشد   دکتر نادر منصورسمایی  

  92/6/31  ژنتیک انسانی

  
  
11  

-miR و miR-519d بیانی تغییرات بررسی
520c مبتال بیماران توموري بافتی هاي نمونه در 
 مجاور سالم بافت با مقایسه در مري سرطان به

  آن

  نادیا قاسمیان
ارشد کارشناسی   دکتر نادر منصورسمایی  

  92/6/31  ژنتیک انسانی

 در SOX2OT هاي واریانت بالقوه بیان بررسی  12
  جامد تومورهاي

کارشناسی ارشد   دکتر نادر منصورسمائی  زیبا مروتی
  92/8/15  ژنتیک انسانی

13  
 DNA روش به DNA نانولوله ساخت و طراحی

و  مورفولوژیک خواص مطالعه ي و اوریگامی
  آن نانوسکوپی

 سیدمحمد موسوي
کارشناسی ارشد   دکتر پوریا گیل  خطاط

  8/11/92  زیست فناوري

14  

 
و  PHبررسی تأثیر عوامل فیزیکو شیمیایی دما، 

غلظت نمکی بر بهینه سازي پگیالسیون غیر 
کوواالنت پروتئین نوترکیب انسانی فاکتور 

  محرك گرانولوسیتی
  

کارشناسی ارشد   دکتر مرتضی خبیري  فریبا باقریه
  24/12/92  زیست فناوري

15  
،  P53  ،p21 ژنهاي بربیان آ - حصا اثر بررسی
p16  ، Cycline B1  وCycline D1 دررده  

  مري سرطان KYSE-30 سلولی

  ناصر احمدیان
  

دکتر حمیدرضا 
  جوشقانی

دکتراي تخصصی 
 پزشکی مولکولی

21/5/93  

16  

 اسپکتروسکوپی و نانوسکوپی مطالعات
 رشد فاکتور ضد گر مداخله ریبونوکلئوتیدهاي

 اي میله نانوذرات با کننده برهمکنش آلفا - رگی
در سلول هاي  دندریمري نانوحاملین و طال

  T47D سرطانی سینه

 دکتر مجید شهبازي  دکتر آرش طهماسبی فر
  دکتر یعقوب یزدانی

دکتراي تخصصی 
 پزشکی مولکولی

25/5/93  
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و  bax ژنهاي بیان بر  آ - حصا داروي اثر بررسی  17
bcl-2  سلولی رده در MCF-7 پستان سرطان  

دکتر حمیدرضا   معصومه احمدیان
  جوشقانی

دکتراي تخصصی 
 پزشکی مولکولی

  

18  

 شبه سلولهاي هاي RNA ریز پروفایل بررسی
 بنیادي غیر سلولهاي با قیاس در  بنیادي

 سلولی هاي رده از مشتق معده آدنوکارسینوماي
AGS , MKN-45 ریز بیان سنجش و RNA هاي 

  .بیماران بافتی هاي نمونه در بارز

 دکتر جهانبخش اسدي  دکتر مهدیه بخشی
  دکتر مرضیه ابراهیمی

دکتراي تخصصی 
 پزشکی مولکولی

  

19  
 عنوان به مدفوع و پالسما هايRNAریز ارزیابی

 تشخیص جهت مناسب و جدید بیومارکرهاي
  کولورکتال سرطان اولیه

 دکتر جهانبخش اسدي  رضا قنبري
  سیدجواد موالدکتر 

دکتراي تخصصی 
 پزشکی مولکولی

  

20  

 Tissueآنزیم شدن آمیلوئید بررسی

Transglutaminase (TG2  (سلولی رده در 
 در کلسیم یون نقش تعیین و انسانی فیبروبالست
  آن موتاسیونی هاي فرم شدن آمیلوئید

 دکتر حمیدرضا کلهر  شهرام آذري
  دکتر یعقوب یزدانی

دکتراي تخصصی 
 مولکولیپزشکی 

  

21 
هاي  اثرات ضد سرطانی ترکیب آدنوویروس

در  B7-1و P53  ،4-1BBLي ژن  القاکننده
  skov3ي سلولی  رده

  لیال روشندل
  دکتر مجید شهبازي

دکتر منصوره جابري 
  پور

کارشناسی ارشد 
    زیست فناوري

22  

 هورمون کننده کد ژن بیان سازي بهینه
 هاي سلول در) hCG( انسان جفتی گنادوتروپین

  )CHO( چینی همستر تخمدان
  

دکتر محمدحسین   مریم رهنما
  صنعتی

کارشناسی ارشد 
    زیست فناوري

 لوتئینه هورمون ي کننده کد ژن بیان سازي بهینه  23
  CHO سلول در)  LH ( انسانی کننده

دکتر محمدحسین   سمیرا عینی
  صنعتی

کارشناسی ارشد 
    زیست فناوري

24  
 نوترکیب D آپولیپوپروتئین سازي تولیدوخالص

  اثرآن وارزیابی
  آزمایش آمیلوئیددرلوله برتشکیل

کارشناسی ارشد   دکتر علیجان تبرائی  شیوا آرمان مهر
    زیست فناوري

25  
 فاکتور ترکیب نو پروتئین بیان و سازي همسانه
 انسانی منوسیت  - گرانولوسیت کلونی محرك

)rhGMCSF  (اشریشیاکلی در  
  دکتر مجید شهبازي  زادهلیال وردست 

  ضرغامی... دکتر نصرت ا
کارشناسی ارشد 
    زیست فناوري
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 آدنیالت آنزیم و CRY ژن بیان نوسان ي مطالعه  26
  MCF10A سلولی ي رده در  سیکالز

کارشناسی ارشد   دکتر مسعود گلعلی پور  سمیه محمدیان
    ژنتیک انسانی

27  
 2- فیبروبالستی رشد فاکتور وبیان کلونینگ
 سودوموناس یافته شکل تغییر سم به متصل

  ) KDEL 38PE( آئروژینوزا
کارشناسی ارشد   دکتر یعقوب یزدانی  حمید حقیقت فرد

    زیست فناوري

28  
  نوترکیب پروتئین آزمایشگاهی بیان  و کلونینگ
 انسانی)  -1HrIGF( 1 انسولین شبه رشد فاکتور

  کلی اشرشیا در
کارشناسی ارشد   شهبازيدکتر مجید   حمیدرضا ایرانپور

    زیست فناوري

 هورمون آزمایشگاهی  بیان و کلونینگ  29
  کلی اشرشیا در انسانی نوترکیب پاراتیروئید

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شهبازي  محمدحسین آقاجانی
    زیست فناوري

 به متصل میلین اصلی پروتئین وبیان کلونینگ  30
  کلرا توکسین B قسمت

کارشناسی ارشد   یعقوب یزدانیدکتر   نادر هاشمی
    زیست فناوري

31 

 ویروس E 7 پروتئین فیوژن وبیان کلونینگ
 قسمت به متصل 16 تیپ انسانی پاپیلوماي

 کلستریدیوم  توکسین  C بخش ایمونودامیننت
  )1دومین(تتانی

کارشناسی ارشد   دکتر یعقوب یزدانی  محسن جوکار
    زیست فناوري

 تکثیررده بررسی و  cdc25A ژن سازي خاموش  32
  MDA-MB-231پستان سرطان سلولی

 کارشناسی ارشد  دکتر مجید شهبازي  سید حسین صادقی
    ژنتیک انسانی

 نوترکیب پروتئین آزمایشگاهی وبیان کلونینگ  33
  )Il1ra(1 اینترلوکین رسپتور آنتاگونیست انسانی

کارشناسی ارشد   امینی حسیندکتر   فاطمه جاللی
    زیست فناوري

34 
در رده سلولی   VEGF-A  خاموش سازي ژن

 T٤٧Dسرطان پستان 
 کارشناسی ارشد  دکتر مجید شهبازي  سوده امیدي

    ژنتیک انسانی
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35 
 و 55+ درجایگاه 1PON ژن واریانت بررسی
 به مبتال درافراد mRNA  بیان برمیزان آن تاثیر

  سالم کرونروجمعیت عروق بیماري
 کارشناسی ارشد  شهبازيدکتر مجید   سمانه عبداله پور

    ژنتیک انسانی

 CDC٢٥B ژن سازي خاموش  36

  ٧-MCFپستان سرطان سلولی رده در
 کارشناسی ارشد  دکتر مسعود گلعلی پور  سحر علیجان پور

    ژنتیک انسانی

37  

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

)rhGDNF( میزبان درE.Coli مقیاس در 
  آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد   دکتر عباس تهذیبی  معصومه مهرپویا
    زیست فناوري

38  
 رونویسی کننده فعال -کمک پروتئین معرفی

)TAZ(، بنیادي سلول مارکر کاندید بعنوان 
  ESCC نوع مري سرطان در سرطانی

  دکتر جهانبخش اسدي  ایوب خسروي
  دکتر رضا ملک زاده

دکتراي تخصصی 
    مولکولیپزشکی 

 کشف جدیدا هاي واریانت عملکرد و بیان بررسی  39
  ریه کارسینوماي در SOX2-OT شده

  دکتر نادر منصورسمائی  جزي ماریه سقائیان
  دکتر مصطفی قانعی

دکتراي تخصصی 
    پزشکی مولکولی

40  

و  نیژن انسول یانیوکتور ب ی و ساختطراح
 جهت توزانیانتقال آن با استفاده از نانوذرات ک

ي در روده ا Kي سلول ها داریپا ونیترانسفورماس
  محیط کشت سلولی

دکتراي تخصصی   دکتر مجید شهبازي  بیتا جوان
    پزشکی مولکولی

41  
 با انسانی -1HIV ویروس همانندسازي از ممانعت
 با shRNA حاوي وکتور وایرال لنتی از استفاده

  آلوده سلولهاي به محدود بیان
دکتراي تخصصی   شهبازيدکتر مجید   تورج فرازمند

    پزشکی مولکولی

42  

 -HLA تایپهاي ساب پاتوفیزیولوژیک نقش بررسی

DRB1*04 آرتریت به مبتال بیماران در 
 سرمی سطح با آن وارتباط ترکمن قوم روماتوئید

  IL-17A سایتوکاین

 دکتر مهرداد آقایی  هادي بزازي
  دکتر یعقوب یزدانی

دکتراي تخصصی 
    پزشکی مولکولی

43  
طراحی وکتور بیانی به منظور بررسی بیان 

همزمان سه ژن دخیل در تولید و تغییرات پس از 
ترجمه ي هورمون کلسیتونین در باکتري 

Escherichia coli  

کارشناسی ارشد   دکتر احد یامچی  زینب پورهاشم
    زیست فناوري
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44 
 براي HDA-ELISA روش ارزیابی و طراحی

  پوستی لیشمانیوزیس تشخیص
کارشناسی ارشد   دکتر اوغل نیاز جرجانی  صمیمی عافیه

    زیست فناوري

45  
 تمایز بر گلوکز و بتا1 اینترلوکین اثر بررسی

 مغز از مشتق مزانشیمی بنیادي سلولهاي
  کاردیومیوسیت به انسان استخوان

دکتر صفورا خواجه   مهین صولتی
  نیازي

کارشناسی ارشد 
    زیست فناوري

46  

 18 اینترلوکین ژن واریانتهاي بررسی
 بر آن تاثیر و+)183 و -137 جایگاههاي(

 بیماري به مبتال افراد در mRNA بیان میزان
  سالم جمعیت و کرونر عروق

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شهبازي  افسانه بازگیر
    ژنتیک انسانی

47  
 بر 2cIAP ژن بیان سازي خاموش اثر بررسی
 پستان سرطان سلولی رده پروتئوم و تکثیر

231MDA-MB- 

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شهبازي  پدرام ترابیان
    ژنتیک انسانی

48  

 هاي جایگاه(TNF-αژن هاي واریانت بررسی
 بیان میزان با آن وارتباط) - 238 و -308

mRNA عروق بیماري مبتالبه درافراد 
  سالم کرونروجمعیت

کارشناسی ارشد   دکتر مجید شهبازي  نجاتیم پرها
    ژنتیک انسانی

 رده در بلند رمزگذار غیر هاي RNA بیان مطالعه  49
  /20KDI داکسوروبیسین به مقاوم سلولی

کارشناسی ارشد   دکتر مسعود گلعلی پور  زهرا رحمانی
    ژنتیک انسانی

50 

             بلند رمزگذار غیر RNA بیان بررسی
Long non-coding RNA) AK126698 ( در 

 در پستان سرطان توموري بافت هاي نمونه
  تومور حاشیه سالم بافت با مقایسه

کارشناسی ارشد   دکتر مسعود گلعلی پور  عطیه تیموري
    ژنتیک انسانی

51  
 - 2518ناحیه هاي مورفیسم پلی رابطه بررسی

 ژن +874ناحیه و MCP-1ژن پروموتر
  گلستان استان در ریوي سل با گاما اینترفرون

کارشناسی ارشد   دکتر نادر منصورسمائی  فاطمه وفائی
    ژنتیک انسانی

52  
 بر hPTTG ژن بیان سازي خاموش اثر بررسی
 پستان سرطان سلولی رده پروتئوم و تکثیر

231MDA-MB  
کارشناسی ارشد   دکتر مجید شهبازي  قاسم خزائی

    ژنتیک انسانی
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53  
 -c520miR و -d519miR بیانی تغییرات بررسی

 سرطان به مبتال افراد ادرار و سرم هاي نمونه در
  سالم و مري

کارشناسی ارشد   دکتر نادر منصورسمائی  خادملو لیال حاجی زاده
    ژنتیک انسانی

 VEGFبیان بر راپامایسین و متفورمین اثر ارزیابی  54
 Hep G2سلولی رده در

دکتر حاجی امین   ماندانا رستگار
  مرجانی

کارشناسی ارشد 
    ژنتیک انسانی

55  
 بر XIAP  ژن بیان سازي خاموش اثر بررسی
   پستان سرطان سلولی رده  پروتئوم و تکثیر

MCF-7  
کارشناسی ارشد   دکتر مجید شهبازي  مهدي آقاقلی زاده

    ژنتیک انسانی

56  

  
               بلند غیررمزگذارRNA بیان بررسی

Long non-coding RNA)  ( ARA هاي درنمونه 
 بافت با مقایسه در پستان سرطان توموري بافت

 تومور حاشیه سالم

  

کارشناسی ارشد   دکتر مسعود گلعلی پور  نگار نایب زاده
    ژنتیک انسانی
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