
 فهرست پایان نامه های فارسی 

 سال تحصيل  استاد مشاور استاد راهنما  رشته تحصيلي مقطع تحصيلي  عنوان  پديد آورنده

 شآت

 هرزان،فرزم

 یلپ انياط مبارت یررسب

 نليتم مزيآن ایه مسيورفم

از تردوک والتدروفيراهتت

(MTHFRو ح )هب تياسس 

 کيتالسوبفناد لح یموسل

 انودکک

 ۸۸-۱۳۸۷ ورپ یاياز آقنهم راد ذاکرهف وژیولاتمه دارش یاسنارشک

 واهخرزم

 ازرن،ف

 یاقحال ژن انيب یمک نييعت

BCR-ABL ارانميدر ب 

 دیيوئليم یموسل هال بتبم

 ا دارویب اندرم تحت نزمم

 دینه کريژن بينياتماي

 وژیولاتمه دارش یاسنارشک
 نسحر،ماد ذاکرهف

 ویرض
 ۸۸-۱۳۸۷ یاظمد کماح

 هلدال، اس ویقت

 یولکولم صايقن یائاسنش

 Ib نيئروتوپکيلگ رهيجزن

 -اردرنب ارانميدر ب یتالکپ

 ريولس

 یاظمد کماح وژیولاتمه دارش یاسنارشک
ار گترس ماسق

 الری
۱۳۸۵-۸۶ 

 زاده ینغ

 دم،صیالوص

 Bاز نيارآرورا کهم یررسب

 NB-4 یوللس در رده
 ۱۳۹۲   راد ذاکرهف وژیولاتمه دارش یاسنارشک

راه،بیاردولهچ

 م

-BCR ایه نياسوتم نييعت

ABL یموسل ارانميدر ب 

 دیيوئليم

 راد ذاکرهف وژیولاتمه ریتدک

اد تا اسدرضمحم

 هاطم، فیلع

 یلادعن

۱۳۹۱ 

ابدالب،عویولم

 طس

 مسيورفم یلاط پبارت یررسب

 GPIBA ژن 5T/C - تايس

 یبلاد فح هتکا سب تالکپ

 هعراجم ارانميدر ب زودرس

د يهش بلز قرکم هب دهننک

 رانهت یائرج

 یاظمد کماح وژیولاتمه دارش یاسنارشک

 دیهد ممحم

،  ریبمغيپ

 یفجد نمحم

  



اميلور،سپطانلس

 ن

 ایه وللس یتشک مر هياثت

 ر رویب یميشزانم ادیينب

 انيو ب کيتژن یاپ راتييغت

mRNA در  ليا دخه ژن

Self renewality  و

 ادیينب ایه وللوز ستوپآپ

در  افد ننب وناز خسونخ

 EXE VIVOريثکت دنرايف

 اه آن

 وژیولاتمه ریتدک
،  یاظمد کماح

 زاده ریيراماصن
 ۱۳۹۱ راد ذاکرهف

 یراث

 اسري،پیمائق

 مسيورفم یلاط پبارت یررسب

C64T در ژن FXII ا ب

ورو تاکف ناي تيالعف زانيم

 ایهاريميب هال بتاب کسري

 ولاتم,هکيوتبرومت

 یاظمد کماح وژیولاتمه دارش یاسنارشک
ال، ع دونريف

 یاذبدجمحم
۱۳۸۷-۸۸ 

 ریتالنک

 لضفوال،اب

- مسيورفم یلر پاث یررسب

40۱C/T +45۲وC/T ژن 

 لياموتلاگامگ

 طحسر ( بGGHدروالز)يه

ا ط ببرتم یتسيسوکو ت یرمس

در  اتسرکوتتم رفصم

 یموسل هال بتبم انودکک

 اندرم تحاد تح کيتسلوبفنل

 یلع رتضح انتارسميدر ب

 . (ر)صغاص

 راد ذاکرهف وژیولاتمه دارش یاسنارشک
 یارصال انهش

 دیاوندم
۱۳۹۱-۹۲ 

 یارسف

 ارضيلژاد،عن

و  کيتژن ایه شهج نييعت

در  یپيوتنوفونماي یررسب

 ینتاسبرومت هال بتبم ارانميب

 نزمالنگ

 وژیولاتمه ریتدک
 نس،ح یاظمد کماح

 یماسقوالاب
  ۱۳۸۹-۹0 

 یل،عیانيک

 رغاص

 یژن ازهس تاخو س یطراح

 ژن دهننک انيب بيرکوتن

-HIF یوللس دهننک اظتفح

۱alpha وللس ورزی تدس 

 یررسو ب یميشزانم ادیينب

 . یوللاء سقب شزاياف زانيم

 وژیولاتمه ریتدک

 یماظد کماح

 یبيبارحريه،م

 ارنرودک

 ریيراماصن

،  زاده

وارضدرضمحم

 یان

۱۳۹۲ 



 یميلس

 دمح،ملاص

 انيوب گنيونل،ک ازیداسج

 VIIورتاکف االیب مجدر ح

-Hisا ب وژنيف بيرکوتن

Tag آن صيخو ت 

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک

 یهال رجراد فدممحم

 یبيبار حريه،م

 ارنرودک

  ۱۳۸۹ 

 روه،مدریص

 صيلخو ت اني، بگنيونلک

 بيرکوتن نيئروتپ

NS۳helicase روسوي 

ور تدر وک C تياتپه

 pET۱0۲/D-TOPOیانيب

 وملعE.coli, ریتاکدر ب

-۱۳۸۸,راناي یکزشپ

 ۱4=یکزشراپيپ,۸۹

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک
 یهال رجراد فدممحم

 یفريش ره، زه
  ۱۳۸۸-۸۹ 

 دمح،مریگسع

و  صيلخ،ت اني،بگنيونلک

 یتوييتوراکونيماي یررسب

 بيرکوتن p۱۷ نيئروتپ

 دهش هتاخس HIV-۱ روسوي

ا ب وژنيف ورتص هب

 E.cColiد نيسوردوکيت

 ۱۳۹0 یفريش رهزه یهال رجراد فدممحم وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک

 یانرفع

 امهار،الزدياي

 ازهر سياثت یررسب

 یسدروکيه یتوزيپاموکانن

 راهمه هب نيژالت - تياتآپ

 ميرمدر ت اليلدوتان ایه وللس

 یرانحب تکدف یربجت دلم

 در رات یوانختاس

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک

 دیمص یلع

د ي، س یرائسکوچک

 یعامج نديال امنهب

  ۱۳۸۹-۹0 

 انمي،پیبرج

 صيلخو ت اني، بگنيونلک

 روسوي NSoA نيئروتپ

HCV ور تط وکوست

 E.Coliدر D/۱0۲یانيب

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک
، یهال رجراد فدممحم

 یفريش رهزه
  ۱۳۹۱ 

 ديم،حدیائق

 انيو ب گنيونل، ک ازیداسج

 بيرکوتن نيئروتپ

truncated NS5B روسوي 

 یانيور بتدر وک C تياتپه

pet۱0۲/D-TOPO  در

 E.coli ریتاکب

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک

 دیمص یلع

 ره، زه یرائسکوچک

 یفريش

  ۱۳۹0-۹۱ 

 کلورمپ یلق

 رظاه،میادآب

 ازهر سياثت یررسب

 یسدروکيه یتوزيپاموکانن

 راهمه هب نيژالت - تياتآپ

ز غم الرومتاس ایه وللس

 دلم ميرمدر ت وانختاس

 یرانحب تکدف یربجت

 در رات یوانختاس

 وژیلونکوتيب دارش یاسنارشک

 دیمص یلع

،  یرائسکوچک

 یعامج نديال امنهدبيس

  ۱۳۸۹-۹0 



 ديعذار،سارگک

 اریازگس تسزي یررسب

 توزيپاموکانن تسدارب

 هوسيتواکيب هشيش - نيژالت

 ونياستالنپمر ايياثوت یزئج

 ایه وللس راهمه هب آن

 وانختز اسغم الرومتاس

 تکدف یربجت دلم ميرمدرت

 در رات ینواختاس یرانحب

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک

 دیمص یلع

ورصن،میرائسکوچک

 یانميلس ه

  ۱۳۹0-۹۱ 

د مح،میانربق

 دیهم

دا ژيريا فانکآل داروی اهيرگاث

و  FOXP۳ وز ژنر بب

 حرشت زانيم

-IFNو IL-۱0ایهنايوکتايس

Y 

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک
د يع،س انيوئکانرض

 انديابع

ر اقدبمحم

 یل، ع یماشه

 دیمص

 یرائسکوچک

۱۳۹0 

،امیکتواردشس

 ري

و  صيلخ،ت اني، ب گنيونلک

 یتوييتوراکونيماي یررسب

 بيرکوتن NS4Bنيئروتپ

 دهش هتاخس HCV روسوي

ا ب وژنيف ورتص هب

 E.coliدر نيسوردوکيت

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک
 یهال رجراد فدممحم

 یفريش ره، زه
  ۱۳۹0 

 قح

 هيم،سترسپ

 ایه پيوتژن یراوانف هسايقم

در  APOA5 ژن فلتخم

 کت مسيورفم یلپ هنيزم

 نيب ۱۱۳۱T-C-دیيوتئلوکن

 هب اناليتبو م مالراد ساف

 بلق ریرونک روقع اریميب

د يهش بلق انتارسميدر ب

 رانهت یايرج

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک

 دیمص یلع

 رهه، ش یرائسکوچک

 یماتخ

رد ف انژمپ

 یانهفاص

 یماشرهفع،ج

۱۳۸۶ 

 زهم،حیميرح

 ایه ازهس تاخوس یطراح

-PJMB۱04 - یژن

anxc۳.۱ وanxc۳.۱ -

Pgem Egfp از  شيب انيوب

 ارچا در قه د آنح

 رجاين وسلرژيپآس

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک
 یهال رجراد فدممحم

 جلد خي، وح

ر يام

 ترسپزداني
۱۳۸۶ 

 اقح،اسیداننب

ر ر بيس ارهصر عاث یررسب

 iNOSINF ایه ژن انيب

 دهش ودهآل ایاژهروفاکدر م

 اژورم ایيانمشيا لب

 رویواد غد جمحم وژیولنکوتيب درشا یاسنارشک

 دیمص یلع

،  یرائسکوچک

،  تخوبن هحيلم

 هومصعم

 شايشخب

  



 اسه،میالئع

 صيلخو ت اني، ب گنيونلک

 NS۳ بيرکوتن نيئروتپ

 C تياتپه روساز ويئروتپ

 یانيبور تدر وک

pET۱0۲/D TOPO 

 E.coli ریتاکدرب

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک
 یهال رجراد فدممحم

 یفريش ره، زه
  ۱۳۹0-۹۱ 

دار تدوس

 هاطم،فیربع

 مسيورفميلپ یراوانف یررسب

 INT4 ایهپيوتژن

 ازژن D54۳Nو

SLC۱۱A۱ ارانميدر ب 

 الرمراد نو اف HIV هال بتبم

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک

 یهال رجراد فد ممحم

 دیمص یل، ع

 یرائسکوچک

  ۱۳۹0-۹۱ 

 ودمح،میراتب

و  انيو ب گنيونل،کازیداسج

 ۲ نيالوکپيل ژن صيلخت

 E.coli)در یانسان

B۱۲(DE۳ 

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک

 یهال رجراد فدممحم

 یبيبار حيه، م

 ارنرودک

  ۱۳۹0-۹۱ 

 یحيصف

 دیه،مدینرام

 ایه پيوتژن یراوانف هسايقم

در  KCNJ۱۱ ژن فلتخم

 کت مسيورفم یلپ هنيزم

راد اف E۲۳K دیيوتئلوکن

 اریميب هب اناليتبو م مالس

در  بلق ریرونک روقع

 راناي

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک

 دیمص یلع

 رهه،ش یرائسکوچک

 یماتخ

،  یماشرهفعج

رد ف انژمپ

 یانهفاص

۱۳۸۶ 

 یرجگ

 لاض،فورپ

 صيلخو ت اني، ب گنيونلک

 بيرکوتن P۲4 نيئروتپ

 یررسو ب HIV-۱ روسوي

Immunoreactivy در  آن

 HIV-۱هال بتبم ارانميب رمس

 رلتنراد کو اف

 ۱۳۸۹ یفريش رهزه یهال رجراد فدممحم وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک

 زرج دزادهماح

 مرياد،مآب

و انن ازهر سياثت یررسب

 تياتآپ یسدروکيه یتوزيپامک

 ایه وللس راهمه هب نيژالت -

 دلم ميرمدر ت تالسوپئتاس

 یرانحب تکدف یربجت

 در رات یوانختاس

 وژیولنکوتيب درشا اسنارشک
 یهال رجراد فدممحم

 یانميلس ورهصن، م

 دیمص یلع

 یرائسکوچک
۱۳۹۲ 

 روزه،بریوهج

 ازهرسياثت یررسب

 یسدروکيه یتوزيپاموکانن

 راهمه هب نيژالت - تياتآپ

و  تالسوپئتاس ایه وللس

 دلم ميرمدر ت اليلدوتان

در  یوانختاس تکدف یربجت

 رات

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک
 یهال رجراد فدممحم

 یانميلس ورهصن، م

 دیمص یلع

 یرائسکوچک
۱۳۹۱ 



 دعژاد،اسآذرن

 ازیس ونل، ک ازیداسج

 روساز ويئروتپ مزيآن انيوب

HIV CRF۳5 اروشب 

TOPO Cloning  در

و  E.coli BL۲۱ ریتاکب

 آن ی هتسيوژنونماي یررسب

 التب رنتوس ا روشب

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک
،  ینيسح رفاش

 یفريش رهزه

 رجراد فدممحم

 یهال
۱۳۹۱ 

 ع،ارفریيشم

 NS۳ ژن انيب ازهس تاخس

ور تدر وک C تياتپه روسوي

 pIRES-IL۱۸ یانيب تفج

 آن انيب یررسو ب

 وژیولنکوتيب دارش یاسنارشک

 یهال رجراد فد ممحم

ا درضمح، م

 یادقاصآق

 ۱۳۹۱ ادتيداور س

 مري،میمريک

 RITA ولکولر ماث یررسب

 ایقب دیيلک ایهوژنکر انب

 مظينت تحت وللس

در  Bcr- AbIنيئروتوپکآن

 نزمم یموسل ایه وللس

 K56۲ دیيوئليم

 ۱۳۹۳ یاظمد کماح افد صيجم وژیولاتمه دارش یاسنارشک

 دم،احیاطمف

 ی دهننارکهر ماث یررسب

 ژن انيب ر رویراز بوملت

 کيتوپآپ یتآن دفه ایه

NF-kB یوللس ایه در رده 

 ادح کيتسيوسليرومپ یموسل

 ۱۳۹۴ افد صيجم یاظمد کماح وژیولاتمه ریتدک

 یارکبم ریاصن

 دهي، رش

 ولکولر مياثت یررسب

ر ب RITA کوچک

و  CRKL ونيالسريفسف

STAT5 ایه وللدر س 

 56۲ نزمم دیيويليم یموسل

 ۹۳-۹۲     یاسنش ونخ دارش یاسنارشک

 


