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 نام دانشجو

 

 وضعیت استاد مشاور استاد راهنما عنوان پایان نامه

بررسی اثرات آدیپونکتین و فالوونوئید کوئرستین بر میزان باالنس اکسیدان و آنتی اکسیدان؛ میزان  زهرا رسولی

 در سلولهای کلیوی مواجهه یافته با غلظت باالی پالمیتیک اسید Keap1/Nrf2بیان زنهای 

 

 دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده همتیدکتر مینا 

 دکتر هادی خدابنده لو

 یافته خاتمه

-PAF)بررسی اثر آمینوگوانیدین بر میزان بیان ژن های مهارکننده ی فعال کننده ی پالسمینوژن  امیرحسین سنگدری

در بافت کبدی رت های دیابتی  (RAGE)و گیرنده محصوالت نهایی گلیکوزیالسیون پیشرفته   (1

 القا شده با استرپتوزوتوسین

 

 دکتر علی ملتی

 دکتر هادی خدابنده لو

 هتفای همتاخ دکتر مجتبی فتحی

امکان سنجی تهیه ی فرموالسیون کیت بر پایه ی آنتی بادی مونوکلونال به منظور تهیه ی سریع  فاطمه شاکری

رادیوداروی بالقوه برای درمان لنفوم غیر هوچکین و انجام ریتوکسیمب به عنوان یک -811رنیوم 

 مراحل کنترل کیفی، مطالعه ی پایداری و ارزیابی پیش بالینی

 

 دکتر مجتبی فتحی

 دکتر بهروز علیرضاپور

 در حال انجام دکتر کمال یاوری

 (LS-180)و کپسایسین در رده سلولی سرطانی کولون  siRNAبا  α5β1خاموش سازی اینتگرین  شبنم شهیدی

و ارزیابی پروفایل   DDAB-mPEG-PCLبا استفاده از نانوذرات هیبریدی  Regorafenibمقاوم به 

 متابولیک سلولهای حساس و مقاوم

 

 دکتر مجتبی فتحی

 دکتر کبری رستمی زاده

 یافته خاتمه دکتر علی رمضانی

 کیفی، ارزیابی بیولوژیکی و مقایسه پایداری دو رادیو ایمونوکونژوگهتولید، کنترل  محمد علیزاده

177Lu-SCN-Bn-DOTA-Rituximab and 177Lu-CHXA-DTPA-Rituximab 
 برای درمان لنفوم غیر هوچکین

 

 دکتر مجتبی فتحی

 دکتر بهروز علیرضاپور

 در حال انجام دکتر هادی خدابنده لو

 نگار کریمی مقدم

 

بر بیان ژن  PPARαبررسی اثرات فنوفیبرات و ایزوفالوونوئید بیوکانین آ به عنوان آگونیستهای 

HMGCR  در مدل القایی کبد چرب غیر الکلی در سلولهایHepG2 

 دکتر دریا قدیمی

 دکتر مجتبی فتحی

 خاتمه یافته -
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در سلولهای تک هسته ای خون محیطی  SIRT1و  AMPKبررسی اثرات بتانین بر بیان ژن های  ندا مهامی

 جدا شده از افراد مبتال به بیماری عروق کرونر و افراد سالم

 

 دکتر بهروز مطلق

 دکتر مجتبی فتحی

 دکتر حسن آهنگر

 دکتر نسیم عابدی منش

 خاتمه یافته

در سلولهای تک هسته ای خون محیطی  NF-κBو  αPGC1بررسی اثرات بتانین بر بیان ژن های  زیور نژاد ابراهیمی

 جدا شده از افراد مبتال به بیماری عروق کرونر و افراد سالم
 

 دکتر بهروز مطلق

 دکتر نسیم عابدی منش

 دکتر حسن آهنگر

 دکتر مجتبی فتحی

 خاتمه یافته


