
عنوان طرح
مجری 

(دانشجو)
کد اخالق طرحتاریخ شروع طرحتاریخ تصویبکد طرحاستاد راهنما

سنتز و شناسایی میسل های پلیمری برپایه ی اولئیک اسید و پلی 

اتیلن ایمین به عنوان حامل برای ارایه ی آنتی ژن
فائزه سبزه ای

دکتر 

امیرحسین 

تارمچی

A-12-873-91397/12/271398/02/02IR .ZUMS .REC .1398.17

سنتز و شناسایی مایسل های پلیمری بر پایه استئاریک اسید و پلی 

اتیلن گلیکول به عنوان نانوحامل برای داروی ضد سرطان کورکومین
حمیرا بازگشا

دکتر علی 

رمضانی
A-12-349-361397/12/271398/02/02IR .ZUMS .REC .1398.18

بررسی بارگذاری و رهش داروی داکسی سایکلین همراه با 

کاپروالکتون بر نخ بخیه¬پلی

اکرم خان 

محمدی

دکتر علی 

رمضانی
A-12-349-371397/12/041398/01/24IR .ZUMS .REC .1397.378

 با استفاده از استراتژی تله Tcf3بررسی اثر مهار فاکتور رونویسی 

الیگود ئوکسی نوکلئوتیدی بر ژن های اصلی تنظیم کننده خاصیت 

بنیادینگی در سلول های بنیادی جنینی موشی

زلیخا اسدی
دکتر بهروز 

جوهری
A-12-1244-31397/2/291397/04/24IR .ZUMS .REC .1397.85

ارزیابی اثر سینرژیستی فلوکونازول و داکسی سایکلین علیه ایزوله های 

بالینی گونه های کاندیدا در شرایط برون تنی
فائزه حدیدی

دکتر سعید 

امانلو
A-11-1205-31397/05/201397/07/04IR .ZUMS .REC .1397.154

 پروتئاز استرپتوکوکوس پنومونیه و IgA1کلونینگ ، تولید و تخلیص 

بررسی تیترآنتی بادی علیه آن درافراد سالم
مینا غالمی

دکتر داوود 

افشار
A-12-1175-61397/05/201397/07/04IR .ZUMS .REC .1397.169

شبنم شهیدیدر افراد مبتال و غیر مبتال به سرطان معده   بررسی سطح سرمی آیریزین
دکتر جالل 

حجازی
A-12-877-51397/05/201397/07/04IR .ZUMS .REC .1397.168

دارورسانی همزمان متوتروکسات و کرایسین با استفاده از نانوذرات 

مغناطیسی زیست سازگار اکسید آهن
حامد نصرتی

دکتر حسین 

دانافر
A-12-430-271397/07/281397/09/01IR .ZUMS .REC .1397.219

رزماری بر انواع باکتری های    بررسی اثرات ضد میکروبی نانوامولسیون

پاتوژن در مواد غذایی
یوسفی زاده

دکتر حسن زاد 

آذر
A-12-940-151397/08/121397/10/01IR .ZUMS .REC .1397.264



عنوان طرح
مجری 

(دانشجو)
کد اخالق طرحتاریخ شروع طرحتاریخ تصویبکد طرحاستاد راهنما

تهیه فیلم های زیست تخریب پذیر فعال آلژینات سدیم غنی شده با 

رزوراترول و اسانس آویشن شیرازی و بررسی خصوصیات آنتی 

اکسیدانی آنها در شرایط آزمایشگاهی

مهسا هاشمی
مجید دکتر 

امین زارع
A-12-964-121397/08/121397/10/01IR .ZUMS .REC .1397.265

تهیه و شناسایی مایسل های پلیمری بر پایه اولئیک اسید و پلی اتیلن 

گلیکول به عنوان نانوحامل برای داروی ضد سرطان کوئرستین

حمید 

رشیدزاده

دکتر علی 

رمضانی
A-12-349-351397/11/061398/01/15IR .ZUMS .REC .1397.377

تهیه و بهینه سازی فرموالسیون اسپری دهانی ملوکسیکام و لیدوکائین 

و بررسی اثر ضددردی آن در بیماران کاندید جراحی دندان عقل

سیدمسیح 

ادیانی

دکتر رباب 

نورمحمدی
A-11-978-91397/11/061398/01/15IR .ZUMS .REC .1397.382

 مقاوم به SW48ارزیابی میزان آپوپتوز در رده سلول سرطانی کولون

Regorafenib تیمار شده با siRNA
مینا ژیانی

دکتر مجتبی 

فتحی
A-12-802-271397/10/081397/11/24IR .ZUMS .REC .1397.303

 در رده سلول سرطانی αvβ3اندازه گیری کمی پروتئین اینتگرین 

siRNA تیمار شده با Regorafenib مقاوم به SW48کولون

میر علی 

موسوی

دکتر مجتبی 

فتحی
A-12-802-281397/10/081397/11/24IR .ZUMS .REC .1397.313

مقایسه ی تاثیر طب فشاری و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و 

با بی حسی نخاعی در  استفراغ در بیماران تحت عمل سزارین 

   1397بیمارستان بوعلی خرمدره در سال 

امیر امینی
دکتر وحیده 

 رشتچی
A-11-974-61397/10/221397/12/20IR .ZUMS .REC .1397.329

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی مرکز 

1395-1397استان زنجان در سالهای  (عج)آموزشی و درمانی ولیعصر 

 حسین چهره، 

الهام اسکندری

دکتر حامد 

رضایی جم
A-11-1307-11397/10/221397/11/24IR .ZUMS .REC .1397.344



عنوان طرح
مجری 

(دانشجو)
کد اخالق طرحتاریخ شروع طرحتاریخ تصویبکد طرحاستاد راهنما

به عنوان یک جاذب موثر برای : نانو الماس اکسید شده به روش گرمایی

سنتز، شناسایی، مطالعه زیست : جداسازی متوترکسات از محیط آبی

سازگاری به صورت برون تن و درون تن

مژگان 

آقاجانزاده 

راهنمایی

دکتر حسین 

دانافر
A-12-430-331397/10/221397/12/20IR .ZUMS .REC .1397.346

بررسی اثرات سیتوتوکسیسیتی آنتی بادی منوکلونال هرسپتین بر روی 

MAD-MB-468) و MAD-MB-453)رده های سرطان پستان 
محمد رحمتی

دکتر بهروز 

جوهری
A-12-1244-41397/10/221397/12/20IR .ZUMS .REC .1397.345

-HT29)بررسی اثرات رادیوتراپی بر روی رده ی سلولی سرطان کولون

ShE و HT29)  تحت تیمار با الیگودئوکسی نوکلئوتیدهای تله برای

 SOX2 و OCT4فاکتورهای رونویسی 
زهرا تقی پور

دکتر لیال 

ناصحی
A-12-1357-11397/11/271397/12/27IR .ZUMS .REC .1397.379


