
 
سال 

نگارش 
 پایان نامه

 عنوان
نگارش و 
 پژوهش

 استاد راهنما
 اساتید مشاور

1 1831 

( IgGو  IgMتعیین عیار آنتی بادی های اختصاصی )

ضد توکسوپالسما گوندی و جداسازی سویه انگل از 
موارد حاد بیماری در خانم های باردار مراجعه کننده 

 به مراکز بهداشت درمانی شهر زنجان

حاج فریبا 
 سلیمانی

دکتر علی 
 عطائیان

دکتر سعیده مظلوم 
 زاده

 دکتر محمدباقر قوامی
 دکتر عباسعلی نوریان

2 1831 
ارزیابی و مقایسه تاثیر پروتواسکولکس و آنتی ژن 
های اصلی مایع هیداتیک در ایجاد پاسخ های تعدیل 

 کننده ایمنی در موش های آزمایشگاهی

فائزه 
 قاسمی

دکتر علی 
 هانیلو

 دکتر عبدالکریم شیخی
دکتر سیدنورالدین 

 موسوی نسب

8 1831 

بررسی سرو اپیدمیولوژی توکسوکاریازیس در کودکان 
سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی  2 -11

 1831بیمارستان های استان زنجان در سال 

مهدی 
 امیری

دکتر عباسعلی 
 نوریان

 دکتر علی عطائیان
 دکتر علی هانیلو

نورالدین موسوی دکتر 
 نسب

4 1831 
تعیین گونه فاسیوال هپاتیکا و فاسیوال ژیگانتیکا با 

 PCR-RFLPاستفاده از تکنیک 
پری 
 رحیمی

دکتر محمد باقر 
 قوامی

دکتر علی 
 هانیلو

 دکتر عباسعلی نوریان
دکتر سیدنورالدین 

 موسوی نسب
 دکتر علی عطاییان

 دکتر علیرضا بیگلری

1 1831 
تریکومونیازیس مادران باردار با کم بررسی رابطه 

 وزنی نوزادان آنها
نوشین 
 شعبانی

دکتر عباسعلی 
 نوریان

دکتر هاله رحمانپور 
زنجانی، دکتر سید 

 نورالدین موسوی نسب

1 1831 
بررسی ابتالء به توکسوپالسما گوندی در زنان دارای 
 سقط جنین خود بخودی در بیمارستان های شهر زنجان

عباس 
 امین

اصغر  دکتر
 فضایلی

دکتر سعیده مظلوم 
 زاده

 دکتر علی هانیلو
 دکتر فرناز محمدیان

1 
1811- 

1831 

تعیین عفونت های توام پالسمودیمو ویواکس/ 
فالسیپاروم در جنوب شرق ایران با روش های 

Nested PCR  وRapid Diagnostic Test 

ریحانه 
احتشام 
 شهیدی

دکتر اصغر 
 فضایلی

دکتر احمد 
 رئیسی

علی احسان  دکتر
 حیدری

 دکتر حسین کشاورز

3 1811 
بررسی تاثیر ضد لیشمانیایی آرتیمیزینین و مقایسه آن 

در  Leishmania majorبا گلوکانتیم بر سویه بومی 

 in vitroو  in vivoمدل های 

سارا 
 نعمتی

دکتر علی 
هانیلو، دکتر 

حسین 
 نهروانیان

 دکتر اصغر فضایلی
 مهین فرهمند

1 1811 
مقایسه ای اثر گیاهی آلکانافریجیدا با گلوکانتیم بررسی 

بر تکثیر انگل لیشمانیا در شرایط آزمایشگاهی )محیط 
 کشت(

فریبا 
 جعفری

دکتر عباسعلی 
 نوریان

 دکتر اصغر فضایلی
دکتر علیرضا یزدی 

 نژاد
 دکتر علی هانیلو

11 1811 
ترشحی  -مقایسه و ارزیابی تولید آنتی ژن های دفعی

پروتواسکولکس اکینوکوکوس گرانولوزوس در محیط 
 غنی شده با گلوکز RPMI ،DMEM ،PBSهای کشت 

فائزه 
 نجفی

دکتر علی 
 هانیلو

 دکتر اصغر فضایلی
 دکتر عباسعلی نوریان

11 1391 
شناسایی ژنوتیپ ایزوله های کیست هیداتیک انسانی و 

 نی در زنجانحیوا
مهدی 
 فرهادی

دکتر علی 
 هانیلو

 دکتر اصغر فضایلی
 دکتر عباسعلی نوریان

 


