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 عنوان پایان نامه نام دانشجو اساتید راهنما و مشاور

ف
دی

 ر

پبیبى 

 یبفتِ
29 

 دکتر گٌجی

 دکتر ضکری

 دکتر ًجبت ثخص

سبًبز ضیبئی 

 پَر

ٍ آپَپتَز اسپرم هرداى  ROSثررٍی هیساى تَلیذINSL-3 ثررسی تأثیر فبکتَر

 رٍة-ثبرٍر پس از اًجوبد
1 

پبیبى 

 یبفتِ
29 

سْراثی دکتر  

جعفری اًبرکَلی  دکتر   
 

 رزیتب قَاهی ًیب

ٍ هیساى   Bcl-2  ثررسی اثرات اًسَلیي ٍ عسل طجیعی ثرثیبى شى ّبی خبًَادُ  

در ًبحیِ ّیپَکبهپ هَش ّبی  SODفعبلیت آًسین سَپرٍاکسیذ دیسوَتبز 

 صحرایی دیبثتی ًَع یک
2 

پبیبى 

 یبفتِ
29 

 اًبرکَلیجعفری دکتر 

 پَر عجذاًیدکتر 

 سْراثیدکتر 

 رعٌب هلکیبى

هیساى ظرفیت تبم آًتی  –هطبلعِ تبثیر لیکَیي ٍ اًسَلیي در پیطگیری از آپَپتَز 

اکسیذاًی ٍ فعبلیت هبلَى آلذئیذ در ًبحیِ ّیپَکبهپ هَش ّبی صحرایی دیبثتی 

 ضذُ تَسط استرپتَزٍسیي

3 

پبیبى 

 یبفتِ
94 

 دکتر ضکری

زًذُ دلدکتر   

هصطفَیدکتر   

 احوذ فرخی
ثر پبراهترّبی اسپرم ٍ ثبفت ثیضِ هَش ّبی صحرایی ًر پس از  SDF-1αثرسی اثر

 آست ًخبعی 
4 
 

پبیبى 

 یبفتِ
94 

 دکتر ًجبت ثخص

زًذُ دلدکتر   

پَر عجذاًیدکتر    

ّبجر رهضبًی 

 خَاُ

التْبثی ثبفت ثیضِ ٍ  ثررسی ًأثیر آسیت ًخبعی هذل کبًتیَشى ثر ثیبى شى ّبی

 پبراهترّبی اسپرم در هَش صحرایی
5 
 

پبیبى 

  یبفتِ
29 

 دکتر آریي هٌص 

 دکتر گٌجی

سیذ هٌصَر 

 هَسَی

  ثررٍی تحریک ٍ لقبح اسپرم هَش صحرائی hCG  ثررسی تأثیر َّرهَى

 
6 

پبیبى 

 یبفتِ
29 

 دکتر آریي هٌص

 دکتر جعفری اًبرکَلی

 دکتر احوذی

صٌن هحسي 

 زادُ
 ثر هیساى لقبح ٍ تقسیوبت هیتَزی جٌیي هَش حبصلِ از hsp60 تبثیر پرٍتئیي

IVF  
7 

در حبل 

 اجرا
29 

 دکتر آریي هٌص

 دکتر جفری اًبرکَلی

 دکتر عجذاًی پَر

پریچْر سبدات 

 حسیٌی
 پس از اًجوبد ضیطِ ایثررٍی جٌیي ّبی هَش  Q 10  ثررسی اثر کَاًسین

 
 
8 

پبیبى 

 یبفتِ
29 

 دکتر ًجبت ثخص

پَر دکتر عجذاًی  

 دکتر ضیرازی

 هْرداد قرثبًلَ 
ّبی  ثِ سلَل (BM-MSCs)ّبی ثٌیبدی هساًطیوی هغس استخَاى  توبیس سلَل

 ضجِ جٌس هرداًِ از طریق ّن کطتی غیر هستقین در حضَر رتیٌَئیک اسیذ
9 

پبیبى 

 یبفتِ
29 

سْراثیدکتر   

پَر دکتر عجذاًی  

ًجبت ثخصدکتر   

فبطوِ 

جَ دّص  

ثب  پیلَکبرپیيی صحرایی هصرٍع هذل  ّب تبثیر ضذ صرعی لَستبتیي رٍی هَش

 Bcl2,Nrf2,Mst1تَجِ ثِ تغییرات آًتی آسپتیک ٍ تغییر ثیبى شى 
11 

پبیبى 

 یبفتِ
29 

پَر دکتر عجذاًی  

 دکتر ًجبت ثخص

 

 فبطوِ هرادی

ٍ  BDNF/NT3ّبی  تبثیر درهبى ترکیجی سیستن ٍلٍَستبتیي ثر هیساى ثیبى شى

 ًخبعی   ی ّبی آى در هَش ّبی صحرایی دچبر ضبیعِ گیرًذُ

 
11 

در حبل 

 اجرا
29 

 دکتر فریذًٍی

 دکتر صبدقی
 هرین علیسادُ

 

ثررسی تبًثیر هت آهفتبهیي ثر رٍی ّیپَکوپ هَضْبی صحرایی ًر ثبلغ؛ 

 رفتبری ٍ ّیستَلَشیکهطبلعبتذالکترٍفیسیَلَشی 

 

12 



 

پبیبى 

 یبفتِ
29 

 دکتر فریذًٍی

 دکتر ثیبت
 رضب کَُ خیل

ثررسی اثر لیسر کن تَاى ضرثبًی ثِ ّوراُ هحیط کطت ثْیٌِ سلَل ّبی ثٌیبدی 

 1هساًطیوی ثر التیبم زخن پَستی عفًَی ضذُ در هَش ّبی صحرایی دیبثتی ًَع 

 از دیذگبُ استریَلَشی ٍ تٌسیَهتری
13 

در حبل 

 29 اجرا
پَر عجذاًی دکتر  

 دکتر جعفری اًبرکَلی
کیِ داٍرر  

تبًثیر هسذٍد کٌٌذُ ّبی گیرًذُ آلفب ٍ ثتب آدرشیک ثر ثیبى شى ّبی 

Stk4,Caspase-3  ٍSox2  در سلَل ّبی ثٌیبدی عصجی هطتق از ّیپَ کوپ

 تیوبر ضذُ ثب ًَراپی ًفریي
11 

در حبل 

اًبرکَلی دکتر جعفری 29 اجرا  
 هْسب ًیکجخت

 راد

ثر هْبر آپبپتَز ٍ هیساى ثیبى شى ّبی   Cineole-1,8ثررسی اثر ًَرٍپرٍتکتیَ 

Bcl-2   ٍ Caspase-3ّبی صحرایی ًر هصرٍع هذل در ًبحیِ ّیپَکوپ هَش

 پیلَکبرپیي
11 

پبیبى 

 29 یبفتِ

 دکتر آریي هٌص

 دکتر سْراثی

 دکتر عجذاًی پَر

آفریگبىلیال   
 گًَبدٍترٍپیي ٍ ثیضِ ّیستَلَشیک تغییرات ثر ثبثًَِ ّیذرٍالکلی عصبرُ اثر ثررسی

 فرهبلذّیذ ثب ضذُ تیوبر صحرایی ّبی هَش
16 

پبیبى 

 یبفتِ
29 

 دکتر ًجبت ثخص

 دکتر عجذاًی پَر

ًسین هلک 

 هحوذی

توبیس سلَل ّبی هساًطیوی هغس استخَاى هَش ثِ سلَل ّبی ضجِ جٌسی هرداًِ 

 BMP4ثِ رٍش ّن کطتی غیر هستقین ثب ثبفت ثیضِ در حضَر 
17 

پبیبى 

 یبفتِ
29 

اًبرکَلی دکتر جعفری  

 دکتر ًیک ًفس
 هبرال رضبیی

در  Bcl-2  ٍP53 ثر هیساى ثیبى شى ّبی خبًَادُ   L- carnitineثررسی اثر 

 تخوذاى ّبی هٌجوذ ضذُ هَش سَری
18 

پبیبى 

اًبرکَلی دکتر جعفری 29 یبفتِ  زّرا سیبر 

ییرات ثر رٍی تغ  (Matricaria chamomilla) ثبثًَِثررسی اثر عصبرُ اتبًَلی 

کبهپ ٍ حبفظِ اجتٌبثی غیر فعبل هَش ّبی صحرایی ّیستَپبتَلَشیک ًبحیِ ّیپَ

 ًر تیوبر ضذُ ثب فرهبلذّیذ
19 


