
شماره  نام دانشجو عنوان پایان نامه

 دانشجویی

 تاریخ تصویب نام اساتید مشاور نام اساتید راهنما

بر ميزان بازدهي  BO2بررسي اثر كوچك مولكول 

جهت درج هدفمند كاست ژني  CRIS-PITCHسيستم 

 CHOو ساخت پلتفورم سلولي در سلول 

 12/12/98 انیستیتو پاستور-دکتر عباس راز فاطمه دوامی -فهیمه شمسی  961139003 بهناز رحمانی

بارگيري شده در حامل نانوپليمري  miR-559بررسي اثر 

بر ميزان مرگ و مهار رشد  NL2پوشيده شده با پپتيد 

 SKBR3سلول هاي سرطاني پستان رده 

هادی 
 محمدزاده

 حمید معدنچیدکتر  951139003
 علوم پزشکی البرز-دکتر پرویز فالح

  آزاد دامغان -هاشمی مقدمدکتر حمید 

هاي بارگذاري شده با ¬طراحي و ساخت نانوپارتيكل

ها بر -برش دهنده گليادین و تعيين اثربخشي آن ¬آنزیم

هاي ایمني موثر در بيماري ¬هضم گليادین و پاسخ

 ex vivoو  in vitroهاي¬خودایمن سلياک با روش

معصومه 
السادات 
 موسوی

 چیمعدنحمید  دکتر 951139004
 سروش سرداریدکتر 

 انیستیتو پاستور-دکتر بهروز وزیری
 دکتر پرویز کوخایی

 دکتر علی اکبر شعبانی

 آزاد دامغان-دکتر حمید هاشمی مقدم

2/2/99 

كلون و بيان سازه چند اپي توپي مشتق از پروتئين هاي  

M  وS 

همراه با دُمين ادجوانتي باكتریال  SARS-CoV2ویروس  

در مخمر پكيا پاستوریس و ارزیابي ایمني زایي آن در 

 موش  

 دکتر حمید معدنچی 951139002 امیر صمیمی
 انیستیتو پاستور -دکتر وحید خلج

علوم پزشکی -دکتر خدیجه احمدی
 هرمزگان

 دکتر علی اکبر شعبانی

2/10/99 

سنتز نانو ذرات كيتوزان حامل فيستين و كارتوژنين محصور 

شده در هيدروژل هياليورنيك اسيد و بررسي رهایش 

كنترل شده آن بر بيان ماركرهاي كندروسيتي و سایتوكاین 

 (In vitro)هاي التهابي در یك مدل برون تني 

 استئوآرتریت

 23/10/98 رویان -دکتر حامد دائمی دکتر داود باقر نصرآبادی 941139002 زهرا نبی زاده

جداسازي و تخليص موثرترین فراكشن و تركيب زهر 

عقرب هميسكورپيوس لپتوروس و تاثير آن بر ميزان 

آپاپتوز، قدرت تهاجمي و آنژیوژنزیس بر رده هاي سلولي 

 (MDA-MB-231)و پستان  (HT-29)سرطان كلون 

 محمدرضا اکبری عیدگاهی  علی رضایی
 به آقای دکتر نصرآبادی()محول شده 

  خانم دکتر شمسی



شيميایي و تعيين ساختار  -بررسي خصوصيات فيزیكي 

 هاي اول، دوم و سوم عامل انعقادي زهر مار جعفري ایراني
)محول شده به محمد رضا اکبریدکتر  صاینه خدادادی

 آقای دکتر معدنچی(
 دکتر ناصر محمد پور

  دکتر حمید معدنچی

كبدي در موش مدل دیابت تيپ یك پيوند توليد انسولين 

شده با سلول هاي شبه هپاتوسيت ترنسفكت شده با سازه 

 انسولين حاوي پروموتور حساس به گلوكز

هدی محمدی 
 دزاشیبی

 دکتر علی اکبر شعبانی 931139005
 دکتر کاظمی

علوم پزشکی  -دکتر مژگان بنده پور
 شهید بهشتی

4/4/99 

و  Frizzeld-7آنتي بادي ضد گيرنده  scFv سنتز قطعه 

بررسي اثر آن در القا آپوپتوزیس ، كاهش رشد و مهاجرت 

 در سلول هاي بنيادي سرطان پستان

ابراهیم 
 خداوردی

 علی اکبر شعبانیدکتر 951139001
 دکتر لیال فرهمند

 دکتر نصرآبادی
 دکتر معدنچی

پژوهشگاه  -دکتر کیوان مجیدزاده
 سرطان معتمد

7/7/98 

طراحي و توليد فيوژن پروتئين چند اپي توپي پنوموككي بر 

و ارزیابي ایمني  PsaAو PspA،PhtDپایه آنتي ژن هاي 

 BALB /cزایي و اثر حفاظت بخشي آن در موش هاي 

 علی اکبر شعبانیدکتر  941139001 مونا شفقی

 سید فضل اله موسوی
 

 دکتر معدنچی

 

20/2/99 

طراحي و توليد سازه چند اپي توپي مشتق از آنتي ژنهاي 

PsaA  و انتهاي كربوكسيليPhtD  باكتري استرپتوكوكوس

و بررسي ایمنوژنيسيته و آثار حفاظت  (پنوموكوک)پنومونيه 

 بخشي آن در موش سوري

 اکبر شعبانی دکتر علی 941139003 زهره بهادری

 سید فضل اله موسوی

 26/3/99 دکتر معدنچی

بررسي عملكرد فعاليت ضد سرطاني و آنتي اكسيداني 

عصاره ي نيلوفر عليه رده هاي سلولي سرطاني سينه و كبد 

 انسان و مكانيسم مولكولي آن

 اکبر شعبانی دکتر علی  فاطمه بهشتی
 

  دکتر محمدرضا اکبری

 در حال داوری معدنچی حمید دکتر دکتر علی اکبر شعبانی  سمیرا شهبا 

 


