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 دانشکده پزشکی لیست دانشجویان ارشد بیوشیمی بالینی

 

 گالویژ ادیب حسامینام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۲۶۲۴۲۲۲شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما:

 دکتر غالمرضا شهسواری

 دکتر امیر نادر امامی رضوی

 اساتید مشاور:

 دکتر مهدی بیرجندی

 دکتر علی امیری

 در بیماران مبتال به سرطان ریه P1و  M1 ،T1ترانسفراز -Sمورفیسم ژنتیکی گلوتاتیون نامه: مطالعه پلیعنوان پایان

 

 نیازیآیدا بابانام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۲۶۲۴۲۲۱شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما:

 دکتر مریم هرمزی

 اساتید مشاور:

 دکتر محمدرضا غالمی

( بر پرولیفراسیون و بیان فاکتورهای مؤثر در Calendula officinalisهمیشه بهار ) نامه: بررسی اثر عصاره گلعنوان پایان

 های فیبروبالست جنین موشسلول( در سطح بیان پروتئین در TGFβ1 ،bFGFآنژیوژنز )

 

 پریسا جمورنام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما:

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 دکتر محمدرضا غالمی

 دکتر مهدی بیرجندی

اکسیدانی یهای آنتسرمی و پراکسیداسیون لیپدی سرم، وضعیت آنزیم نامه: اثرات لیپوئیک اسید بر فاکتورهایعنوان پایان

 اکسیدانی در موشهای آنتیو بیان ژن آنزیم

 

 



   دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

2 
 

 

 

 نگار نوری یزداننام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۲شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۹سال ورود: 

 استاد راهنما:

 دکتر غالمرضا شهسواری

 اساتید مشاور:

 دکتر مهرداد نامداری

 دکتر روح اهلل حیدری

 دکتر مهدی بیرجندی

و ارتباط آن با  ۲های مبدل آنژیوتانسین و پارااوکسونازهای ژنتیکی و فعالیت آنزیممورفیسمنامه: بررسی پلیعنوان پایان

 های آتروژنیک در بیماران مبتال به آترواسکلروز و افراد سالملیپوپروتئین

 

 سمیه دلفانینام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۱شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۹سال ورود: 

 استاد راهنما:

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

های ژن آنزیمهاس استرس اکسیداتیو و التهابی، و نیز بیان نامه: اثرات سیترونلول و سینئول بر شاخصعنوان پایان

 های صحرایی نفروتوکسیستی شده با جنتامایسین( در موشα-TNF ،6IL ،Bax ،BCL2اکسیدانی )آنتی

 

 سید عبداهلل زاهدینام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۹سال ورود: 

 استاد راهنما:

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 اساتید مشاور:

 دکتر حسن احمدوند

،          miR-34a( بر میزان متیالسیون پروموتر LA ،DHA ،EPAنامه: بررسی اثر اسیدهای چرب غیر اشباع )عنوان پایان

miR-34b/c ،miR-9 ،miR-126 در پنج رده سلولی سرطان کولورکتال 
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 مریم نصرینام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۶شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۹سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 دکتر مهدی بیرجندی

و  RAGEهای های استرس اکسیداتیو و کربونیل و بیان ژننامه: بررسی اثر گلوتامین و هیستیدین بر شاخصعنوان پایان

TNF-α های صحرایی نر دیابتی نوع دودر موش 

 

 شادیه قریشینام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۹سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر مریم هرمزی

 اساتید مشاور:

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 دکتر حسن احمدوند

 دکتر پرستو بهاروند

اکسیدانی های آنتیهای موثر در آپوپتوز و فعالیت آنزیم( بر بیان ژنAstaxanthinبررسی اثر آستاگرانتین )نامه: عنوان پایان

 ( سرطان کولورکتالHCT-116 ،LS-180های سلولی )در رده

 

 آتنا صالحی مرزیجرانینام و نام خانوادگی: 

 ۳۶۲۶۲۴۲۲۲شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۶سال ورود: 

 استاد راهنما:

 دکتر مریم هرمزی

 اساتید مشاور:

 دکتر حسن احمدوند

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 دکتر پرستو بهاروند

اکسیدانی های آنتیهای مؤثر در آپوپتوز و فعالیت آنزیم( بر بیان ژنHTنامه: بررسی اثر هیدروکسی تیروزول )عنوان پایان

 سرطان کولورکتال( HCT-116 ،LS-180های سلولی )در رده
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 بین صومعه سراییمبین خوشنام و نام خانوادگی: 

 ۳۶۲۶۲۴۲۲۱شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۶سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر غالمرضا شهسواری

 اساتید مشاور:

 دکتر مهرداد نامداری

 دکتر مهدی بیرجندی

و مقادیر کمی  E-، سلکتینPECAM-1های چسبنده های ژنتیکی در مولکولمورفیسمنامه: بررسی ارتباط پلیعنوان پایان

 آن با ابتال به بیماری آترواسکلروز

 

 زهرا شکری بفراجردنام و نام خانوادگی: 

 ۳۶۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۶سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 اساتید مشاور:

 دکتر حسن احمدوند

 دکتر ناصر پژوهی

های کبد و در بافت DNMT3Bو  DNMT1 ،DNMT3Aهای های تیروئیدی بر بیان ژننامه: مطالعه اثر هورمونعنوان پایان

 های صحرایی مادهتیروئید رت

 

 سبحان رحیمی منفردنام و نام خانوادگی: 

 ۳۶۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۶ سال ورود:

 استاد راهنما: 

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 دکتر مهدی بیرجندی

های های التهابی و بیان ژنهای اکسیداتیو و مارکرنامه: بررسی مطالعه اثر سینترونلول و سینئول بر مارکرعنوان پایان

 های نفروتوکسیسیتی شده با جنتامایسیندر رت 6ILو  α-TNFاکسیدانی، آنتی
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 عبدالحکیم امینی قرابقلونام و نام خانوادگی: 

 ۳۶۲۶۲۴۲۲۴شماره دانشجویی:  دوره: روزانهنوع  ۲۹۳۶سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 دکتر مهدی بیرجندی

و  α-TNFاکسیدانی، های آنتیهای التهابی و ژنثر رژانیول بر استرس اکسیداتیو و مارکرنامه: بررسی مطالعه اعنوان پایان

6IL ،Bax  2و-BCL های نفروتوکسیسیتی شده با جنتامایسیندر رت 

 

 پیمان خسروینام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۲شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۹سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 اساتید مشاور:

 دکتر حسن احمدوند

( بر پروفایل متیالسیون پروموتور، بیان EPA ،DHA ،LAاسیدهای چرب غیراشباع )نامه: بررسی اثر نانوذرات عنوان پایان

 سرطان کولورکتال HTC116در رده سلولی  PPARای ژن و پروتئین گیرنده هسته

 

 سمانه پاکرواننام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۱شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۹سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر مریم هرمزی

 اساتید مشاور:

 دکتر مهرنوش مقدسی

 دکتر پرستو بهاروند

اکسیدانی های آنتیهای مؤثر در آپوپتوز و فعالیت آنزیم( بر بیان ژنHTنامه: بررسی اثر هیدروکسی تیروزول )عنوان پایان

 نوروبالستومای انسانی BE(2)Cی سلولی در رده
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 هایلمه بنفشهنام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۹سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر غالمرضا شهسواری

 اساتید مشاور:

 دکتر مهدی بیرجندی

 دکتر حمید نصری

 دکتر مصطفی چراغی

متصل به اسید  ۱و پروتئین ، آنزیم میلوپروکسیداز C-های ژنتیکی واکنشگرمورفیسمنامه: بررسی ارتباط پلیعنوان پایان

 چرب با ابتال به بیماری اترواسکلروز

 

 زادهصابر عباسنام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۶شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۹سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 اساتید مشاور:

 دکتر حسن احمدوند

 پوردکتر مرضیه رشیدی

 DNAهای نامه: بررسی اثر نانو هیدروژل کوئرستین و تانیک اسید تهیه شده بر پایه کیتوزان بر بیان ژنعنوان پایان

 انسانی سرطان کبد HepG2ژنومی در رده سلولی  DNA( و میزان گلوبال متیالسیون DNMTترانسفراز )متیل

 

 آبادیرضا محمدرضایی خرمنام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۹ورود: سال 

 استاد راهنما: 

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 دکتر ناصر پژوهی

 نامه: بررسی اثر امولسیون اسانس خوشاریزه بر فیبروزیس ناشی از پاراکوآت در ریه، کبد و کلیه موش صحراییعنوان پایان
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 سعیده ولدی بیرانوندنام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۱۲۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  نوع دوره: آموزش آزاد ۲۹۳۹سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر مریم هرمزی

 اساتید مشاور:

 دکتر مهرنوش مقدسی

تی و اکسیدانهای آنتیهای استرس اکسیدایتو، بیان ژن آنزیمنامه: بررسی اثر سیلیمارین بر میزان شاخصعنوان پایان

 2O2Hمعرض نوروبالستومای انسانی قرار گرفته در  BE(2)Cهای آپوپتوتیک در رده سلولی فاکتور

 

 مژگان طاهری مقدمنام و نام خانوادگی: 

 ۳۴۲۶۲۴۲۲۲شماره دانشجویی:  دوره: روزانهنوع  ۲۹۳۴سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 اساتید مشاور:

 دکتر حسن احمدوند

 دکتر مژگان کاویانی

میزان بیان پروتئین  ( وmiR-34c, miR-34b, miR-34a) miR-34بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن خانواده نامه: عنوان پایان

PPAR بیماران دیابتی نوع دو در 

 

 سمیرا احسانینام و نام خانوادگی: 

 ۳۴۲۶۲۴۲۲۱شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۴سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر غالمرضا شهسواری

 دکتر میثم مرد سلطانی

 اساتید مشاور:

 دکتر فرزاد ابراهیم زاده

 دکتر آرش امین

 فاطمه احمدپور

و  SIRT1های و ارتباط آن با سطح ژنmicroRNA-132-3p   و microRNA-138-5pمقایسه سطح بیان نامه: عنوان پایان

CD36 ای خون بیماران مبتال به آرترواسکلروز با افراد سالمهای تک هستهدر سلول 
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 غزاله باقرینام و نام خانوادگی: 

 ۳۴۲۶۲۴۲۲۹دانشجویی:  شماره نوع دوره: روزانه ۲۹۳۴سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر غالمرضا شهسواری

 دکتر میثم مرد سلطانی

 اساتید مشاور:

 دکتر فرزاد ابراهیم زاده

 دکتر آرش امین

 فاطمه احمدپور

 TLR4و  6ILهای و  ارتباط آن با سطح ژن  5p-125-microRNA و 5p-20a-microRNAمقایسه سطح بیان نامه: عنوان پایان

 ای خون بیماران مبتال به آرترواسکلروز با افراد سالمهای تک هستهدر سلول TNF-αو 

 

 منا مقدسینام و نام خانوادگی: 

 ۳۴۲۶۲۴۲۲۶شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۴سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 اساتید مشاور:

 دکتر حسن احمدوند

 کاویانیدکتر مژگان 

با بیان ژن و پروفایل متیالسیون  DNMT1 ,DNMT3A ,DNMT3Bهای بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن نامه:عنوان پایان

 بیماران دیابتی نوع دو در PPARپروموتور 

 

 علی ولی بیکنام و نام خانوادگی: 

 ۳۴۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۴سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

سیدانی اکهای آنتیهای استرس اکسیداتیو و التهابی و نیز بیان ژن آنزیمکامفور بر شاخصات بررسی اثرنامه: عنوان پایان

TNF-α ،Bax ،BCL-2 های صحرایی نفروتوکسیسیتی شده با جنتامایسیندر موش 
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 نگار نادرینام و نام خانوادگی: 

 ۳۴۲۶۲۴۲۲۴شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۴سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

   اکسیدانی،های آنتیهای استرس اکسیداتیو و التهابی و بیان ژن آنزیمات کوئرسیتین بر شاخصبررسی اثرنامه: عنوان پایان

b, Bax, Bcl2-, NKα-, TNF6, ILCaspase 3 های صحرایی نفروتوکسیسیتی شده با جنتامایسینموش در 

 

 رضوانه سادات میرجوادینام و نام خانوادگی: 

 ۳۴۱۲۲۴۲۲۶شماره دانشجویی:  نوع دوره: آموزش آزاد ۲۹۳۴سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر مریم هرمزی

 اساتید مشاور:

 دکتر پرستو بهاروند

های استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از پراکسید هیدروژن در رده سلولی ر کاپسایسین بر شاخصنامه: بررسی اثعنوان پایان

BE(2)C نوروبالستومای انسانی 

 

 عاطفه میردریکوندنام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۲۶۲۴۲۲۲دانشجویی: شماره  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر غالمرضا شهسواری

 اساتید مشاور:

 فاطمه احمد پور

ای هسته های تکدر سلول STAT3 و SIRT6 و میزان بیان ژن  microRNA-125b-5p ارزیابی سطح بیاننامه: عنوان پایان

 ها با یکدیگرژنخون بیماران مبتال به آترواسکلروز و افراد سالم و ارتباط این 
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 خانهتنی سپانیان آختهنام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۲۶۲۴۲۲۱شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر غالمرضا شهسواری
 اساتید مشاور:

 نامه:عنوان پایان

 

 پریسا خانی چراغنام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  دوره: روزانهنوع  ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 اساتید مشاور:

 دکتر حسن احمدوند

 دکتر مجتبی خاکساریان

( SDCو سیندکان ) VEGF ،VCAM-1های هدف و ژن miR-126نامه: بررسی اثر کارواکرول بر میزان بیان ژن عنوان پایان

 (EAEهای مدل انسفالومیلیت تجربی خود ایمنی )مدل در رت

 

 محمد یزدی کجانینام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۲۶۲۴۲۲۶شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 دکتر مریم هرمزی

 و GSH-MDA-TAC-CAT-(GPXهای استرسی اکسیداتیو )اثر سینامیک اسید بر میزان شاخص بررسینامه: عنوان پایان

 درمجاورت غلظت باالی گلوکز HepG2رده سلولی  در DPP-4بیان ژن  و ( TNF-α ،IL،NF-Bبیان ژن فاکتورهای التهابی )
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 گلنار بختیارنام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۱ورود: سال 

 استاد راهنما: 

 دکتر غالمرضا شهسواری

 اساتید مشاور:

 فاطمه احمدپور

های رزیستین در سلول و ارتباط آن با سطح بیان ژن microRNA-124-3pنامه: بررسی و مقایسه سطح بیان عنوان پایان

 ای خون محیطی بیماران مبتال به آترواسکلروز با افراد سالم تک هسته

 

 قاسم فرهادی جلیل بابادینام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۱۲۲۴۲۲۲شماره دانشجویی:  نوع دوره: آموزش آزاد ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر مریم هرمزی
 اساتید مشاور:

 نامه:عنوان پایان

 

 مهدی عالئینام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۱۲۲۴۲۲۱شماره دانشجویی:  نوع دوره: آموزش آزاد ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر مریم هرمزی

 اساتید مشاور:

 دکتر غالمرضا شهسواری

 دکتر پرستو بهاروند

       ۳و۱هایهای ماتریکس متالوپروتئازو ژنmicroRNA-21  تیروزول بر بیانبررسی اثر هیدروکسی نامه: عنوان پایان

(MMP-2,9) بافتی ماتریکس متالوپروتئازهاهای و مهارکننده(TIMP-1, 2)  در رده سلولی HepG2 سرطان کبد 
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 زادمریم حیدرینام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۲۶۲۴۲۲۲دانشجویی: شماره  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما:

 دکتر مریم هرمزی
 اساتید مشاور:

  نامه:عنوان پایان

 

 سپیده دریکوندنام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۲۶۲۴۲۲۱شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما:

 دکتر غالمرضا شهسواری
 اساتید مشاور:

 نامه:عنوان پایان

 

 فاطمه نویدینام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۲۶۲۴۲۲۶شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما:

 دکتر مریم هرمزی
 اساتید مشاور:

 نامه:عنوان پایان
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 پروانه کردنام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۱سال ورود: 

 استاد راهنما:

 دکتر غالمرضا شهسواری
 اساتید مشاور:

 نامه:عنوان پایان

 

 حسین الیاسینام و نام خانوادگی: 

 ۳۱۱۲۲۴۲۲۲شماره دانشجویی:  نوع دوره: آموزش آزاد ۲۹۳۱سال ورود: 

 اساتید مشاور: استاد راهنما:

 نامه:عنوان پایان

 

 محمدرضا بیکدلینام و نام خانوادگی: 

 ۳۳۲۶۲۴۲۲۲شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۳سال ورود: 

 اساتید مشاور: استاد راهنما:

 نامه:عنوان پایان
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 سپیده پاپینام و نام خانوادگی: 

 ۳۳۲۶۲۴۲۲۱شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۳سال ورود: 

 اساتید مشاور: استاد راهنما:

 عنوان پایان نامه:

 

 سید رضا حسینی برایجانینام و نام خانوادگی: 

 ۳۳۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۳سال ورود: 

 اساتید مشاور: استاد راهنما:

 نامه:عنوان پایان

 

 فائزه وروانینام و نام خانوادگی: 

 ۳۳۲۶۲۴۲۲۶شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۳سال ورود: 

 اساتید مشاور: راهنما:استاد 

 نامه:عنوان پایان
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 اروین حیدرینام و نام خانوادگی: 

 ۳۳۱۲۲۴۲۲۲شماره دانشجویی:  نوع دوره: آموزش آزاد ۲۹۳۳سال ورود: 

 اساتید مشاور: استاد راهنما:

 نامه:عنوان پایان

 


