
 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

لیست دانش آموختگان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۲۹۳۱دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ورودی 

 

 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

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت انجام پایان نامه :

 

 نیازیآیدا بابانام و نام خانوادگی: 

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

 استاد راهنما:

 دکتر مریم هرمزی

 اساتید مشاور:

 دکتر محمدرضا غالمی

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

(TGFβ1 ،bFGFدر سطح بیان پروتئین در سلول )های فیبروبالست جنین موش 

 

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 مدت انجام پایان نامه :                                              تاریخ دفاع از پایان نامه  :         



 ۲۹۳۱دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ورودی 

 

 

 

 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

سیدانی و بیان اکهای آنتینامه: اثرات لیپوئیک اسید بر فاکتورهای سرمی و پراکسیداسیون لیپدی سرم، وضعیت آنزیمپایانعنوان 

 اکسیدانی در موشهای آنتیژن آنزیم

 

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت انجام پایان نامه :

 



 ۲۹۳۹دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ورودی 

 

 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

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت انجام پایان نامه :

 

 سمیه دلفانینام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۱شماره دانشجویی:  روزانهنوع دوره:  ۲۹۳۹سال ورود: 

 استاد راهنما:

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

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

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

 

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 انجام پایان نامه :تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت 



 ۲۹۳۹دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ورودی 

 

 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 

 

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 مدت انجام پایان نامه :                                                      تاریخ دفاع از پایان نامه  : 

 

 

 مریم نصرینام و نام خانوادگی: 

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

 استاد راهنما:

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 بیرجندیدکتر مهدی 

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 

 

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت انجام پایان نامه :



 ۲۹۳۹دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ورودی 

 

 شادیه قریشینام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۹شماره دانشجویی:  روزانهنوع دوره:  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 ژنAstaxanthinنامه: بررسی اثر آستاگرانتین )عنوان پایان

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

 

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 مدت انجام پایان نامه :تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۲۹۳۴دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ورودی 

 

 آتنا صالحی مرزیجرانینام و نام خانوادگی: 

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

 استاد راهنما:

 هرمزیدکتر مریم 

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

 

 تصویب عنوان پایان نامه :تاریخ 

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت انجام پایان نامه :

 

 صومعه سراییبین مبین 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

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 نجام پایان نامه :تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت ا



 ۲۹۳۴دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ورودی 

 

 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

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 یخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت انجام پایان نامه :تار

 

 سبحان رحیمی منفردنام و نام خانوادگی: 

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

 استاد راهنما: 

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 مصطفی مرادی سرابیدکتر 

 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

 

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت انجام پایان نامه :



 ۲۹۳۴دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ورودی 

 

 عبدالحکیم امینی قرابقلونام و نام خانوادگی: 

 ۳۶۲۶۲۴۲۲۴شماره دانشجویی:  نوع دوره: روزانه ۲۹۳۶سال ورود: 

 استاد راهنما: 

 دکتر حسن احمدوند

 اساتید مشاور:

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 دکتر مهدی بیرجندی

و  α-TNFاکسیدانی، های آنتیهای التهابی و ژننامه: بررسی مطالعه اثر رژانیول بر استرس اکسیداتیو و مارکرعنوان پایان

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

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 مدت انجام پایان نامه :تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۲۹۳۳دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ورودی 

 

 پیمان خسروینام و نام خانوادگی: 

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

 استاد راهنما: 

 سرابی دکتر مصطفی مرادی

 اساتید مشاور:

 دکتر حسن احمدوند

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

 سرطان کولورکتال HTC116در رده سلولی  PPARای ژن و پروتئین گیرنده هسته

 

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت انجام پایان نامه :

 

 سمانه پاکرواننام و نام خانوادگی: 

 ۳۹۲۶۲۴۲۲۱شماره دانشجویی:  روزانه نوع دوره: 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

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت انجام پایان نامه :



 ۲۹۳۳دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ورودی 

 

 هابنفشه یلمهنام 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  ۱، آنزیم میلوپروکسیداز و پروتئین C-واکنشگرهای ژنتیکی مورفیسمنامه: بررسی ارتباط پلیعنوان پایان

 چرب با ابتال به بیماری اترواسکلروز

 

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 مدت انجام پایان نامه :                                       تاریخ دفاع از پایان نامه  :                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۲۹۳۳دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ورودی 

 

 زادهصابر عباسنام و نام خانوادگی: 

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

 استاد راهنما: 

 دکتر مصطفی مرادی سرابی

 اساتید مشاور:

 دکتر حسن احمدوند

 پوررشیدیدکتر مرضیه 

 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

 

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت انجام پایان نامه :

 

 آبادیرضا محمدرضایی خرمنام و نام خانوادگی: 

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

 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

 

 

 تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :

 در حال انجام پایان نامه               -۱                   فارغ تحصیل -۲وضعیت موجود : 

 تاریخ دفاع از پایان نامه  :                                                       مدت انجام پایان نامه :

 


