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 ردیف
 عنوان پایان نامه

 
 رشته سال دفاع استاد راهنما دانشجو

1 

 ي كنند    كد   ژن مبناي بر A تيپ آنفلوانزا واكسن DNA ساخت و طراحي

 اثدر  ارزیدابي  و 1۱ اینترلدوكين  ي كنن   ك  ژن با تركيب در نوكلئوپروتئين

 BALB/c موشي م ل در آن ایمنولوژیك

 زیست فناوري 1931 محم  شناگري مجتبي طاهري

2 
 B تيپ فالژلين و PilQ نوتركيب هاي پروتئين فعال غير ایمني پاسخ ارزیابي

 سوختگي زخم عفونت موشي م ل در آئروژینوزا سودوموناس
 زیست فناوري 1931 ایرج نيکوكار سها رسولي

9 
 b تيددپ فالژلددين و PilQ نوتركيددب هدداي پددروتئين زایددي ایمنددي بررسددي

 سوختگي زخم عفونت موشي م ل در آئروژینوزا سودوموناس
 ایرج نيکوكار سيما بخت آزاد

 

1931 
 زیست فناوري

4 

 Ipomoea) شديرین  زميندي  سديب  از ش   تخليص اسپورامين اثر بررسي

batatas L.( lam ))ژن بيان و آپوپتوز بقا، بر p53 و MDM2 هاي سلول در 

 MCF-7 رد  پستان سرطان

 مرضيه قيوميان
آزاد  كبيري، 

 خانکي كورش
 زیست فناوري 1931

1 
 سدالمن ان  در اي مقابلده  راهبردهاي و زا استرس عوامل بين ارتباط بررسي

 گيالن شرق بازنشسته

معصومه غيبي 

 زاد 

پرن  پورقانع، هما 

 مصفا خمامي
1931 

پرستاري 

 سالمن ي

6 

 شديرین  زميندي  سديب  از شد    تخلديص  تریپسين كنن   مهار اثر بررسي

[Ipomoea batatas (L.) Lam  ]ژن بيدان  و و بقا بر CD-95 سدلولهاي  در 

 MKN-45رد  مع   سرطان

 عادله

 علي هاشمي

 

 آزاد  كبيري
 زیست فناوري 1931
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7 
 مقديم  سدالمن ان  زند گي  كيفيدت  و مدزمن  بيماریهداي  بين ارتباط بررسي

 1931 سال در گيالن استان هاي آسایشگا 

 

 سعي  پاتينان
 1931 محم  اسماعيل پور

پرستاري 

 سالمن ي

۱ 

 بدر  گيالن شرق ي بازنشسته سالمن ان خودمراقبتي نيازهاي و توان بررسي

 اورم الگوي اساس

 

 1936 پرن  پورقانع بهار  عب ي
پرستاري 

 سالمن ي

3 
 ایراني بيماران در BMP8A ژن بيان ميزان و نسخه تع اد تغييرات بررسي

 آنکيلوزان اسپون یليت به مبتال
 شهبا سارا

 جعفري رضا

مه ي  شکيب،

 محمودي

 زیست فناوري 1936

11 

 Halorubrum دوست نمك آركئي ساكاری  اگزوپلي شناسایي و استخراج

sp. TBZ112 رد  مع  ، سرطان هاي سلول تکثير روي بر آن تأثير بررسي و 

 MKN-45 سلولي ي

 

 رسول ميرزایي

مسعود حمي ي، 

 كورش خانکي
 زیست فناوري 1936

11 

 سدالمن ان  دید گا   از مخد ر  مدواد  مجد د  استفاد  با مرتبط عوامل بررسي

سال  در گيالن استان شرق شهرستانهاي اعتياد ترك مراكز به كنن   مراجعه

1931 

 1936 یاسمن یعقوبي زهرا عاب ي
پرستاري 

 سالمن ي

12 
 بيمارسدتانهاي  در بسدتري  سالمن ان در خانواد  آزاري سالمن  ابعاد بررسي

 1931 - 1936 سال گيالن استان پزشکي علوم دانشگا  درماني آموزشي
 ضا عظيميعلير

محم  اسماعيل 

 پور، آذر درویش 
1936 

پرستاري 

 سالمن ي
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19 

 سنجشدگر  الکتروشيميایي نانوبيوسنسور عملکرد ارزیابي و ساخت طراحي،

microRNA  199a-5pگانه سه سينه سرطان در تشخيصي كاربرد منظور به 

 منفي

 زیست فناوري 1936 عمار ابراهيمي مهرداد ذكایي

14 
 miRNA let-7dو نوكلئولين اختصاصي آپتامر از كایمري نانومولکول طراحي

 MKN-45 مع   سرطان سلولي ي رد  در برتکثيرسلولي آن اثر بررسي و
 پویان داعي

كورش خانکي، 

 مریم تبرزد
 زیست فناوري 1936

11 
 Janus Kinase بيان بر miRNA let-7d نوكلئولين آپتامر كایمر اثر بررسي

 MKN-45 سلولي رد  مع   سرطان در

مهسا رمضان 

 پور

 خانکي، كورش

 تبرزد مریم
 زیست فناوري 1936

16 
 سدالمن ان  در افسردگي و زن گي كيفيت با اجتماعي حمایت ارتباط بررسي

 1936 سال در گيالن شرق شهرهاي
 1937 رویا منصور قناعي كامله مق م

پرستاري 

 سالمن ي

17 
 و miR-195-5p كنند    مهار miRNA Sponge ژني ساز  ساخت و طراحي

 C28/I2 رد  كن روسيتي سلولهاي در هایپرتروفي مهار در آن اثر بررسي
 زیست فناوري 1937 عمار ابراهيمي پژمان عباسي

1۱ 
همودیاليز بررسي ارتباط امي  و سالمت معنوي با كفایت دیاليز بيماران تحت 

 1936در مراكز منتخب استان گيالن در سال 
 1937 آذر درویش پور نسرین توسلي

پرستاري 

 سالمن ي

 


