ردیف

عنوان

استاد راهنما

پدیدآورنده

استاد مشاور

1

بررسی تغییرات سطح سرمی
گرآنزیم  Hدر زنان مبتال به سرطان
پستان و ارتباط آن با مقادیر سرمی
استروژن

طهباز
لحافی،
بهنوش

امیر رسولی،
هوشنگ

نمکی،سعید

1391

2

بررسی مقایسه ای سطح سرمی پر
فورین در بیماران مبتال به سرطان
پروستات و هیپرپالزی خوش خیم
پروستات ()BPH

محمد زاده،
جهانگیر

"

اکبری ،محمد اسماعیل

1391

3

بررسی مقایسه ای سطح پرفورین
در بیماران مبتال به هپاتیت Bمزمن
تحت درمان و غیر تحت درمان با اینتر
فرون آلفا

مهدوی،
میثم

امیر رسولی،
هوشنگ-
علویان،موید

رحیمی پور،علی-
کازرونی ،فرانک-
نمکی ،سعید

شهریور 1392

4

بررسی مقایسه ای NGALو
سیستاتین Cبه عنوان بیومارکر های
زود هنگام در تشخیص نارسایی
کلیوی در بیماران با فشار خون باال

قریشوندی ،
فاطمه

کازرونی ،فرانک-
قانعی ،عصمت

رحیمی پور ،علی -امیر
رسولی ،هوشنگ-
علوی مجد ،حمید

1392

5

تعیین ارتباط سطح سرمی
 Galectin-3با کسر جهشی و ظرفیت
عملکرد قلب در بیماران مبتال به
نارسایی سیستولیک جبران شده
قلبی

عطابخشیان
 ،رویا

کازرونی ،فرانک-
رایگان ،فریبا

امیر رسولی،
هوشنگ -رحیمی پور،
علی -شاکری نزهت

1393

فرشچیان،
فاطمه

امیر رسولی،
هوشنگ-رمضانی
تهرانی ،فهیمه

رحیمی پور،علی-
کازرونی ،فرانک-
نمکی ،سعید

تیر 1393

برمکی،
هاله

کازرونی ،فرانک-
اصغر زاده،
اکبر علی

رحیمی پور ،علی -امیر
رسولی ،هوشنگ-
علوی مجد ،حمید

بهمن 1392

8

بررسی تغییرات سطح
سرمیoxidized serum LDL (ox-
) LDLدر بیماران دیالیزی و پیوند کلیه
در مقایسه با افراد سالم

سلطانی،
عادله

رحیمی پور ،علی

کازرونی ،فرانک -اکبر
زاده ،علیرضا

بهمن 1393

9

بررسی اثر نیترات بر تحمل گلوکز در
موشهای صحرایی مبتال به دیابت
نوع  2القا شده بوسیله
استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید

خلیفی،
سعیده

رحیمی پور،علی-
قاسمی ،اصغر

کازرونی ،فرانک

زمستان1393

10

بررسی اثر سایتوتوکسیک عصاره
اتانولی بنه کوهی بر رده سلولی
PC3سرطان پروستات )بین الملل )

امیری ،مریم

کازرونی ،فرانک-
نمکی ،سعید

رحیمی پور ،علی -
هاشمی ،علی-
برومند ،نسرین

1393

6

7

تعیین سطح سرمی رزیستین
وویسفاتین در بیماران با تخمدان پلی
کیستیک در مقایسه با زنان سالم
گروه کنترل
بررسی غلظت سرمی گرلین و
ارتباط آن با تراکم استخوان در زنان
سالم باالی  55سال

11

مقایسه سطح سرمی هورمون
پرپتین در بیماران دیابتی نوع  2تحت
درمان و افراد سالم و بررسی ارتباط
آن با پارامتر های کلینیکی سندرم
متابولیک

نظری
سلطان
احمد ،
سعید

کازرونی،
فرانک

رحیمی پور،علی –
اکبرزاده ،علیرضا

1393

12

بررسی ارتباط تراکم مواد معدنی
استخوان با سطح سرمی هورمون
پرپتین در زنان پیش و پس از
یائسگی

نوراللهی،
سجاد

کازرونی ،فرانک
کیانمهر ،ناهید

رحیمی پور،علی

1394

13

بررسی پروفایل لیپیدی ،مقاومت به
انسولین و استرس اکسیداتیو در کم
کاری تیروئید تحت بالینی

ملکی،
نرگس

کازرونی ،فرانک
هدایتی ،مهدی

رحیمی پور،علی

1394

14

بررسی تغییرات سطح سرمی -
 Anti Myelin Basic Proteinدر
بیماران  ،Multiple Sclerosisتحت
درمان با داروی Fingolimod

قلی نژاد،
خدیجه

رحیمی پور ،علی
صحرائیان ،محمد
علی

نمکی ،سعید
کازرونی  ،فرانک
برومند نیا ،نسرین

1394

15

بررسی اثر سیتوتوکسیک
کاپسایسین آزاد و لود شده در
) SLN(Solid Lipid Nanoparticlesبر
رده سلولی سرطان پروستات PC-3

برقی،
سیامک

کازرونی ،فرانک-
همیشه کار ،حامد

نمکی ،سعید-
رحیمی پور ،علی

1394

16

بررسی اثر سیتوتوکسیک امودین بر
سرطان پستانSKBR3رده سلولی

رضاپور
کلخوران،
مریم

کازرونی ،فرانک-
عمرانی،میر داوود

رحیمی پور ،علی-
احمدی ،فرزانه-
شانکی ،مهرنوش

1395

17

بررسی اثر کورکومین بر بیان و
فعالیت آنزیم  FASدر رده سلولی
 ( SKBR3سرطان پستان )

یونسیان ،ام
البنین

کازرونی ،فرانک-
عمرانی،میر داوود

رحیمی پور ،علی-

1395

شانکی ،مهرنوش

18

بررسی ارتباط بین بیان ایندول آمین
2و 3دی اکسیژناز  1و  HLA-Gبا
پارامترهای بالینی در افراد مبتالبه
سرطان کولورکتال

صمدی،
رقیه

رحیمی پور ،علی-
اسدزاده عقدایی،
حمید

کازرونی ،فرانک -ناظم
الحسینی مجرد،
احسان ،موالیی ،مهسا

پاییز 1395

19

بررسی ارتباط پلی
در ژن rs3746444مورفیسم
با بیماری عروق کرونر miRNA-499
در مقایسه با افراد سالم و ارتباط
آن با فاکتور های خطر بیماری

لباف،
افسانه

رحیمی پور ،علی-
عمرانی ،میر داود

کازرونی ،فرانک-
قائدی ،حمید -شانکی،
مهر نوش

آبان1395

20

بررسی سطح سرمی

افروخته،
ابوالفضل

شانکی،مهرنوش-
مشکانی ،رضا

نسلی اصفهانی،
انسیه -رحیمی پور،
علی

مهر 1395

CTRP 13

در بیماران مبتال به دیابت نوع دو 
در مقایسه با افراد سالم

21

بررسی ارتباط
در ژن rs1801133پلیمورفیسم
و  AMHبا سطح سرمی MTHFR
آن دو با پاسخ تخمدان به دنبال ارتباط
IVF/ICSI

22

بررسی اثر امودین بر بیان ژن
های  VEGF-Aو  VEGFR-2در سرطان

شاهرخی،
زهرا

کازرونی،
فرانک-غفاری،
فیروزه

رحیمی پور ،علی-
عمرانی ،میر داود-
طالبی قانع ،الهه

دی 1395

چشمی،
فاطمه

کازرونی،
فرانک-
عمرانی،میر
داود

رحیمی پور ،علی-
شانکی ،مهرنوش-
دهقان نیری ،نسرین

آذر 1395

سمانه
فامیل
ساغرچیان

کازرونی،فرانک-
هدایتی ،مهدی

رحیمی پور ،علی-
شانکی ،مهرنوش

پستان بر رده سلولی MCF-7
مقایسه سطح بزاقی و سرمی

23

فعالیت

آنزیم

های

سوپراکسید

زمستان 1395

دیسموتاز،کاتاالز،گلوتاتیون راکسیداز
و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و
سطح مالون دی آلدهید در افراد مبتال
به سرطان تیروئید
بررسی سالمت آنتی بادی مرغ

24
IgY

به دنبال مصرف در موش از

هدی
زینلیان

کازرونی ،فرانک-
ابراهیمی ،فیروز

رحیمی پور ،علی-
شانکی ،مهرنوش-
بخشی ،مصطفی

بهمن 1395

طریق مارکر پراکسیداسیون لیپیدی
25

بررسی ارتباط پلی
مورفیسم rs2292832در ژن

مریم غفار
زاده

رحیمی پور ،علی-
عمرانی ،میر داوود

 pre- miRNA-149با بیماری عروق

کازرونی ،فرانک –
قائدی ،حمید -شانکی،
مهرنوش

1396

کرونر در مقایسه با افراد سالم و
ارتباط آن با فاکتورهای خطراین
بیماری
26

rs7041بررسی پلی مورفیسم های
در افراد  VDBPژن کد کننده rs4588و
مبتالبه بیماری عروق کرونر در
مقایسه با افراد سالم

شهریار
طریقی

27

بررسی ارتباط پلی مورفیسم
 Leu72Metژن پری پروگرلین و
سطح پالسمایی گرلین با نفروپاتی
دیابتی و دیابت نوع  2با عملکرد
طبیعی کلیه

سمیه
رحیمی

28

بررسی مهار تخلیه دوکسوروبیسین

روزبه
محمدی
آبندانسری

از سلولهای PC3به روش
وبررسی بیان ژن های  LPRو
 MRPدر این رده سلولی در
مجاورت با ژل رویال

HPLC

شانکی ،مهرنوش

کازرونی ،فرانک –
قائدی ،حمید -نجفی،
مهدی

1396

فرانک کازرونی-
مهدی هدایتی

مهرعلی رحیمی-
علی رحیمی پور-
مهرنوش شانکی

1395

علی رحیمی پور-
هادی پارسیان

فرانک کازرونی-
مهرنوش شانکی-
ابراهیم فخیمی

بهمن 1396

29

بررسی اثر دو شیوه ورزشی تداومی
دت
استقامتی ( )CETو تناوبی با ش ّ
باال ( )HIITبر بیان  miR-195و آپوپتوز
قلبی در رت های مقاوم به انسولین
القاء شده توسط رژیم پرکالری

سهیال
خاکدان

علی رحیمی پور-
ستار گرگانی فیروز
جانی

فرانک کازرونی – مهر
نوش شانکی-حمید
قائدی -مریم دلفان

1397

30

بررسی اثر دو شیوه ورزشی تناوبی
با شدت باال ( )HIITو تداومی
استقامتی ( )CETبر بیان  miR-122و
لیپوژنز کبدی در رت های مقاوم به
انسولین القا شده با رژیم غذایی
پرکالری

فاطمه
کالکی
جویباری

مهر نوش شانکی-
ستار گرگانی فیروز
جانی

علی رحیمی پور-
فرانک کازرونی -مریم
دلفان

1397

31

مقایسه تغییر بیان ژنهای LY86-AS1
و  HCG27_201در بیماران مبتال به
دیابت تیپ دو و افراد کنترل

لیال سعیدی

فرانک کازرانی-
حمید قائدی

علی رحیمی پور-
مهرنوش شانکی-
روح هللا وهاب پور

1397

32

مقایسه تغییر بیان ژن های
LINC00523و  LINC00994در
بیماران مبتال به دیابت تیپ 2با افراد
سالم

زهرا
منصوری

فرانک کازرانی-
حمید قائدی

علی رحیمی پور-
مهرنوش شانکی-
روح هللا وهاب پور

1397

33

بررسی سطوح پالسمایی miR-625
و  miR-920در بیماران دچار سیروز
کبدی

محبت قائم
پور

مهرنوش شانکی-
سید رضا محبی

فرانک کازرونی-
احسان عارفیان

1397

34

بررسی تغییرات بیان ژن های VIM-
 AS1و  CTBP1-AS2در بیماران مبتال
به دیابت نوع  2در مقایسه با گروه
کنترل

مریم
عرفانیان
امیدوار

علی رحیمی پور -
حمید قائدی

فرانک کازرونی-
مهرنوش شانکی-
سعید کلباسی

1397

