پديدآورنده

استاد راهنما

استاد مشاور

سال
تحصيل

مقطع
تحصيلي

شماره مدرک

۱

بررسی تاثير mir-150و mir146aبر القای
تمایز لنفوئيدی  T-cellدر سلولهای بنيادی
خونساز جدا شده از خون بند ناف

فالح  ،پرویز

مسعود سليمانی،
محسن حميد پور

مصطفی
رضایی
طاویرانی

۱۳۹۰

کارشناسی
ارشد

2

ارزیابی پلی مورفيسم دو ژنcyp2c9
و vkorciبه منظور تعيين حساسيت بيماران
به داروی وارفارین در بيماران قلبی مراجعه
کننده به بيمارستان شهيد مدرس شهر تهران
بررسی روش های تشخيصی لوسمی حاد
پرو ميلوسيتی با ترانس لوکاسيون های
(T)۱7-۱5و (T )۱7-۱۱
تخليص و سنجش فعاليت بيولوژیک فاکتور
 VIIنو ترکيب توليد شده در انگل ليشمانيا
تارتنوالی ایران
شناسایی جهش های اگزون  28در مبتالیان
به بيماری ون ویلبردA,2B,2M2

رادفر ،فریبا

بهزاد پوپک ،محسن
حميد پور

حبيب اله
سعادت

۱۳۹۰

کارشناسی
ارشد

جاللی ،بهارک

محسن حميد پور،
مصطفی رضایی

حاج فتحعلی ،
عباس

۱۳۹۰

کارشناسی
ارشد

ليال،طهماسبی

بهرام کاظمی محسن
حميد پور -

روزبه چگينی،
مژگان بنده پور

۱۳۹۰

کارشناسی
ارشد

صيادی،مهتاب

محسن حميد پور،
مصطفی رضایی

مينو احمدی
نژاد

پازکيان ،مهدیه

علی اکبرپور فتح اله،
اسماعيل صانعی مقدم

محسن
حميدپور،
اسماعيل
صانعی

زمستا
ن
۱۳۹۰
۱۳۹۰

کارشناسی
ارشد

جهانگير ،حسين

محسن حميد پور

غالمرضا توگه،
مر تضی صافی

۱۳۹۱

کارشناسی
ارشد

قزلباش ،بهروز

احمد قره باغيان ،صدیقه
امينی کافی آباد

محسن حميد
پور

۱۳۹۱

کارشناسی
ارشد

قربانی ،محمد

محسن حميدپور،
مصطفی رضایی
طاویرانی

محسن
حميدپور،
مصطفی
رضایی
طاویرانی

۱۳۹2

کارشناسی
ارشد

۳

4

5

عنوان

6

بررسی ميزان کمی ویروس هپاتيت Bو
موتاسيون احتمالی در ژن  Sدر اهدا
کنندگان خون با هپاتيت مخفی در استان
سيستان و بلوچستان

7

بررسی اختالالت پروتئين های ضد انعقاد
طبيعی (( )pc-ps-AIIIIدر بيماران ترومبوز
عروقی
بررسی تغييرات عملکرد و کيفيت پالکت در
طول  5روز ذخيره سازی  2۰-24درجه
سانتيگراد در سه مرکز انتقال خون کشور

۹

شيوع موتاسيون فاکتور پنج ليدن،
پروترومبين  MTHERC677T,G20210Aدر
بيماران مبتال به ترومبوز وریدیمراجعه کننده
به بيمارستان ولی عصر تهران و درمانگاه
هموفيلی -تاالسمی سرور مشهد

8

کارشناسی
ارشد

۱۰

بررسی تاثير هم کشتی سلول های بنيادی
مزانشيم مغز استخوان تيمار شده با
داروی U0126روی زنده ماندن یا مرگ سلول
های  HL60تيمار شده با سيتارابين

ملک زاده،
مهریار

احمد قره باغيان

مهریار حبيبی
رود کنار

فرورد
ین
۱۳۹2

کارشناسی
ارشد

۱۱

بررسی ميزان ژن  UPAو UPARدر  MSCSدر
حضور ليزات پالکتی و تاثير آن در TROPISM
این سلولها
بررسی بيان ژن  uparدر سلولهای بنيادی
مزانشيمی مغز استخوان انسانی در حضور
ایزوپروترنول

محمد زاده ،
سميرا

احمد قره باغيان ،ناصر
اميری زاده

محسن حميد
پور ،آرزو اودی

شهریو
ر ۱۳۹2

"

روشندل ،الهام

محسن حميد پور،
مسعود سليمانی

عباس حاجی
فتحعلی ،احمد
قره باغيان

"

"

۱۳

بررسی تاثيراستفاده همزمان ازآرسنيک تری
اکسيد و  SiRNAمهارکننده تلومراز در القاء
مرگ سلولی درسلولهای لوسميک
پروميلوسيتیNB4

اصغری کيا ،ليال

داود بشاش ،حميد هللا
غفاری

محسن حميد
پور

اسفند
۹۳

“

۱4

بررسی تائثر همزمان دو کسوروبيسين با
مالتونين در القاء مرگ سلولی در سلول های
لوسميک لنفو بالستيک ( )Nalm- 6

یوسف پور ،
رامين

داود بشاش ،حميد هللا
غفاری

احمد قره باغيان

آبان
۱۳۹4

"

۱5

بررسی ميزان بيان smad3و Smad7در مسير
سيگنال دهی  TCF-Bدر بيماران مبتال به
لوسمی لنفوپالستيک حاد

اکرامی نسب،
صدیقه

محسن حميد پور

۱6

بررسی ميزان فعّاليت پروتئين  ،Cپروتئين ،S
آنتی ترومبين و  APCRدر بيماران مبتال به
 CVA ،PE،DVTو  TUSمراجعه کننده به
سازمان انتقال خون ایران

سلمان پور ،
زینال

داوود بشاش -احمدی
نژاد

مهدی اله
بخشيان-
کوروش گودرزی
پور
محسن حميد
پور

بهمن
۱۳۹4

"

شهریو
ر ۱۳۹4

"

بررسی تاثير سينرژیک استفاده از مهارگر
 )CAL-101( PI3Kو مهارکننده توپوایزومراز 2
(آدریامایسين) در القاء آپوپتوز در رده سلولی
لوسمی لنفوبالستيک حاد Nalm-6

صدر اعظمی،
پریسا

داوود بشاش

حميد هللا
غفاری

شهریو
ر ۱۳۹5

۱2

۱7

۱8

استفاده از روش بيوانفورماتيک برای
پيشگویی MIRNAهدف گيرنده ژن
های NOTCH1و  HES1و  DELTEX1در مسير
سيگنالينگ NOTCH1و بررسی بيان آن ها در
سل الین  MOLT-4و نمونه های بالينی
لوسمی لنفو بالستيک حاد  Tسل

ندا محمدی
هزاوه
بين الملل

احمد قره باغيان-مهدی
پریان نوغانی

----

شهریو
ر ۹5

"

"

۱۹

بررسی اثر سينرژیستی عصارهی بخشهای
هوایی گياه Bryonia aspera stev.ex ledeb
و گلوکوکورتيکوئيد بر القاء آپوپتوز و بيان ژن
های کاسپاز Bax ،۳و  Bcl-2بر روی ردههای
سلولی لوسمی لنفوبالستيک حاد نيمه-
حساس ( )NALM-6و مقاوم ( )REHبه
گلوکوکورتيکوئيد

2۰

بررسی تأثير مهارکننده غيرنکلئوزیدی تلومراز

فرزانه یزدان
پناه
بين الملل

محدثه زارعی

احمد قره باغيان -سميه
اسماعيلی

داود بشاش

شهریو
ر ۹5

کارشناسی
ارشد

داود بشاش

حميدهللا غفاری

شهریو
ر ۹5

"

( )BIBR1532درافزایش ميزان
سایتوتوکسيسيتی آدریامایسين در Nalm-6
pre-B ALL Cell
2۱

بررسی ایمونوهيستوشيمی ميزان بروز و

شهال کمرئی

داود بشاش

الگوی مثبت شدن مارکر چسبندگی سلولی

محسن حميد
پور – بهناز جهان
بين

شهریو
ر ۹5

"

 )VLA4( CD49dو پروتوانکوژن  c-Metدر
نمونه های بافتی بيماران مبتال به لنفوم
هوچکين کالسيک مراجعه کننده به
بيمارستان امام خمينی تهران از سال ۱۳85
تا  ۱۳۹۳و تعيين ارتباط آن با عود و درگيری
منتشر خارج از سيستم لنفاوی

22

بررسی ميزان بيان ژنهای  CXCR4,VLA4و
 VLA5در سلولهای بنيادی هماتوپوئتيک

فاطمه
تقوی راد

محسن حميد پور-
مسعود سليمانی

عباس
فتحعلی

حاجی

شهریو
ر ۹5

”

موبيالیز شده خون محيطی در مجاورت
داروی Sotalol
24

بررسی اثر همافزایی عصاره متانولی
بخشهای هوایی گياه جونيپروس اکسلسا و
وین کریستين بر القای مرگ سلولی و بيان
و فعاليت BAX ،BCL-2ژنهای کاسپاز ،۳
کاسپاز  ۳در ردههای سلولی لوسمی
 Rehو Nalm-6لنفوبالستيک حاد

مينا درویشی

احمد قره باغيان-
سميه اسماعيلی

----

آذر ۹5

"

25

بررسی سطح بيان ژن TGF-B1و TGF-BRII
در بيماران مبتال به لوسمی حاد
لنفوبالستيک در مقایسه با گروه کنترل سالم

حميده آقایی
نژاد
معصومه کامل

26

بررسی سطح بيان ژن های IL-6و  IFN-Yدر
بيماران مبتال به لوسمی لنفو بالستيک حاد

27

بررسی سطح بيان ژن های ، HDM2 ، P53
 C-MYCو  P14در بيماران مبتال به لوسمی
لنفوبالستی حاد در مقایسه با گروه کنترل
نرمال

28

در بيماران  P27وP21بررسی سطوح بيان ژن
مبتال به لوسمی لنفوبالستی حاد در مقایسه
با گروه کنترل نرمال

سحر لشکری

2۹

تعيين ميزان بيان رسپتور  HDLو نقش آن در

پریسا نهضتی

دی ۹4

کارشناسی
ارشد

بهمن
۹4

"

بهمن
۹4

"

احمد قره باغيان

مهدی اله
بخشيان -عباس
حاج فتحعلی

بهمن
۹4

"

محسن حميد پور

داود بشاش-
مهين نيکو گفتار

شهریو
ر ۹5

"

مهدی اله بخشيان

محسن حميد پور

ميالد پاشایی مهدی اله بخشيان
خاچيک

عملکرد پالکتهای بيماران قلبیعروقی واجد

غالمرضا توگه-
محسن حميدپور
اله
-ثمين

مهدی
بخشيان
علوی
احمدقره باغيان،
کوچک
ليلی
زاده

پالک آترواسکلروتيک
۳۰

بررسی تاثير مهار مسير پيام رسانی
 PI3k/Akt/mTORبا استفاده از
 Idelalisibدر افزایش اثر پروآپوپتوتيک
آرسنيکتریاکساید ) (AS2O3در سلول
های لوسمی پروميلوسيتيک حاد NB4

سادات

مریم
داداشی
)بين الملل )

۳۱

ارزیابی ميزان بيان هفت ژن درگير در تمایز
رده ميلوئيدی در بيماران تازه تشخيص داده
شده مبتال به لوسمی ميلوئيدی حاد

ساالر
فاطمه
پور(بين الملل)

مهدی اله بخشيان

۳2

بررسی تاثير مهار مسير پيامرسانی
 PI3K/Akt/mTORبا استفاده از NVP-
 BKM120در افزایش اثر پروآپوپتوتيک
 Doxorubicinدر رده سلولی ALL

آوا صفر اوغلی
آذر

داوود بشاش

حميد هللا غفاری

۳۳

بررسی ميزان بيان رسپتور اسکاونجر  B1در
پالکت های بيماران قلبی عروقی واجد پالک
آترواسکلروتيک

مهناز عباسعلی
زاده

محسن حميد پور

مهدی هللا
بخشيان -محمد
رضا حيدریان

داوود بشاش

حميداله غفاری

"

"

کوروش گودرزی
پور

مهر
۱۳۹5

"

شهریو
ر ۹5

"

دی
۱۳۹5

‘

۳4

بررسی اثر هم افزایی عصاره متانولی بخش
های هوایی گياه آرتميسيا آنوا و وین
کریستين بر القای مرگ سلولی و بيان ژن
های کاسپاز  BCL-2 ، BAX ، ۳و فعاليت
کاسپاز  ۳در رده های سلولی لوسمی
لنفوبالستيک حاد  Nalm-6و Reh

پرگل مشاتی

احمد قره باغيان -سميه
اسماعيلی

-------

بهمن
۱۳۹5

"

۳5

ارزیابی ميزان بيان ژن های WT1و  EZH2در
بيماران مبتال به لوسمی ميلو بالستی حاد

علی حسينی
(بين الملل)

مهدی اله بخشيان

محمد حسين
محمدی

۹5-۹6

"

۳6

بررسی ارتباط جهشهای  C282Yو H63D
ژن Human hemochromatosis HFE
))protein
با ميزان فریتين سرم در بيماران مبتال به بتا
تاالسمی ماژور

رومينا رحمانی
( بين الملل)

داوود بشاش

مهرنوش
کوثریان -محمد
رضا مهدوی

۱۳۹5

"

۳7

بررسی تأثير تيمار خفيف آگونيستی بر
مقادیر باقيمانده تحریکپذیری در پالکتهای
افراد مبتال به دیابت مليتوس تيپ 2

راضيه
محمودیان

حميدپور-
محسن
مرتضی سليميان

احمد قره باغيان

۱۳۹5

"

۳8

بررسی تاثير سينرژیک مهارگر پروتئازوم با
مهارگر  PI3Kدر القاء مرگ سلولی در رده-
های سلولی مالتيپلميلومای  RPMI-8226و
KMM-1

عليرضا کاظمی

داوود بشاش

مهدی هللا
بخشيان -نادر
وظيفه شيران

۱۳۹6

"

۳۹

بررسی تاثير سينرژیک دارو  NVP-BKM120و
 Carfilzomibدر القاء مرگ سلولی در رده
سلولی Nalm-6

محمد رضا
صدری

داوود بشاش

مهدی هللا
بخشيان-
محسن حميد
پور

۱۳۹6

"

4۰

بررسی اثر آپوپتوتيک عصاره متانلی بخش-
های هوایی گياه  Centaurea albonitensبه
صورت تک و در ترکيب با وین کریستين در
ردههای سلولی لوسمی لنفوبالستيک حاد
( Nalm-6و .)REH

فروزان بهمنی

احمد قره باغيان -سميه
اسماعيلی

داوود بشاش

۱۳۹6

"

4۱

بررسی مولکولی مهار کننده گيرنده
نوروکينين)APREPITANT ( ۱-در سلولهای
پروميلوسيتيک حاد

الهام رازانی

داوود بشاش

-----

۱۳۹6

"

42

بررسی ميزان بيان ژن های تنظيم کننده
 KMT1A، KMT8F ،KDM2B ،اپی ژنتيک
 P15INK4Bو KDM3C ،UHRF1 ،UHRF2
در بيماران مبتال به لوسمی ميلوئيدی
حاد.

4۳

بررسی بيان  miRNAهای کاندید هدف
گيرندهی ژنهای  CCND1 ،Notch1و c-
 Mycدر مسير سيگنالينگ  Notch1به
روش بيوانفورماتيک در ردهی سلولی
 Jurkatو نمونههای بالينی لوسمی
لنفوبالستيک حاد

توحيد نادری

44

بررسی ميزان بيان ژن های HIF1-a,HIF2-

محمد جباری
نی تپه

 a,VHL,VEGF,GLUT1دخيل در

وحيد اميری ده
نویی

مهدی هللا بخشيان

احمد قره باغيان –
مهدی پریان نوغان

محمد حسين محمدی

محمد حسين
محمدی -نادر
وظيفه شيران

۱۳۹6

نادر وظيفه
شيران -وحيد
فالح آزاد

بهمن
۱۳۹5

محسن حميد
پور –مهدی هللا
بخشيان

۱۳۹6

"

"

"

مسيرهایپوکسی در مبتالیان به لوسمی حاد
ميلوئيدی
45

46

و ATG7بررسی ميزان بيان ژن های اتوفاژی
تازه تشخيص  AMLدر بيماران مبتال به LC3
داده شده

طراحی و انتقال وکتور لنتی
ویروسی بيان کننده ژن آپوپتين
به ردهی  C8166و Nalm-6
جهت بررسی تاثير آپوپتوتيک آن

محمد رضا
محمدی مرام

محمد حسين محمدی

مهدی هللا
بخشيان

۱۳۹6

"

علی انجام نجم
الدینی

داوود بشاش

روح هللا وهاب
پور

۱۳۹6

"

47

48

4۹

بررسی سطح بيان ژن های Atg7 ،Beclin1
و Atg10در بيماران مبتال به لوسمی حاد
لنفوبالستيک()B-ALL

بررسی ميزان بيان ژن های کليدی دخيل در
مقاومت به استرس اکسيداتيو
) (Catalase,MnSOD,Foxo3a,SIRT1در
بيماران مبتال به AML

بررسی ميزان بيان ژن های درگير در
متابوليسم گلوکز

حسن پور،
سيده زهرا

محمد حسين محمدی

مهدی اله
بخشيان

۱۳۹6

ارشد

شراره ميزانی

مهدی اله بخشيان

داود بشاش،
نادر وظيفه
شيران

۱۳۹6

"

اسدی ،فاطمه

مهدی اله بخشيان

داود بشاش،
نادر وظيفه
شيران

۱۳۹6

"

((PCK2,ALDOB,LDHA,IDH2,MDH2 ,SIRT1
در بيماران مبتال به لوسمی ميلوئيد حاد
5۰

5۱

بررسی ميزان بيان ژن  LKB1و بررسی ارتباط
آن با بيان ژنهای درگير در مسير متابوليسمی
سرین گالیسين ) SHMT1و  (GLDCدر
بيماران مبتال به لوسمی ميلوئيدی حاد

بررسی اثر آپوپتوتيک ماده تخليص شده،
ارگوالید در ردههای سلولی لوسمی
لنفوبالستيک حاد()Nalm6 & Molt4از طریق
مهار مسير NF-KB

مزگی نژاد،
فاطمه

مهدی اله بخشيان

محمد حسين
محمدی

۱۳۹7

"

یامی ،اميد

احمد قره باغيات

مریم حمزه لو
مقدم ،محمد
حسين محمدی

۱۳۹7

"
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بررسی اثر سينرژیک آسپرین و عصارهمرزه
( )Summer savoryبر روی فعاليت پالکتی

محيا السادات
یاسينی

محسن حميد پور

عبدالمجيد آیت
الهی-مهدی اله
بخشيان

۱۳۹6

کارشناسی
ارشد

