
  لیست دانشجویان دکتري پژوهشی مرکز رازي

  

سال   نام دانشجو  ردیف

  ورود

فارغ 

  التحصیلی

  شماره تماس  عنوان پایان نامه  استاد مشاور  استاد راهنما  عنوان رشته

بهروز عزت   1

  پور

بهمن 

92  

 یانگل شناس  -

  یپزشک

فرناز 

خیراندیش، 

  بهرام کاظمی

دکتر مژگان بنده 

  پور

خوزستانی و عصاره اتانلی زیتون بر بیان ژن بررسی اثر اسانس مرزه 

  پروماستیگوت لیشمانیا ماژور

9166638815  

نرگس   2

  ابدالی

بهمن 

92  

بیوتکنولوژي   -

  داروئی

دکتر 

محمدرضا 

دکتر ، نقوي

فرهاد 

دکتر ، شاهسوار

سید کمال 

  کاظمی تبار

دکتر مهدي 

  مهدوي

 HBs-Agانتقال و بیان (به فرم مکمل غذایی  B تولید واکسن هپاتیت

  )در میکروارگانیسم ها با تاکید بر جلبک

  

9118627236  

مهرنوش   3

  صدیقی

بهمن 

92  

فیزیولوژي   97دي 

  پزشکی

دکتر مهدیه 

  فقیهی 

دکتر افشین 

  نظري

دکتر بهرام 

رسولیان، دکتر 

  علی اصغر کیانی

گیاهان داروییکاسنی، دارچین و هیدروالکلی بررسی اثرحفاظتی عصاره 

، IntybusCichorium،CinnamomumZeylanicum(بادرنجبویه

Melissa Officinalis( پرفیوژن / علیهآسیبهاي ناشی ازایسکمی

  CXCR4و بررسی بیان ژن  مجددقلبی در موشهایصحرایی نر

09393325001  

... نعمت ا  4

  اسدي

بهمن 

92  

بیولوژي   97شهریور 

  تولیدمثل

دکتر آرش 

  خردمند

دکتر محمدرضا 

غالمی، دکتر 

... سید حجت ا

سعیدي، دکتر 

مقایسه اثرات درمانی ژله رویال، بتائین و هورمون گرلین بر بیان ژن 

HSPA2  تغییرات آنزیمی، هیستوپاتولوژي، مرگ سلولی و کیفیت ،

  اسپرم متعاقب ایجاد واریکوسل در رت

9127228403  



سیداحمد 

  میرهادي،

شاهرخ   5

  باقري

بهمن 

92  

بیوتکنولوژي   -

  دارویی

دکتر حسن 

  احمدوند

دکتر محمد رضا 

  غالمی

بررسیاثرات لیمونن، عصاره هیدروالکلی پوست انار و اسانس پسته 

وحشی  بر فاکتورهاي بیوشیمیایی، تعیین وضعیت آنزیم هاي آنتی 

اکسیدانی و بیان ژن آنزیم هاي آنتی اکسیدانی در  رت هاي دیابتی و 

  فیبروبالست جنین رتسلول هاي 

  

9163630470  

محمود   6

  بهمنی

مهر 

94  

دکتر مروت   علوم دارویی  97بهمن 

 ،طاهري کالنی

دکتر مجتبی 

  خاکساریان

... دکتر روح ا

حیدري، دکتر 

محمدرضا 

غالمی، دکتر 

  ناصر عباسی

بررسی اثر ضد باکتریایی و ترمیمی نانوذرات دي اکسید تیتانیوم 

راعی، کارواکرول و هیپریسینلود شده  سنتز شده با مرزنجوش، گل

آلژینات در زخم هاي عفونی شده با کلسیم در داربست 

  استافیلوکوکوس ارئوس در موش صحرایی دیابتی

  

9188437996  

راضیه   7

  چغاخوري

مهر 

97  

بیوشیمی   -

  بالینی

دکتر حسن 

  احمدوند

دکتر مجید 

طوافی، دکتر 

  امیر عباس نژاد

پینن بر فاکتورهاي قندي، لیپیدي و -آلفاتعیین اثرات سیترونلول و 

کلیوي، آنزیم هاي کبدي و بیومارکرهاي استرس اکسیداتیو و التهابی 

 HepG2 در موش هاي دیابتی شده با استرپتوزوتوسین و رده سلولی

  تحت شرایط هایپر گالیسمی

9166183267  

باکتري   -  99دي   بهنام اشرفی  8

شناسی 

  پزشکی

دکتر مروت 

  طاهري کالنی

-  -  9168595570  

 


