
لیست پایان نامه هاي دفاع شده کارشناسی ارشد رشته 
ژنتیک

تاریخ دفاع اساتید مشاور استاد راهنما نام دانشجو عنوان پایان نامه ردیف 

1

بررسی ملکولی جهش هاي شایع ژن 
PAH در بیماران مبتال به فنیل

مراجعه کننده به (PHU)کتونوري 
بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

مهسا 
رستگار 

مقدم
دکتر آزاده شجاعیدکتر فریده قاضی

7/6/96

2
بررسی ملکولی موتاسیون هاي شایع 

در بیماران مبتال به FGFR3ژن 
سرطان مثانه در جمعیت ایرانی

آمنه 
دکتر مژگان عسگريدکتر فریده قاضیهمامی

17/10/96

3
بررسی پروفایل ژنتیکی ژن فیل اگرین 

در بیماران ایکتیوزیس ولگاریس و 
اتوپیک درماتایتیس

بیتا حسنی
دکتر شهرام 

تیموریان
دکتر آنا عیساییان

دکتر منصوره شریعت
29/6/96

4

در PLNبررسی پروفایل ژنتیکی ژن 
بیماران مبتال به نارسایی قلبی ناشی از 
کاردیومیوپاتی اتساعی مراجعه کننده 

94به مرکز قلب شهید رجایی در سال 

حسن مال 
نوري 
شمسی

دکتر شهرام 
تیموریان

دکتر نسیم نادري
دکتر آزاده شجاعی

8/5/96

5

بررسی فراوانی موتاسیون آگزون هاي 
در کودکان مبتال به PTENژن 

اختالل طیف اوتیسم مراجعه کننده به 
کلینیک روانپزشکی بیمارستان 

حضرت علی اصغر (ع

فاطمه 
زاهدي

دکتر منصوره 
دکتر میترا حکیم شوشتريآکوچکیان

12/6/96

6

بررسی موتاسیون هاي شایع و جدید 
ژن 23تا 18و11و13و16در اگزون هاي 

BRCA1به در خانواده هاي مبتال
سرطان سینه خانوادگی

دکتر منصوره امیر مهرگو
دکتر سیمین همتیآکوچکیان

3/10/96

7
تبیین ویژگی هاي اپلیکیشن گوشی 

همراه درس آناتومی دوره پزشکی 
عمومی

محمود 
منصوري

دکتر شعله بیگدلی دکتر افسانه دهناد
دکتر زهره سهرابی

29/11/98



8

وارونه بر تاثیر آموزش به روش کالس 
مهارت هاي تفکر نقاد دانشجویان 

پزشکی مقطع علوم پایه در دانشگاه 
1397علوم پزشکی ایران در سال 

ریحانه 
مرادي

29/11/98دکتر شعله بیگدلیدکتر زهره سهرابی

لیست پایان نامه هاي دفاع شده کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

تاریخ دفاع اساتید مشاور استاد راهنما نام دانشجو عنوان پایان نامه ردیف 

7

بررسی مولکولی جهش هاي شایع 
در NPHS2و NPHS1ژنهاي 

بیماران مبتال به سندرم نفروئیک 
مراجعه (SRNS)مقاوم به درمان 

کننده به بیمارستان هاي آموزشی 
"دانشگاه علوم پزشکی ایران

نیلوفر 
11/6/97-دکتر آزاده شجاعیسراج پور

8

بررسی سطح بیان ژن هاي 
E.cadherin, GPRC6A وZEBI

در سرطان پروستات در مقایسه با 
بافت خوش خیم آن

رقیه 
4/6/97دکتر راحله روديدکتر آزاده شجاعیقاسمی

9
بررسی جهش هاي موجود در ژن 

Arylsulfatase B در بیماران ایرانی
-Maroteauxمبتال به سندرم 

Lamy(MPSVI)

رخساره
جعفریزدي

دکتر شهرام 
تیموریان

دکتر صدیقه شمس
19/6/97دکتر آنا عیسائیان

بررسی مولکولی جهش هاي شایع 10
K_RASو DDR2موجود در ژن ها 

Squamous Cellدر نمونه هاي 

Carcinoma سرطان ریه در جمعیت
ایرانی

راحله روديدکتر فریده قاضیزهرا فتحی

30/10/97



در والدین DNAبررسی قدرت ترمیم 11
کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم 

comet assayبا استفاده از تکنیک 

رسول 
علیزاده 

شیخ احمد

دکتر منصوره 
میترا حکیم شوشتريآکوچکیان

26/10/97

تحلیل الگوهاي وراثت و بررسی توالی 12
در بیماران KRT5,KRT14ژن هاي 

والیزیس ایرانی مشکوك به اپیدرم
بولوزا

دکتر فریده قاضیپوریا خانی
دکتر سیامک فرخ فرقانیدکتر علی ذکري

9/11/97

بررسی ارتباط بین تشکیل 13
میکرونوکلئوس در والدین با تولد 
فرزندان مبتال به اوتیسم توسط 

Cytokinesis – blok
micronuclesus assay

پریسا 
معینیان

دکتر منصوره 
آکوچکیان

میترا حکیم شوشتريدکتر 
دکتر علی ذکري

28/11/97

بررسی میزان بیان سه ژن میکرو 14
RNA کاندید شده بر اساس پروفایل

بیوانفورماتیکی در بیماران کاوازاکی

یزدان 
رحمتی 

دکتر شهرام 
تیموریان

11/12/97دکتر محمد نجفی

آنالیز ژنومیک کودکان ایرانی مبتال به 15
کلیه در یک اختالالت مادرزادي 

مطالعه پایلوت

نسیم 
دکتر رزیتا حسینیدکتر آزاده شجاعیرحمانی

دکتر سعید طالبی

6/11/98

بررسی ژنتیکی کودکان مبتال به نقص 16
هورمون رشد مراجعه کننده به 

بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

نوش آفرین 
دکتر سعید طالبیدکتر آزاده شجاعیشانه

دکتر مریم رزاقی آذر

28/11/98

بررسی تغییرات تعداد نسخه ژنوم 17
میتوکندري در کودکان مبتال به 
ND1اوتیسم و ارزیابی توالی ژن هاي 

در بیماران با تغییرات تعداد ND4و 
نسخه قابل توجه

ساناز 
جمشیدي

دکتر منصوره 
اکوچکیان

دکتر میترا حکیم شوشتري
دکتر سعید طالبی

28/11/98

18

بررسی علل ژنتیکی سندروم 
همولیتیک اورمیک آتیپیکال در 

کودکان ایرانی در یک مطالعه پایلوت

ثریا قلی 
زاد(طرح 
در شورا 

موافقت با  
برخی 

تغییرات 

دکتر منصوره 
آکوچکیان

دکتر نکیسا هومن 
دکتر سعید طالبی

28/11/98



,Metnaseبررسی بیان ژن هاي 19

Mus81- Eme2, CtIP, وEEPD1

در افراد مبتال به سرطان پستان

معصومه 
-دکتر علی ذکريمسلمی

14/11/98

بررسی الگوي متیالسیون ژن هاي 20
کاندید در لوکمی لنفوئیدي حاد سلول 

کودکان در یک مطالعه پایلوتBهاي 

زهرا 
کوهینی

دکتر شهرام 
تیموریان دکتر 
غالمرضا باهوش

-
26/11/98

در مسیر MIr-885-5pمطالعه نقش 21
: مدل پیشنهادي WNTپیام رسانی 

در miRNAجهت ارزیابی نقش 
Per-eclampsiaبیماري 

حسن 
دکتر سعید طالبیدکتر مریم عبیريساعی آهن

دکتر میترا نوربخش

24/6/99

,LDH-Cبررسی بیان ژن هاي 22

MCT9, MCT8, MCT3 وLDH-

Bدر افراد مبتال به سرطان پستان

احسان 
دکتر رضوان اسمعیلیدکتر علی ذکريسهرابی

دکتر نمامعلی آزادي

14/11/98

بررسی فارماکوژنتیک اثر داروي اکسی 23
توسین بر القاي زایمان در زنان باردار 

ایرانی

مرضیه 
دکتر مریم عبیريدکتر آزاده شجاعیپورحسینی

دکتر مریم رحیمی

99/6/30

و ATP6AP1بررسی بیان ژن هاي 24
KIF4A و ارتباط آنها با بیان ژن هاي

XIST وJPXدر سرطان پستان

مریم 
دکتر نمامعلی آزاديدکتر علی ذکريسلمانیان

99/11/27

ب -بررسی تاثیر مهارگر ارورا کیناز25
(AZD1152) بر روي پلی پلوئیدي
-mirو mir-29b-3pهسته و بیان 

27a-3P و ژن هاي هدف آنها
ITGA6 وGRB2 در رده سلولی

U87گلیوبالستوما

مرتضی 
طالبی 
قراملکی

دکتر حمیداهللا غفاريدکتر علی ذکري

99/11/27

بررسی ارتباط واریانت ژن هاي 26
ACE,ADRB2,FABP2 با خطر

چاقی و عوارض آن در جمعیت ایرانی
عبدالحلیم رجبیدکتر دکتر آزاده شجاعیرضا بهمنی

99/11/28

بررسی میزان بیان و تغییرات تک 27
نوکلئوتیدي ژن هاي 

H19,MALAT1,HOTAIR در
نحوه ي پاسخ به درمان در بیماران 

مبتال به سرطان آندومتر

زهره 
رحیمی 
کلیشادي

دکتر منصوره 
آکوچکیان

دکتر سهیال امینی مقدم
دکتر مرضیه موج بافان

99/11/25


