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 نرم افزار های بايومديکال ووژئوتايپينگ اکينوکوکوس گرانولوزوس   93/08/06

 دکتر حضرتی تپه 93/8/28 شهال خشاوه
ده کيست تعيين واريانتهای اکينوکوکوس گرانولوزوس در نمونه های ايزوله ش

 PCR-RFLPهيداتيک از دامها ، در استان آذر بايجان غربی به روش 

 پيمان خضری
 روشهای تشخيص توکسا کاريازيس  دکتر امين پور 93/09/04

 leishmania RNA virus دکتر خادم وطن 93/11/28

روح انگيز 
 زمانی

  واکسن برای انگل ليشمانيا  DNA دکتر امين پور 93/10/16

 روی درکودکان -مس –تاثيرژيارديا المبليا در رشد وسطح سرمی آهن  دکتر امين پور 93/9/25 وب طرقیيعق
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 گياهخواری و تغييرات وزن دکتر قوام زاده 93/7/29

 single nucleotide polymorphism دکتر صبوری 93/7/27 زعفر قلی نژاد

 بررسی ارتباط بين ناامنی غذايی و وضعيت وزن در کودکان  ر قوام زادهدکت 93/7/29 سحر جعفری

 دکتر قوام زاده 93/7/29 طاهره تقوی
تاثير مصرف  شير و شير شکالت بعد از ورزش بر بازيابی تعادل آب و 

 الکتروليت و ظرفيت استقامتی

فاطمه شجاع 
 سادات

  ٢اره آن بر بيمارارن مبتال به ديابت نوعبررسی اثرات چای سبز  وعص دکتر قوام زاده 93/7/30

 مهشيد محمديان
 دکتر صبوری 93/07/06

Differential Expression of Placental Glucocorticoid 

Receptors and Growth Arrest-Specific Transcript5 in Term 

  Diabetes and cancer دکتر نوروز زاد 93/07/29

 چيمن دانشيار
کی

ش
پز

 
 دکتر ديبا 93/09/18

yeast of the oral cavity as the reservoir of the helico bacter 

py lori  

 دکتر ديبا 93/09/19 سارا خضری
yeast of the oral cavity as the reservoir of the helico bacter 

py lori  
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 دکتر صبوری 93/03/25
" Prenatal stress decreases spatial learning and 
memory retrieval of the 

 دکتر صبوری 93/09/23 شبنم خداياری
Effect of mental challenge induced by movie clips on action 

potential duration in normal human subjects 

شيرين صديق 
 پرور

 M5 Muscarinic Receptors Mediate Striatal Dopamine دکتر صبوری 93/09/09

محمد هادی صلح 
 جو

 دکتر صبوری 93/08/25
Hyperthermic seizures and hyperthermia in immature rats 

modify thesubsequent pentylenetetrazole-induced 

مريم سلطانی 
 نژاد

 Epidermal Growth Factor and Parathyroid Hormone-related دکتر صبوری 93/10/14

 دکتر صبوری 93/07/27 يعقوب طهمزی
Pharmacological inhibition of the chemokine receptor 

CX3CR1 attenuates disease in a chronic-relapsing 

ميکرب  عباس فرزين آذر
 شناسی

 Typing method for Bacteria دکتر لطف الهی 93/03/18


