
 Book Review ٍ لیست هَضَعات شٍرًال کالب

 اساتید هحترم گرٍُ تیَشیوی تالیٌی  

-  

 پريفسًر زَرٌ رحیمی  ي دکتر اثراَیم شکیجب  -

 وًريدشوراتیًاپی شوتیک  يثیمبریُبی  -1

2- Lnc RNAs  در سرطبن َب 

 غذد درين ریس  فصل ارزیبثی عملکرد: کتبة َىری  -3

 

 پريفسًر اسذ يیسی رایگبوی  ي پريفسًر رضب خذارحمی  -

1- EGFR   در سرطبن َب 

 degenerative درثیمبریُبی Tauپريتئیه  -2

 فصل ارزیبثی عملکرد کجذ : کتبة َىری 

 

 دکتر حمیذ وعمبوی يدکتر فریجرز ثُرٌ مىذ  -

 Microarrayتکىیک   -1

 ثب تست تًول  DNAارزیبثی شکست  -2

 فصل ارزیبثی عملکرد کلیٍ ، آة ، الکتريلیتُب ي اسیذيثبز : کتبة َىری 

 

 دکتر لیذا حق وظری  يدکتر َبدی مظفری  -

1- miRNA   در سرطبن َب 

 ي حبمل آن درثیمبریُب   َبي تغییرات شوتیکی رسپتًر Dاثرات متبثًلیسم يیتبمیه  -2

 فصل ارزیبثی عملکرد آسیت  قلجی : کتبة َىری 

 

 دکتر وبیت علی رضًاوی  يدکتر وبزویه جلیلیبن   -

 در سرطبن َبی دستگبٌ گًارش  (َب RNAي میکري  DNAمتیالسیًن )اپی شوتیک   -1

 يسبیر سرطبوُب  CLLدر   NGSکبرثرد  -2

 فصل تشیخصی ي مذیریت سرطبن ثب استفبدٌ از مبیعبت مختلف ثذن: کتبة َىری 



 

  

 گرٍُ تیَشیوی تالیٌی  Book Review ٍ  لیست عٌاٍیي  شٍرًال کالب 

 26/12/96ترحسة زهاى تا تاریخ  

 

26/9/96 Lnc RNAs ها در سرطبن 

 ارزیبثی عملکرد غذد درين ریس:  مرير کتبة َىری  2/10/96

  Neurodegenerative اپی شوتیک  يثیمبریُبی 10/10/96

 

 ي تغییرات شوتیکی رسپتًرَب ي حبمل آن درثیمبریُب  Dاثرات متبثًلیسم يیتبمیه  24/10/96

 

 ارزیبثی عملکرد آسیت قلت :مرير کتبة َىری   2/11/96

 degenerative درثیمبریُبی  Tauپريتئیه  8/11/96

 

 فصل ارزیبثی عملکرد کلیٍ ، آة ، الکتريلیتُب ي اسیذيثبز : مريرکتبة َىری  2/12/96

6/12/96 EGFR  در سرطبن َب 

 Microarrayتکىیک  20/12/96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 لیست جلسات سویٌارٍ شٍرًال کالب داًشجَیاى ارشد ٍ دکترا
 

  عٌَاى  زهاى 

 آقای رزهجَ  FGF21ًقش ّای هتاتَلیسوی   27/3/97

 خاًن قرتاًی CLLًقش اگسٍزٍم ّادر  10/4/97

 آقای ًصیری  24/4/97

 خاًن هَقَفِ ای -آقای رزهجَ قلةپاتَفیسیَلَشی  –هرٍر کتاب  3/5/97

 

7/5/97 

miRNA  ٍدیاتت 

 هتیالسیَى درسرطاى 

 خاًن علی ًجفی 

 خاًن الواسی 

ًقش کرتٌیک اًیدرازّا درپیشرفت  21/5/97

 الهیدسرطاى ٍ چگًَگی اثراستازٍ

 درتیواریْای حاد 

 خاًن هَقَفِ ای 

 خاًن ًجفی

 خدیر ٍ عاقالى   خاًن هرٍر کتاب  2/6/97

در آدًَسیٌَهای  RNAعولکرد هیکرٍ 4/6/97

 پاًکراس 

 خاًن خلیلی 

 خاًن هْرجَیی 

21/10/98 al, Cell(2019) Irisin Mediates Effects on Bone 

and Fat via a V Integrin Receptors H.Kim et 

al,cell(2019)   

 دکتر سْیال اسدی 

7/10/98         Cell(2018) Froctose and 

sugar A major mediator of 

NAFLD Jensen et al  cell  

 یاسر هحصلی 

   

   

   

   

   

   



 

 گرٍُ تیَشیوی تالیٌی  Book Review ٍ  لیست عٌاٍیي  شٍرًال کالب 

 98-99ترحسة زهاى تا تاریخ  

 
 تاریخ وام يوام خاوًادگی عىًان ژيروال کالب

al, Cell(2019) Irisin Mediates Effects on Bone and Fat via a V Integrin 

Receptors H.Kim et al,cell(2019)   
 21/10/98 دکتر سهیال اسدی 

 

Whole-Blood Thiopurine S-Methyltransferase Genotype and 

Phenotype Concordance in Iranian Kurdish Ulcerative Colitis 

(UC) Patients. 

 5/11/98 دکتر فریبرز بهرٌ مىد

CPT1A plays a Key role in the developementAnd treatment of 

multiple sclerosis and  experimental autoimmune 

encephalomyelitis 

 19/11/98 دکتر محمد سجاد امامی آل آقا

GPR 146   

Deficiency Protect against hypercholest erilemua and 

atherosclerosis 

 3/12/98 دکتر سهیال اسدی

 

Oxidative Stress Parameters, Trace Elements, and Lipid 

Profile in Iranian Patients with Gaucher Disease. 

 

 

 17/12/98 دکتر هادی مظفری

CELA2A mutations predispose to early-onset 

atherosclerosis and metabolic syndrome and affect 

plasma insulin and platelet activation 

 
 

 23/1/99 دکتر وازویه جلیلیان
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