
1393لیست اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودي مهر
فارغ 

التحصیل
درحال 
تحصیل

ملیت آدرس ایمیل عنوان پایان نامه نام ونام خانوادگی دانشجو ردیف

 ایرانی 9124469843@ gmail.com ارزیابی دزجذبی رسیده به ارگانهاي حساس در معرض خطر در 
ن سرطان پستان چپ در رادیوتراپی حین عمل جراحی در درما

حضور وعدم حضور دیسک حفاظتی با استفاده از شبیه سازي مونت 
کارلو

غزاله منصوریان 1

 ایرانی Mtm_934@yah00.com 6در حضور پرتوي ایکس AZD6738بررسی اثر درمان داروي 
) با استفاده از A375مگاولتاژ بر روي سلولهاي مالنوماي انسانی رده (

MTTو Colonyformationوالیر با دو روش مدل کشت مون

assay

مریم طالب پور 2

 ایرانی - بررسی آثار درمان ترکیبی هایپرترمیاي بن ماري و رادیوتراپی در 
-U87حضور نانوذرات اکسیدآهن با پوشش طال بر روي رده سلولی 

MGتومور گلیوبالستوماي انسانی

زهره خسروي 3

 ایرانی Nrezaei25@yahoo.com بررسی میزان آپوپتوز القایی در اثر ترکیب متفورمین و دیسولفیرام 
مگا ولتاژ بر روي سلول هاي 6درمیدان تابشی اشعه ایکس

گلیوبالستوماي انسانی

نرگس رضایی 4

 ایرانی Balavandizahra@gmail.com در سلول هاي مالنوماي β-elemeneارزیابی القاي آپوپتوز حاصل از
به صورت همزمان و جداگانه در ترکیب با تشعشعA375سانی رده ان

زهرا باالوندي 5

 ایرانی - بررسی آثار درمانی نانوذرات طال با پوشش آلژینات و حامل سیس 
پالتین طراحی شده جهت کمورادیوتراپی سلولهاي سرطانی 

گلیوبالستوما

مازیار خاطري 6

 ایرانی Merrill2040@yahoo.com بررسی اثر حساسیت زایی گالیم فتالوسیانین کلرید در حضور نور و 
اي سرطان ) در مدل کشت تک الیه از سلول ه6Mevپرتوو ایکس (

و فلوسایتومتري و وسترن بالتMTT) به روش MCF7سینه ( 

سارا میاحی 7

 ایرانی Ghazalad3717@gmail.com 64تخمین دوز رسیده به تیروئید در اسکن سر با دستگاه سی تی اسکن 
اسالیس در افراد تحت اسکن سر با پروتکل هاي مختلف و ارزیابی نتایج با 

دوز محاسبه
IMPACT توسط نرم افزارODTIشده با فانتوم

غزال آزادبخت 8



1394لیست دانشجویان کارشناسی ارشد ورودي مهر
فارغ 

التحصیل
درحال 
تحصیل

ملیت آدرس ایمیل عنوان پایان نامه نام ونام خانوادگی 
دانشجو

ردیف

 ایرانی FS.majidi695@gmail.com در حضور نانوذرات هسته سیلیکا با پوشش بررسی اثر فوتوترمال تراپی 
A375طالعامل دارشده با اسیدفولیک بر روي سلولهاي سرطانی مالنو مارده 

فاطمه السادات مجیدي   1

 ایرانی S.nouri.rb94@gmail.com بررسی اثر فوتوترمال تراپی درحضور نانوذرات هستهسیلیکا با پوشش طالي 
A375هاي سرطانی مالنوما رده گلیکوزیله شده بر روي سلول 

سمیرا نوري 2

 ایرانی Hadi.Fahimeh@yahoo.com در حضور نانوذرات RFبررسی اثر هم افزایی رادیوتراپی و هایپرترمیاي 
مغناطیسی اکسید آهن با پوشش طال در درمان سلولهاي سرطان سینه رده 

MCF7 با دو روشMTT وREAL

Time PCR

فهیمه هادي  3

 ایرانی
Z.sancholi@yahoo.com

رونري بهینه سازي دز بیماران وکیفیت تصویر در آزمون هاي آنژیوپالستی ک
در بزرگساالن

زینب سنچولی 4

 ایرانی Fahimelameiramandi@yahoo.com با طراحی هاي مختلف معمول در MLCمقایسه مشخصات دوزیمتري 
اده از شبیه سازي مونت کارلوشتابدهنده هاي خطی با استف

فهیمه المعی 5

 ایرانی Maryam.Rahimi@yahoo.com مگاولتاژ 6در حضور پرتوي ایکس KU60019بررسی اثردرمان داروي 
در مدل کشت تک الیهMCF7بررسی سلولهاي سرطانی سینه رده 

مریم رحیمی 6



1392مهرلیست اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودي

فارغ 
التحصیل

درحال 
تحصیل

ملیت آدرس ایمیل عنوان پایان نامه نام ونام خانوادگی 
دانشجو

ردیف

 ایرانی - ارزیابی دز عدسی چشم کاردیولوژیست ها در رویه هاي مختلف آنژیوگرافی ، مقایسه 
پرتوگیري کاردیولوژیست ها در رویه هاي مختلف آنژیوگرافی و ارتباط پرتوگیري عدسی 

چشم با کاتاراکت زایی 

علی خانی 1

 ایرانی - به دنبال پرتودهی بر روي سلول هاي Go6976بررسی تاثیر داروي 
U373MGگلیوبالستوما رده 

فاطمه چشمه 
قصابانی

2

 ایرانی - مگا الکترون ولت ، هایپرترمی و داروي 6بررسی اثر هم زمان اشعه ایکس 
کورکومین بر روي سلول هاي گلیوبالستوما

قنبري 3

 ایرانی - وز در درمان ترکیبی فتوترمال تراپی ورادیوتراپی در بررسی میزان القاء آپاپت
KBحضور نانوذرات طال متصل به فولیک اسید بر روي رده سلولی 

موسی تابعی 4

 ایرانی - بررسی میزان آپوپتوز در درمان ترکیبی آرسنیک تري اکساید و اشعه ایکس 
6Mev درمدل اسفروئید گلیوبالستوما بادو روشPCR real-time وMTT

assay

کاوه مولودي 5

 ایرانی - ارزیابی اثرات سایتوتوکسیسیتی و القاء آپوپتوز داروي کابازیتاکسل بر روي رده 
با منشأ گلیوبالستوماي انسانیU87MGسلولی 

الهام زینی زاده 6



1395ورودي مهرلیست اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد 
فارغ 

التحصیل
درحال 
تحصیل

ملیت آدرس ایمیل عنوان پایان نامه نام ونام خانوادگی 
دانشجو

ردیف

 ایرانی Mahdiemoosavih@gmail.com بررسی آثار نانودندریم ها ي حاوي پالتین و ذرات مغناطیسی با 
ر پوشش طال در حضور اشعه ایکس برمیزان بقاي سلولی و آپوپتوز د

U87رده هاي سلولی 

سید مهدیه نعیمایی 
موسوي

1

 ایرانی Mkniloo@yahoo.com بررسی آثارنانوذرات مغناطیسی با پوشش طال متصل به اسیدفولیک 
برمیزان بقاي سلولی Mv6در حضور میدان الکتریکی و اشعه ایکس 

L929وKBالقاي آپوپتوز در رده هاي سلولی و

مهدیه احمدي 2

 ایرانی haghbin_ameneh@yahoo.com پاسخ کلیه ها در رادیوتراپی -پیش بینی آسیب وتعیین رابطه دز
سرطانهاي ناحیه شکم از طریق بررسی پارامترهاي بالینی و ارزیابی 

(NTCP)عملکردي براساس مدل هاي احتمال عارضه بافت سالم

آمنه حق بین 3

 ایرانی sa.hekmat.1990@gmail.com بررسی آثار نانوذرات مغناطیسی با پوشش طال درحضور میدان 
بقاي سلولی والقاي آپوپتوز برمیزان 6Mvالکتریکی و اشعه ایکس 

KBوL929سلولی در رده هاي 

ساناز حکمت 4

 ایرانی Leilaalipour67@yahoo.com تغییر رابطه دزپاسخ قسمت شنیداري ساقه مغز با   عارضه با مدلها 
(احتمال ایجاد بافت سالم)  در بیماران پرتو درمانی سر NTCPي 

و گردن

بادلیال علیپور فیروزآ 5
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التحصیل
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ملیت آدرس ایمیل عنوان پایان نامه نام ونام 
خانوادگی 

دانشجو

ردیف

 ایرانی tahmasebzade@gmail.com عاطفه طهماسب 
زاده

1

 ایرانی r.ageli69@gmail.com راضیه عاقلی 2

 ایرانی Hasanpour@gmail.com الهام حسن پور 3

 ایرانی Mahshad.mohamadkazem@gmail.com مهشاد محمدکاظم 4

 ایرانی Shahabfaraji@yahoo.com شهاب فرجی 5

 ایرانی Ali-pourattar@yahoo.com محمدعلی 
پورعطار

6


