
 
 

قابل اجزا بزای پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشذ شیمی دارویی، شیمی موضوعات فهزست 

 (99مهزماه)تجشیه، بیوشیمی و داروساسی 

 

. دانشجویان کارشناسی ارشذ می تواننذ با توجه به سمینه کاری و عالیق خود  موضوع را  انتخاب و با استاد مزبوطه مذاکزه نماینذ

 .قبل اس مذاکزه با استاد بزای کنتزل ظزفیت اساتیذ با کارشناس تحصیالت تکمیلی هماهنگی شود

 

 موضوعات حوسه کاری پایان نامه نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 خبًن دکتشکبٍضی

 ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ ًقص جْبى- استبدیبس

 طشاحی فشآیٌذّبی صٌبیغ داسٍسبصی .1

 هذلسبصی سّبیص داسٍ .2

2 
 خبًن دکتش هحوذی

 ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ ًقص جْبى- استبدیبس

 ثیوبسیْبی دسهبًی ساّکبس اسائِ ّذف ثب پپتیذی ٍ ضیویبیی داسٍّبی طشاحی .1

 سشطبى هبًٌذ هختلف

-داسٍ اتصبل جبیگبّْبی ضٌبخت ّذف ثب هَلکَلی داکیٌگ آًبلیضّبی اًجبم .2

 پشٍتئیي-پشٍتئیي یب پشٍتئیي

 هکبًیسن ٍ فؼبلیت ًحَُ ضٌبخت جْت هَلکَلی دیٌبهیک آًبلیضّبی اًجبم .3

 کوپلکس ٍ هٌفشد حبلت دس هخلتف ّبی پشٍتئیي ػولکشد

3 
 خبًن دکتش حسیٌی

 ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ ًقص جْبى-  استبدیبس

 ثشسسی پبیذاسی حشاستی آًضین ّبی کبسثشدی دس پضضکی ٍ صٌبیغ هختلف .1

 ثْجَد فؼبلیت ٍ پبیذاسی دهبیی آًضین ّب .2

 ثشسسی پبیذاسی ٍ تغییشات سبختبسی آًضین ّبی هختلف .3

  پشٍتئیي– آًضین ٍ لیگبًذ –ثشسسی ایٌتشکطي ّبی داسٍ  .4

 سٌتض ًبًَ رسات ثِ سٍش سٌتض سجض .5

 تطخیص ٍ تؼییي اًذاصُ ًبًَ رسات .6

 کبسثشد ًبًَ رسات دس تغییش پبیذاسی ٍ سٌیتیک آًضیوی .7

تست آًتی ثبکتشیبل ٍ تؼییي حذاقل غلظت هْبسکٌٌذُ ٍ حذاقل غلظت  .8

 کطٌذُ ی آًتی ثیَتیکْب

 تؼییي حسبسیت ثِ ًبًَ رسات ٍ سبیش لیگبًذّب ثِ سٍش دیسک ٍ چبّک .9

 ثشسسی هْبسکٌٌذُ ّبی آًضیوی .10

ثش ثبکتشی ّبی گشم )ثشسسی تبثیش آًتی ثبکتشیبل گیبّبى داسٍیی هختلف  .11

 ثِ سٍش کطت جبهذ ٍ هبیغ (هثجت ٍ گشم هٌفی

4 
 خبًن دکتش ثٌْبم

 ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ ًقص جْبى-  استبدیبس

 ثیَتکٌَلَطی .1

 حزف فلضات سٌگیي .2

 تشهَدیٌبهیک .3

5 
 خبًن دکتش فشیجب جؼفشی

 ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ ًقص جْبى-  استبدیبس

 تثجیت آًضین .1

 پلی هَسفیسن طى .2

 طشاحی پپتیذ .3

 هحیطی صیست ّبی آالیٌذُ آلَدگی سفغ ّبی سٍش .1 آقبی دکتش فقیْیبى 6



 
 

 داسٍیی ّبی آالیٌذُ حزف ثشسسی .2 ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ اصفْبى-  استبد

 ّب آالیٌذُ تخشیت دس پیطشفتِ اکسبیص سٍضْبی اص استفبدُ .3

7 
 آقبی دکتش هیشهحوذصبدقی

 ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ اصفْبى-  استبد

 تخشیت آالیٌذُ ّبی آلی ٍ داسٍیی .1

 ضٌبسبیی اجضاء تطکیل دٌّذُ گیبّبى داسٍیی .2

8 
 خبًن دکتش ػلی هحوذی

 داسای دکتشی  هٌْذسی ضیوی 

( ضیویبیی ٍ گیبّی داسٍّبی ) سشطبى ضذ داسٍّبی .1

2. َ (  ّب هبیسل پلیوشی رسات ًبًَ کشثٌی ّبی ًبًَلَلِ لیپیذ لیپَصٍم) ّب حبهل ًبً

 سشطبى ضذ داسٍّبی ّذفوٌذ اًتقبل .3

 چطوی داسٍّبی ّذفوٌذ اًتقبل .4

 ّب ثیَتیک اًتی ضذُ کٌتشل سّبیص .5

( هؼذًی هَاد ٍ پلیوشّب ) ثبفت هٌْذسی .6

 کیتَسبى هبًٌذ طجیؼی پلیوشّبی سٌتض .7

 استخشاج ٍ سٌتض گیبّی داسٍّبی .8

( صسدچَثِ)کَسکَساهیي .9

( سجض چبی)کَئشستیي .10

9 
 خبًن دکتش ًؼیوی

 داسای دکتشی ضیوی تجضیِ

 ًفتی ّبی آالیٌذُ سَلفَسصدایی .11

 داسٍّب اًَاع ٍ صیست هحیط ّبی آالیٌذُ تخشیت .12

 داسٍّب سّبیص .13

 هغٌبطیسی ًبًَرسات ٍ هؼذًی ٍ آلی جبرثْبی صئَلیتْب، سٌتض .14

 داسٍّب ٍ سٌگیي فلضات ٍ اکتیَ سادیَ کبتیًَْبی جذاسبصی ٍ جزة .15

 تخشیت ٍ جزة  ػول دس طجیؼی جبرثْبی ٍ طجیؼی صئَلیتْبی کبسثشد .16

10 
 خبًن دکتش تشکی

 داسای دکتشی  ضیوی تجضیِ

 َّضوٌذ سسبًی داسٍ ٍ داسٍیی ّبی حبهل سبخت ٍ طشاحی .1

  هغٌبطیسی غیش ٍ هغٌبطیسی ًبًَرسات طشاحی ٍ سبخت .2

  فَتَکبتبلیستْب  ًٍبًَ کبتبلیستْب ًبًَ سبخت ٍ طشاحی .3

 ٍ داسٍیی ّبی آالیٌذُ سٌگیي، فلضات هبًٌذ ّبیی آالیٌذُ اًَاع هیضاى تؼییي .4

 اص استفبدُ ثب داسٍیی کبسخبًجبت پسبة ٍ پسبة ٍ آة دس ًیتشیت ٍ ًیتشات

 ای تجضیِ دستگب ّْبی ٍ تکٌیکْب

 فَتَکبتبلیست ثب تخشیت سٍش ثِ پسبة ٍ آة هحیط اص ّب آالیٌذُ اًَاع حزف .5

 سٌتضی ٍ طجیؼی ّبی ثستش اًَاع ثشٍی جزة سٍش ثِ آًْب حزف یب ٍ

 ثذٍى افضاس ًشم اص استفبدُ ثب تٌْب فَق آصهبیطبت اًَاع طشاحی ٍ کوَهتشیکس .6

 ػولی کبس ثب ّوسبى ػلوی اػتجبس داسای ٍ ػولی کبس

11 
 خبًن دکتش ػبثذی

 هَلکَلی ٍ سلَلی ضٌبسی صیست داسای دکتشی
 گیبّبى داسٍیی .1

12 
 خبًن دکتش ضبّشخ

 هیکشٍثیَلَطی - ضٌبسی داسای دکتشی صیست

آًتي بیَتیکْب ٍ سبیرترکیببت ضذ هیکرٍبي   MIC تعییي حذاقل غلظت هْبرکٌٌذ .1

 test-E  بِ رٍش هیکرٍپلیت ٍ

آًتي بیَتیکْب ٍ سبیر ترکي ببت ضذ  MBC تعییي حذاقل غلظت کطٌذُ .2

 هیکرٍبي بِ رٍش هیکرٍپلیت

تعییي حسبسیت بِ ترکیبب ت ٍ پلیورّبی ضذ هیکرٍبي بِ رٍش اًتطبر از دیسک،  .3



 
 

 

 

 چبّک پلیت، رقت در آگبر ٍ ضیک فبلسک

 سٌجص تَاًبیي تطکیل بیَفیلن ببکتریْب بِ رٍش هیکرٍتیترپلیت .4

 سٌجص خبصیت ضذ بیَفیلن ترکیببت ضذهیکرٍبي بِ رٍش هیکرٍتیترپلیت .5

سٌجص تَاًبیي تٌفس سلَلي ببکتریْب در حضَر ترکیببت هختلف بِ رٍش  .6

 هیکرٍتیتر پلیت

           ٍ تعییي checkerboard بررسي برّوکٌص دٍ هبدُ ضذ هیکرٍبي بِ رٍش .7

FICI  آًْب  

 سٌجص کیٌتیک زهبى هرگ تست کبرایي ترکیببت ضذ هیکرٍبي .8

 PAGE-SDS تعییي پرٍفبیل پرٍتئیٌي بب استفبدُ از تکٌیک .9

سٌجص ظرفیت آًتي اکسیذاًتي تبم، سٌجص فعبلیت آًسین گلَتبتیَى پراکسیذاز،  .10

سٌجص آًسین فعبلیت کبتبالس، سٌجص فعبلیت سَپر اکسیذ دیسوَتبز ٍ سٌجص 

   ELISA  پراکسیذاسیَى لیپیذ بب استفبدُ از تکٌیک

    PCR ،PCR time از سلَل ببکتر ی ٍ اًجبم DNA ٍ RNA استخراج .11

Real  و PCR-RT 
 آضٌبیي بب تکٌیک فلَسبی تَهتری .12

 استخراج پرٍتئیي ّب ٍ یب آًسیوْبی پری پبلسویک از ببکتریْب ی گرم هٌفي .13

آًبلیسّبی بیَاًفَرهبتیکي تَالیْبی ًَکلئیک اسیذ ٍ پرٍتئیي ی بب استفبدُ از ًرم  .14

 CLC افسار

جذاسبزی ببکتریْب از ًوًَِ ّبی ببلیٌي هختلف ٍ ضٌبسبیي ٍ اًجبم تست   .15

آًْب بِ رٍش سٌتي ٍ ّوچٌیي بب استفبدُ از دستگبُ  حسب سیت ضذ هیکرٍبي

 Phoenix BD  اتَهبتیک

 چگًَگي ّذایت هطبلعِ هرٍر ًظبم هٌذ ٍ هتبآًبلیس .16

  دٍرُ جبهع بیَاًفَرهبتیکي بب رٍیکرد طراحي دارٍ .17


