
 نیون نونف و مولع هدکشناد نیمزریز هقبط -نشور يدمحا دیهش نلاس – یبورکیم يروانف تسیز و تسیز طیحم و تعنص يروانف تسیز نایوجشناد 2 رانیمس هیارا همانرب

 .تسا دازآ نادنمقالع همه يارب روضح

 نام
نام 

 خانوادگی
 ساعت تاریخ ارایه استاد ناظر استاد راهنما عنوان سمینار رشته

 کارگر  سعید
بیوتک 

 10 95/09/21 برشان رتکد جلیلی رتکد   میکروبی

 فاطمه
رضایی 
 آشتیانی

بیوتک 
 10:45 95/09/21 میر جلیلی رتکد   صنعتی

 مالکی مینا
بیوتک 

 میکروبی
 حاجی حسن رتکد پایدارسازي و تثبیت آنزیم ها

انصاري  رتکد
 13:30 95/09/22 پور

 نسا
پسران 

 افشاریان
بیوتک 
   در ایمنی درمانی سرطان  Tهدف قرار دادن سلول هاي  صنعتی

 -انصاري پور
 حاجی حسن

 10 95/09/28 برشان

 قیاسی نازنین
بیوتک 
 10:45 95/09/28 میر جلیلی   صنعتی

 بهروز
غازي 

 اصفهانی
بیوتک 

 13 95/09/29 برشان حسینی -ضرابی   میکروبی

 زند وکیلی فرشید
بیوتک 

 13:45 95/09/29 میر حاجی حسن p53درمان سرطان با تمرکز بر پروتئین  میکروبی

 مکاري نیلوفر
بیوتک 

 10 95/10/5 برشان انصاري پور و کاربرد آن ها در بیوتکنولوژي radioresistantباکتري هاي  میکروبی

 قاسمی راضیه
بیوتک 
 صنعتی

 کاربردهاي لوواستاتین
 -انصاري پور

 جلیلی
 10:45 95/10/5 میر

 رحمانی زینب
بیوتک 
 صنعتی

 13 95/10/6 برشان ضرابی تجزیه زیستی آفالتوکسین ها

 کریمی دونا بهاره
بیوتک 
 صنعتی

 13:45 95/10/6 برشان ضرابی سیستم آکواپونیک و نقش میکروارگانیسم ها در آن



 اسدي فاطمه
بیوتک 
 صنعتی

 10 95/10/12 میر حاتمیان-برشان آمفی فیل هاي میکروبی: عوامل نوظهور ضد سرطان

 یوسفیان مهشید
بیوتک 
 10:45 95/10/12 انصاري پور برشان    Exploiting CRISPR/Cas systems for biotechnology صنعتی

 صفایی محمدرضا
بیوتک 

 میکروبی
 13 95/10/13 انصاري پور حاتمیان قارچ دارویی شیزوفیلوم کومینه: تولید و کاربردها

 شکیبا دانا
بیوتک 
 صنعتی

 13:45 95/10/13 انصاري پور حاتمیان اسید گلوتامیک به عنوان عامل ضد سرطان:تولید وکاربرد آن

 تشرفی زهرا
بیوتک 

 میکروبی
 10 95/10/19 انصاري پور حاتمیان-برشان 

 صداقت منصوره
بیوتک 
 10:45 95/10/19 میر برشان HA production with GRAS bacteria صنعتی

 منصوري علی
بیوتک 

 میکروبی
 13 95/11/20 میر یزدیان روشهاي شناسایی باکتریهاي خوردگی در صنعت نفت گاز پتروشیمی

 توکلی زهرا
بیوتک 
 صنعتی

 13:45 95/10/20 میر یزدیان کاربرد نانوذرات در جداسازي مواد زیستی

 کوهی لیالن مجتبی
بیوتک 

 10 95/10/26 انصاري پور میر Engineered cells as biopharmacy in the body میکروبی

 قهرمانی مریم
بیوتک 
 صنعتی

 10:45 95/10/26 انصاري پور حاتمیان تولید نانوذزات فلزي توسط میکروارگانیسم ها

 اسماعیلی رضا
بیوتک 

 میکروبی
 13 95/10/27 انصاري پور مهرنژاد -میر  بررسی دینامیک مولکولی

 گپل پور نیلوفر
بیوتک 
 13:45 95/10/27 برشان میر آنزیم ها بررسی تاثیر جهش هاي نقطه اي بر ساختار و عملکرد صنعتی

 

 


