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 تاریخ دفاع استاد مشاور استاد راهنما  عنوان پایان نامه 

بررسی حساسیت زایی رادوکلراین در  1 راضیه گودرزی
 حضور نوروپرتو در مدل کشت 

دکتر وحید 
چنگیزی د 

کترعلی نشاسته 
 ریز

دکتر علیرضا منتظر 
ابدی نازیال عیوض 

 زاده

42/6/39 

ین سمحمدد ح
 علیزاده

 سی پرسنل در سالیانه موثر دز ارزیابی 4
 .... ای هسنه پزشکی و اسکن تی

 وحید دکتر
 د چنگیزی
 نشاسته کترعلی

 ریز

 5/6/39 دکتر اکبر موسوی 

 ناشی سیتوتوکسیک صدمات ارزیابی 9 طال آسایش 
 و جمسیتابین با توام ازپرتودهی

 سلول اسفروئید کشت مدل در هایپرترمی
 سنجش روش به گلیوبالستوما های

 زایی کولونی

 وحید دکتر
 د چنگیزی
 نشاسته کترعلی

 ریز

 42/6/39 نازیال عیوض زاده

 قابل دزهای سیتوتوکسیک اثرات بررسی 2 رسول یحیی پور
 و حضور در پرتو و هایپرترمی تحمل

 روی بر وینورلبین حضور عدم
 گلیوما اسفروئیدهای

 نشاسته کترعلی د
 ریز

دکتر علیرضا نیکو 
 فر

42/14/39 

 در پرتویی همسایگی پدیده ررسیب 5 فهیمه فقیهی 

 U87MGاسفروئید هایسلول

 نشاسته کترعلی د
 ریز

دکتر شکوه الزمان 
سلیمانی فرد دکتر 
 صمد کوچکسرایی

13/11/39 

 همراه به ZNO نانوپارتیکل اثر تعیین 6 علی صدری 

 مغزی تومورهای درمان در X اشعه

 U87 رده گلیوبالستومای

دکتر وحید 
 چنگیزی 

 نشاسته کترعلی د
 عیوض نازیال ریز

 زاده

42/11/39 

رضا قاسم نژاد 
 طرقی

 گیاه عصاره پرتوی حفاظت اثر بررسی 7
 مغز در یونساز پرتو برابر در مرزنجوش

 در میکرونوکلئی روش به موش استخوان

 In vivo شرایط

 وحید دکتر
دکتر   چنگیزی

شکوه الزمان 
 سلیمانی فرد

 1/6/32 دکتر فرهنگ حداد

 و سلینوم پرتویی حفاظت اثر ارزیابی 8 آرام رستمی 
 برابر در همزمان بصورت E ویتامین

 پرتو

 وحید دکتر
دکتر  چنگیزی

 اکبر موسوی 

 42/11/39 دکتر محمودی 

 عصاره از کروسین تجمعی اثر بررسی 3 فائزه ولی 
 درمانی شیمی داروی همراه به زعفران

 بر تنی برون شرایط در تشعشع و تاکسول

-MCF انسانی سرطانی سلولی رده روی
 آپوپتوز طریق از 7

 وحید دکتر
 چنگیزی

 1/6/32 دکتر مجید صفا

علیرضا فنائی 
 اصفهانی 

 از کروسین افزایی هم اثر بررسی 12
 شیمی داروی همراه به زعفران عصاره

 در تشعشع و دوکسوروبیسین درمانی
 سلولی رده روی بر تنی برون شرایط

 آپوپتوز طریق از MCF-7 سرطانی

 وحید دکتر
 چنگیزی

 1/6/32 صفا مجید دکتر

 و مالتونین همزمان تاثیر  11 نوید ظفری قدیم 
 از ناشی آپیتوز بر تربپتون -وال سلنیوم

 انسان خونی های لنفوسیت در گاما پرتو
 ی فلوسایتومتر روش به

 45/3/32 دکتر ایزدیار دکتر شیرازی 

 Diagnostic) مرجع دز سطوح تعیین 14 حسین ره انجام 
Reference Levels )کیفیت ارزیابی و 

 رادیولوژي رایج آزمونهاي براي تصاویر
 تصویربرداری مراکز و ها بیمارستان در

 ایالم استان

دکتر حسین 
قرائتی  دکتر 

محمد رضا 
 کاردان

 9/5/32 بهزاد مینایی

 Low-Dose اثر همزمان بررسی 19 عاطفه زمانیان 
Hyper-Radiosensitivity و 

Genistein های سلول بقای روی بر 

 تک صورت به انسانی گلیوبالستومای

دکتر  وحید 
چنگیزی  دکتر 

 ندایی 

 17/11/32 دکتر امان پور



 سنجش با سلول کشت محیط در الیه
 زایی کلونی

 گاز از ناشی شغلی پرتوگیری بررسی 12 آرزو ایمانی 
 ارتباط تعیین و مراکزرادیوتراپی در رادن

 مراکز این وفیزیکی ای سازه شرایط با آن
 درسال تهران شهر مراکزرادیوتراپی در

32 

دکتر وحید 
 چنگیزی

 ش -17/5/35 دکتر میانجی  

 دریافتی دز میزان بررسی  15 مرضیه ابراهیمی 

-I با شده درمان بیماران خانواده اعضای
131 

دکتر وحید 
چنگیزی  دکتر 

 کاردان 

 6/11/32 پویا گرامی فر

 ناشی DNA آسیبهای سیتوژنتیک بررسی 16 مهسا شاکری 

 پرتونگاران در شغلی پرتوگیری از
 در پلیمورفیسم با آن ارتباط و صنعتی

 XRCC3 و DNA،XRCC1ترمیم ژنهای

دکتر وحید 
چنگیزی  فریده 

 ذاکری 

رجب پور  محمد 
 رضا فرشید پور

48/6/35 

 کروموزومی های ناهنجاری بررسی 17 محمد بیات 
 در مغز اسکن تی سی تابشگیری از ناشی

 ومولکولی سایتوژنتیک روش به کودکان
(QF PCR) 

 وحید دکتر
 دکتر چنگیزی

 موسوی اکبر

 17/11/32 دکتر محمودی 

 موثر دز ایمنی سطوح مقایسه و بررسی 18 فرشته محمدی 
 جمجمه، اسکن تی سی در چشم و تیروئید

 بیمارستان اسالیس مولتی های دستگاه در
 رشت شهر منتخب های

دکتر  وحید 
 چنگیزی 

 44/12/35 دکتر ابراهیم نیا

 و MDA سطح بر مالتونین اثر بررسی 13 علیرضا قبادی 

 اثر از ناشی GPx وSOD فعالیت میزان

 به ریه هایسلول در میدان از خارج

 موش مدل در IN VIVO روش

دکتر وحید 
 چنگیزی 

دکتر علیرضا 
 شیرازی

3/4/36 

 حیدری مسعود
 کش کاه

 و بقا سطح بر مالتونین تاثیر ارزیابی 42
 سلولی رده در آپوپتوز بروز میزان

A549 اشعه تابش از پس 

دکتر علیرضا 
شیرازی 

 ایزددکترمریم 

 3/4/36 دکتر نوربخش

 در ثانویه سرطان بروز میزان بررسی 41 شیما محمودی
 بدنبال پرتو تابش تحت ارگانهای
 سرطان به مبتال بیماران در رادیوتراپی

 رادیوبیولوژیکی مدل از استفاده با سینه

BEIR VII 

دکتر حسنعلی 
ندایی دکتر غزاله 

 گرایلی

محسن حسنی مهبد 
 اصفهانی 

3/11/35 

طاهره سلطانپور 
 غریبدوستی 

 تطبیقی و سیتوژنتیکی آثار بررسی 44
 کارکنان در کم دزهای با پرتوگیری

 رادیوداروها تولید تاسیسات

دکتر وحید 
چنگیزی دکتر 

 فریده ذاکر

 محمد  پور رجب
 پور فرشید رضا

48/6/35 

 از ناشی DNA ترمیم ژن بیان بررسی 49 سعید رضا پور 

 عنوان به مالتونین حضور در پرتودهی
 موش خون در پرتوی محافظ داروی

 آزمایشگاهی بزرگ

 علیرضا دکتر
دکتر  شیرازی
 عباسی 

دکتر ایزدی دکتر 
 توکلی 

43/12/35 

 جذبي بردوز غذایي رژیم تأثیر ارزیابي 42 مرسده مکری

 18F-FDG تصویربرداري در قلب بافت
PET/CT، تحلیلي هایروش از استفاده با 

  زی مونت کارلوسا شبیه و

 18/14/35 آی محمدرضا  دکتر  دکتر گرامی فر 

سیده حدیث 
 مومنی 

 ناشی تغییرات بر مالتونین تاثیر بررسی 45
 سطح بررسی با میدان از خارج اثر از

 MDA) آلدهید دی مالون فعالیت

 سوپر آنزیم وGPX پراکسیداز گلوتاتیون

 از پس ریه در SOD دیسموتاز اکسید

 آزمایشگاهی موش در کولون تومور تابش

 کارلومونت زیBalb/c رده

دکتر علیرضا 
شیرازی  دکتر 

 علیزاده 

 ش - 1/9/36 چنگیزی وحید دکتر
 
 
 

  

 RUNX-2 های ژن بیان تغییرات بررسی 46 امید آزاد بخت 
،ALP ، OCN ، CASPASE-3 موش در 

 آلبینو ویستار ی رده آزمایشگاهی بزرگ
 با مواجهه در پروبیوتیک کننده دریافت

 4Gy درمانی دز با تشعشع

 وحید دکتر
 چنگیزی

 8/11/36 دکتر الهه متوسلی 
 
 
 
 

 ش - 48/6/35 دکتر وحید مقایسه اثر محافظت کنندگی پرتویی  47 منا بهرامی 



 nمخلوط سرین و منیزیم سولفات با 
استیل سیستئین و سیستئین روی لنفوسیت 

 های ایزوله خون انسان 

دکتر  چنگیزی 
 میانجی 

بررسی و مقایسه دز موثر عدسی چشم  48 فرشته قادر بیگی 
راست و چپ کاردیولوژیست در 

آنژیوگرافی های رادیال و فمورال در 
 بیمارستان امام حسین )ع( مهران 

دکتر وحید 
چنگیزی  دکتر 

 میانجی 

 ش - 18/11/36 

 پرتوکاران بحرانی اندامهای دریافتی دز 43 نیره خلیلی 
 آماده حین در ای هسته پزشکی بخش

 TLD دزیمتر با اکتیو رادیو مواد سازی

دکتر وحید 
 چنگیزی 

 دکتر الهه جزایری

دکتر یلدا صالحی 
دکتر سید سلمان 

 ذکریائی

 ش - 18/12/36

  92 المیرا زنجانی 
 ساخت وبررسی حفاظ های نانو و میکرو فلزات

 ɜWO₃ وO₂Bi در ماتریس پلیمریEPVC  و
در بخش پزشکی هسته   MCNPمقایسه آنها با نتایج

رژی با ان⁹⁹TC ᵐای ناشی از رادیونوکلئید
122KeV 

 

دکتر وحید 
چنگیزی 

 محمد جواددکتر
 مرتضوی 

 ش - 48/2/36 دکتر صدیقه سینا 
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