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ت والی نوكلئوتیدی و آنالیز فیلوژنتیكی ژن گلیكوپروتئینی ويروس سپتی سمی هموراژيک ويروسی )(VHS

0 - 01

جداشده از ماهیان قزلآالی رنگینكمان استان چهار محال و بختیاری




حسین مومنی؛ فیروز فدايی فرد؛ حسن ممتاز؛ منوچهر مومنی
بهینه سازی تولید نشاسته توسط جلبک كالمیدوموناس رينهاردتی با روش سطح پاسخ

00 - 22

فاطمه قلی زاده؛ طاهره قنبری؛ وحید شريفی؛ ندا سلطانی؛ سید محمد علوی
جداسازی كنسرسیومهای میكروبی نمکدوست تجزيهكنندۀ گازوئیل بهمنظور استفاده در پاكسازی زيستی

22 - 01

پسماندهای حفاری








مريم رضايی صومعه؛ محمدعلی آموزگار؛ محمود شوندی؛ سید محمد مهدی دستغیب
جداسازی و غربالگری سويههای بومی ريزوبیوم تولیدكنندۀ  ACCجدآمیناز و سیدروفور

00 - 22

بهناز اوژند؛ محمود ملكی؛ شهريار شاکری؛ صديقه نوروزپور؛ پروانه عابدی؛ عبدالحمید نمكی شوشتری
بررسی مقايسهای شناسايی شیگال فلكسنری از طريق روش رنگسنجی بر پايۀ نانوذرات طال و الكتروفورز

22 - 22

ثريا سلیمی؛ مجتبی صلوتی؛ سینا میرزااحمدی؛ رسول شكری؛ علی عینلو
زيستپااليی سلنیت توسط الكتوكوكوس رافینوالكتیس  seD2bمقاوم به سلنیت در مقیاس آزمايشگاهی

22 - 87

مراحم آشنگرف؛ داوود صاعدی
سنتز نانوذرات نقره كلوئیدی پايدار با خاصیت ضدباكتريايی با استفاده از عصارۀ گیاه سرخدار
)(Taxus baccata L.
ابوالقاسم عباسی کجانی؛ سید حمید زرکش اصفهانی؛ عبدالخالق بردبار
جداسازی و شناسايی باكتریهای تجزيه كننده گازوئیل از خاکهای آلوده به مواد نفتی در استان خوزستان

82 - 22

22 - 010

مهدی حسن شاهیان
تجزيۀ زيستی آنتراسن توسط  Bacillus sp.موجود در پساب آلوده به هیدروكربنهای آروماتیک

012 - 002

چندحلقهای




مريم حبیبی؛ محمد جواد مهدی پور مقدم؛ محمد علی زنجانچی
تجزيۀ زيستی فنل توسط مخمر هالوتولرانت  Trichosporon cutaneumدر محیط نمكی

008-022

هدی نوری؛ حمید مقیمی
مقايسۀ آثار ضدباكتريايی عصارۀ گلسنگهای  Glypholecia scabraو Rhizoplaca

028-022

melanophthalmaبر برخی باكتریهای استاندارد




مژگان شفیعی؛ جعفر همت؛ محمدرضا سام
تأثیر غلظتهای مختلف جلبک رشتهای  Oscillatoria spp.بر فاكتورهای رشد و تولیدِمثل روتیفر آب

028-002

شورBrachionus plicatilis
احمد احمدی؛ نصراله احمدی فرد
بررسی تنوع باكتريايی غالب در فلور باكتریهای هوازی و بیهوازی گلفشانهای جنوب شرقی دريای خزر

008-027

عباس اخوان سپهی؛ قاسمعلی محبعلی؛ بهنام راسخ؛ جالل فصل بهار؛ محمدعلی آرين؛ مهناز ديانسايی؛ ساره



فراهانی؛ محمدفاضل فروغیان يزدی
شناسايی مولكولی باكتری  Streptomyces scabiesعامل جرب معمولی سیبزمینی در استانهای

022-081

آذربايجان شرقی و كردستان



علی احمدی؛ رضا خاک ور
جداسازی و شناسايی مولكولی باكتریهای اندوفیت نعناع فلفلی ،بابونه ،مارچوبه و بررسی تأثیر جدايهها در
بازدارندگی فعالیت قارچهای بیماریزای گیاهی
وحیده فغانی زاده؛ محمد حسین ارزانش؛ سجاد يزدان ستاد؛ رضا نظام زاده

080-072

