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مقايسه روشهای مولكولی و ريختشناسی در مطالعه همزيستی قارچهای میكوريزی آربوسكوالر گیاه

0 - 01

زعفران)(Crocus sativus L.



حمزه پوريوسف؛ جعفر همت؛ محسن واعظ
تهیه نانوذرههای ) poly lactic-co-glycolic acid (PLGAحاوی آلژينات ،لیپوپلیساكاريد و

اگزوتوكسین A

00 - 72

سودوموناس آئروژينوزا بهعنوان نانوواكسن



ليال صفری زنجاني؛ رضا شاپوری؛ مهروز دزفوليان؛ مهدی مهدوی؛ مهدی شفيعي اردستاني
بررسی اثر غلظتهای مختلف سنگ اورانیوم روی بیان ژن  cyc2در باكتری

جهشيافته Acidithiobacillus

72 - 10

sp. FJ2



فائزه فاطمي؛ ملوس شيدايي؛ رضا حاجي حسيني
مقايسه روشهای مختلف شوک اسمزی در استحصال فاكتور محرک رشد كلونی گرانولوسیت انسانی

14 - 01

تولیدشده در پریپالسم






شراره پيمانفر؛ رسول روغنيان؛ کامران قائدی
مطالعه دينامیک گونههای باسیلوس طی حذف آلودگیهای نفتی با

روشPCR-DGGE

00 - 34

محمود شوندی؛ نيما زمانيان؛ اعظم حدادی
بیان ژن  recAدرموتان dinI-مقاوم به سیپروفلوكسازين اشريشیا كلی

30 - 27

ساره محمدی؛ راضيه پوراحمد؛ محمد رضا محزونيه
ارزيابی تجزيه زيستی آفتكش ديازينون توسط باكتریهای بومی جداشده از خاکهای آلوده

24 - 63

آرزو عليپور؛ علي عليزاده؛ پژمان خدايگان
همسانهسازی و بررسی بیوانفورماتیكی توالی رمزگردان ) (CDSژن دلتا  3دسچوراز از قارچ مورتیرال آلپینا

62 - 22

سويهCBS 754.68



عصمت اشعارقديم؛ شاهر قرنجيك
مقايسه عوامل رشد ،تركیب شیمیايی ،پروفايل اسیدهای چرب ،مقدار كلروفیل و كاروتن كل دو گونه

010 - 004

جلبكی سندسموس آبلیكوس و هماتوكوكوس پلوويالیس



بهروز آتشبار؛ سعيد وحدت
سنجش زيستی و غربالگری مولكولی آنزيم پكتیناز در باكتریهای نمکدوست جداشده از درياچههای
نمكی ايران
زهره نصراهلل زاده؛ انسيه صالح قمری؛ محمد طهماسب؛ محمد علي آزموزگار
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