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ارزيابی رنگزدايی زيستی تركیبات رنگی آزو توسط آركیهای نمکدوست
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معصومه سلسله حسن کیادهی؛ محمدعلی آموزگار؛ صديقه اسد



معرفی قارچ  Fusarium sp. UTMC 5039بهعنوان گونۀ قارچی توانمند در تولید بیوسورفاكتانت و ارزيابی

71 - 33

توان آن در حذف زيستی نفت خام
حمید مقیمی؛ پروين حسنی زاده؛ جواد حامدی؛ رضوان حیدری تبار؛ احسان آذين



رديابی ژن بتاالكتاماز در باكتریهای جداشده از خاکهای كشاورزی ،چراگاه و معدن پیرامون معادن استان
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همدان ،ايران
نیره يونسی؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ غالم خداکرمیان



بهینهسازی تولید آنزيم الكاز نوتركیب توسط مخمر يارروويا لیپولیتیكا در محیطكشت حاوی گلوكز به عنوان
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منبع كربن با روش تاگوچی
فرشاد درويشی؛ مرضیه مرادی؛ کاترين مادزاک؛ کالد جولیت



واكسن پرتوتابیشده بیماری ويروسی تب برفكی تايپ آسیا 7-و ارزيابی پاسخ ايمنی در خوكچه هندی
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فرحناز معتمدی سده؛ همايون مهروانی؛ مژگان جوادی؛ ناصر هرزندی؛ سید کمال الدين شفائی



تأثیر پلی بتاهیدروكسی بوتیرات و باكتريهای تجزيهكننده آن بر تنوع متابولیكی باكتريهای بیهوازی روده در
تاسماهی
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سیبری)(Acipenser baerii

ابراهیم حسین نجدگرامی؛ پیتر بوسیر



گاو و مقاومت آنتیبیوتیكی آنها در
وقوع سويههای وروتوكسیژن باكتری اشريشیا كلی در مدفوع 
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گاوداریهای اطراف شهركرد
مجتبی بنیاديان؛ حمداله مشتاقی؛ پروين بهروزی



شناسايی سريع و اختصاصی سرووار بیماریزای سالمونال تیفیموريوم با استفاده از روش تكثیر همدمای
بهواسطه

43 - 18

حلقه)(LAMP

هادی روان؛ مژده اماندادی



غربالگری سويههای  Pseudomonas flurescensاز نظر ويژگیهای محرک رشد گیاه و تحمل به شوری

13 - 701

میترا آزاديخواه؛ فاطمه جمالی؛ حمیدرضا نوريزدان؛ فرشته بیات



جداسازی و شناسايی سويههای بومی مولد فیتاز و بهینهسازی تولید آنزيم در آنها
مسعود محمدی؛ مهرداد آذين؛ مهسا صديقی
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