
 طرحھای پژوھشی خاتمه یافته دانشگاه آزاد اس�می واحد خوراسگان

1378سال   

1379سال   

1380سال   

1381سال   

1382سال   

1383سال   

 ردیف عنوان طرح مجری گروه  تاریخ خاتمه
 1 بررسی و مقایسه عملکرد دانشگاه آزاد واحد خوراسگان سيد علی ناجی پرستاری 6/78

 2 بررسی تأثير ھورمونھای استروئيد جنسی موجود در شير مادر و ارتباط آن با وضعيت جسمی رفتاری کودک منوچھر مصری پور پرستاری 10/78

تاریخ  
 ردیف عنوان طرح مجری گروه  خاتمه

علوم  2/79
 3 نياز سنجی آموزشی و ارائه یک برنامه آموزشی ضمن خدمت پيشنھادی برای ارتقاء مھارتھای مدیران آموزشی استان اصفھان نادر سليمانی تربيتی

علوم  7/79
 تربيتی

محمد حسين 
 یارمحمدیان

امکان سنجی و ارائه راھھایی برای غيرمتمرکز کردن آموزش و پرورش و تفویض اختيارات Jزم به سطوح پایين از دیدگاه استادان دانشگاه 
 4 ،کارشناسان و مدیران آموزشی مقطع متوسط استان اصفھان

 5 تکثير برخی از گياھان زینتی به روش کشت بافت گياھی فروغ مرتضایی نژاد کشاورزی  8/79

 ردیف عنوان طرح مجری گروه  تاریخ خاتمه 

 6 توانبخشی کودکان معلول -بررسی استانداردھای فضای مناسب مراکز آموزشی مجتبی تيموری منش معماری 6/80

 7 بررسی ميزان آگاھی نوجوانان و جوانان معتاد و غير معتاد در مورد اعتياد به مواد مخدر در استان اصفھان محمدحسين یارمحمدیان علوم تربيتی 7/80
 8 نقد و تحليل نفس و انسان شناسی از دیدگاه م` احمد نراقی سيد ھاشم گلستانی فلسفه  7/80
 9 بررسی اثر آنزیم بتاگلوکاناز بر روی استفاده از جو پوست کنده و پوست نکنده در جيره غذایی جوجه ھای گوشتی سيد علی تبعيدیان کشاورزی 8/80
 10 تشکيل ھر بار یوم گياھی دانشگاه آزاد خوراسگان بر اساس اسامی علمی آنھا فروغ مرتضایی نژاد کشاورزی 10/80
 11 بررسی چند نوع کود آھن ک`تی بر رشد و عملکرد سور گوم مھران ھودجی کشاورزی  11/80
 12 بررسی رابطه ميزان محرميت زوجين و موفقيت در زندگی زناشویی  ایران مھدیزادگان علوم تربيتی 11/80
 13 بررسی نظر دانشجویان و اساتيد دانشگاه آزاد خوراسگان در مورد ارزشيابی اساتيد توسط دانشجویان غ`مرضا احمدی علوم تربيتی 11/80
 14 سال و باJی آن 23تھيه و تدوین نورم استاندارد مرتبط با س`مت جسمانی دانشجویان دختر و پسر زیر  قاسم رحيمی تربيت بدنی 12/80
 15 فلز و سمانھای مختلف در ميزان اتصال فلز به مينای دندان  بررسی مقایسه ای اثر روشھای مختلف اص`ح سطح اميد صوابی دندانپزشکی 12/80
 16 بررسی و سنجش نيازھای آموزشی اساتيد دانشگاه آزا د خوراسگان غ`مرضا احمدی علوم تربيتی 12/80
 17 طراحی و پياده سازی بخش Jتين وب سایت دانشگاه آزاد خوراسگان علی سليمانی کامپيوتر 12/80

 ردیف عنوان طرح مجری گروه  تاریخ خاتمه 

 18 در مزارع ذرت و یونجه حواشی زاینده رود اصفھان Orius Wolffمطالعه و بررسی فون سنگھای  مسيح رزمجو کشاورزی 1/81

 19 طرح ایجاد وب سایت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان بابک صرافپور دندانپزشکی 2/81
 20 بررسی وضعيت س`مت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان محمدباقر کجباف روانشناسی 5/81
 21 قبل و بعد از بلوغ جنسی Balb/cتأثير سدیم و الپروات بر پدیده اووژنز در موشھای ماده نژاد  مھرداد مدرسی علوم دامی 6/81
 22 بررسی ویژگيھای روانی و اجتماعی ھمسران افراد معتاد و شيوه ھای مقابله آنھا با اعتياد شوھرانشان آذر قلی زاده جامعه شناسی 7/81
 23 استفاده از فاض`ب تصفيه شده شھری برای کشت سيب زمينی به روش آبياری قطره ای در منطقه پيام نجفی کشاورزی 7/81
 24 بررسی تأثير سدیم و الپروات بر فعاليت آنزیم استيل کولين استراز در مغز موشھای آزمایشگاھی مھرداد مدرسی زیست شناسی 10/81

تاریخ  
 ردیف عنوان طرح مجری گروه  خاتمه

 25 بررسی چگونگی تحول و تکامل خاکھای اراضی دانشگاه آزاد اس`می واحد خوراسگان ناصر ھنرجو کشاورزی 2/82

 26 چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اس`می واحد خوراسگان با تأکيد بر فعاليتھای ورزشی مھدی صباغ لنگرودی تربيت بدنی 2/82
 27 از شروط مندرج در نکاحنامه 79ماھه ميان سال  6بررسی آگاھی مزدوجين  سيد مھدی ع`مه حقوق 3/82

محمد حسين  علوم تربيتی 3/82
 28 4رابطه سبکھای رھبری و گرایشھای برنامه ریزی در ميان مدیران گروھھای آموزشی دانشگاه آزاد اس`می منطقه  یارمحمدیان

زمين  5/82
 29 )غرب اصفھان( مطالعات ليتوژئوشيميایی مجموعه گنایس در جنوب روستای آب پونه  عليخان نصر اصفھانی شناسی

تعيين ترکيبات شيميایی و انرژی متابوليسمی شفيره کرم ابریشم و مقایسه ارزش غذایی آن با پودر ماھی در جيره غذایی جوجه ھای  عباسعلی قيصری کشاورزی 8/82
 30 گوشتی

 31 حل عددی انتگرالی دیفرانسيلی با استفاده از توابع ترکيبی مجيد توسلی ریاضی 8/82
 32 جذب فلزات سنگين بوسيله گياه درخاک تيمارشده با لجن فاض`ب مھران ھودجی کشاورزی 8/82
 33 اثر نوع محيط کشت درکيفيت گل وپيازچه ھای توليدی گل مریم فروغ مرتضایی نژاد کشاورزی 12/82
 M1 34بررسی آلودگی شير توليد شده دراصفھان به آف`توکسين  منوچھر مصری پور پزشکی 12/82

 ردیف عنوان طرح مجری گروه  تاریخ خاتمه

 Semanto-Phonetic from:A unitarianist theory of language 35 احمدرضا لطفی زبان انگليسی 2/83



1384سال   

1385سال   

1386سال   

 36 بررسی رابطه عوامل خطرآفربن با اعتيادمراجعه کنندگان به مراکز درمان سرپائی استان اصفھان  سيدحميد آتش پور روانشناسی 2/83
 37 ارزیابی و تعيين ميزان آلودگی نيتراتی آب چاھھای شرق اصفھان محمدمھدی قيصری کشاورزی 5/83
 38 مقاومت به شوری چمنھای آفریقایی یا رندی یا آبی  اعتمادی... نعمت ا کشاورزی 8/83
 39 بررسی تاثير تنش خشکی بر خصوصيات کيفی و جوانه زنی بذورسه Jین گلرنگ درکشت تابستانه اصفھان  محمدرضا نادری کشاورزی 9/83
 40 درنقاط مختلف ایران  مدل کامپيوتری تبخيروتعرق گياه مرجع با استفاده از روش اص`ح شده ھارگریوزسامانی پيام نجفی کشاورزی 10/83
 41 دالمه استان یزد براساس کنودنتھا  کوه بند و –بيواستراتيگرافی رسوبات فامنين در نواحی کوه باشی  واچيک ھایراپطيان زمين شناسی 10/83
 42 بررسی تاثير روش کاشت تراکم وعمق کاشت بنه روی عملکرد و مدت بھره برداری از محصول زعفران زراعی محمدرضا نادری کشاورزی 11/83
 43 2بررسی نگرش دانشجویان دختر در خصوص تاثير برخی عوامل بر یادگيری مھارتھای درس تربيت بدنی  زھره مشکاتی تربيت بدنی 12/83

تاریخ  
 ردیف عنوان طرح مجری گروه  خاتمه

 44 معمولیانتخاب برای عملکرد دانه و تثبت نيتروژن در ارقام لوبيای  احمدرضا گل پرور کشاورزی 1/84

محمدحسين  علوم تربيتی 3/84
 یارمحمدیان

در استانھای اصفھان، ھمدان ،آذربایجان شرقی خراسان   ساله 30تا  15مقایسه جایگاه مھار بين نوجوانان و جوانان معتاد و غير معتاد 
 45 ...و 

 46 اصفھانررسی شيوع اخت`ل سلوک درميان دانش آموزان پسر دوره متوسطه شھر ب محسن گل پرور روانشناسی 3/84

 47  اصفھانمقایسه عملکرد و مواد جامد محلول در ھفده رقم گوجه فرنگی در منطقه فروغ مرتضایی نژاد کشاورزی 4/84

زمين  4/84
 48 )اصفھان(پترولوژی سنگھای شوشونيتی شمال غرب انارک عليخان نصر اصفھانی شناسی

 49 مریماثر تاریخ کاشت بر کيفيت گل و پيازچه ھای توليدی گل  فروغ مرتضایی نژاد کشاورزی 5/84

 50 21بررسی اثر زمان شروع تراش اص`حی برگيرپست و کور ھای سمان شده با سمان پانا و یا  مازیار ابراھيمی دندانپزشکی 5/84

 51 تجزیه ژنتيکی عملکرد و اجزاء آن در ذرت  احمد رضا گل پرور کشاورزی 6/84

 52 بررسی ارزش غذایی جو بازسازی شده با مایع شکمبه و تعيين قابليت ھضم آن در طيور نورالدین طباطبایی کشاورزی 7/84

 53 بررسی امکان کشت یونجه در اواخر زمستان جھت مقابله با اثرات ناشی از خشکسالی مجيد شمس کشاورزی 7/84
 54 بررسی رابطه ميان استفاده از اینترنت و افسردگی و احساس انزوای اجتماعی در ميان نوجوانان و جوانان کاربر اصفھان محمد علی نادی علوم تربيتی 7/84

بررسی مقایسه ای عوامل تنيدگی زا دربدو پذیرش دربيماران بخشھای جراحی بيمارستانھای دانشگاھھای علوم پزشکی وسازمان  غ`محسين عبد یزدان پرستاری 7/84
 55 83تأمين اجتماعی شھراصفھان درسال 

تاریخ  
 ردیف عنوان طرح مجری گروه  خاتمه

 56 روت، ام تی ای ایرانی، گ`س آینومر و سراميک سرد در پروفوراسيون فورکيشن دندانھای سگ-بررسی مقایسه ای چھار ماده پرو مریم زارع جھرمی دندانپزشکی 2/85

 57 نحوه توارث و ترکيب پذیری برخی از صفات کمی در گندم نان احمدرضا گل پرور کشاورزی 2/85

 58 اثر حذف برگ پرچم و ریشک ھا بر خصوصيات رویشی، عملکرد دانه و اجزاء عملکرد دانه گندم نان سيد عليرضا بنی طبا کشاورزی 3/85

 59 بررسی عوامل عفونی باکتریال در زخمھای سوختگی به علت عفونتھای بيمارستانی و یقين الگوی مقاومت دارویی باکتریھا شھناز بھشتی کشاورزی 6/85

 60 تأثير مصرف داروھای استروئيدی بر عوامل خطرزای بيماریھای قلبی عروقی در بدنسازان مرد وحيد ایمانی پور تربيت بدنی 6/85

رفتاری بر اخت`Jت روانی و عملکرد تحصيلی دانشجویان مشروط دانشگاه آزاد -بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شيوه شناختی منوچھر کامکار روانشناسی 6/85
 61 خوراسگان

 62 بررسی و ارائه یک مدل پرتال چند Jیه ای برای سيستم ھای اط`عاتی مبتنی بر وب  فرساد زمانی کامپيوتر 6/85

علوم  6/85
 63 بررسی عوامل عفونی باکتریال در زخمھای سوختگی به علت عفونت ھای بيمارستانی و تعيين الگوی مقاومت دارویی باکتری ھا شھناز بھشتی آزمایشگاھی

 64 بررسی اثر آرایش کاشت بر صفات زراعی ارقام کلزا حميدرضا جوانمرد کشاورزی 7/85

 65 ارزیابی تأثير آبياری با فاض`ب کارخانه قند اصفھان بر خصوصيات فيزیکی خاک پيام نجفی  کشاورزی 9/85

 66 دارو درمانی و درمان با داروی گياھی در درمان افسردگی زنان-مقایسه سه شيوه روان درمانی شناختی، رفتاری  اصغر آقایی روانشناسی 9/85

 67 مکانيزاسيون کشت سيب زمينی محمدعلی قضاوی کشاورزی 10/85

ھنجاریابی آزمون ھوشی ماتریس ھای فزاینده ریون نوع پيشرفته بر اساس عملکرد دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اس`می واحد  جھانبخش رحمانی علوم تربيتی 12/85
 68 خوراسگان

 69 بررسی عمل ژن برای برخی از صفات متریک در ارقام گندم نان تحت شرایط تنش خشکی احمدرضا گل پرور کشاورزی 12/85

محمدحسين  علوم تربيتی 12/85
 70 تحليل استراتژیک درونی و بيرونی دانشگاه آزاد اس`می واحد خوراسگان یارمحمدیان

تاریخ  
 ردیف عنوان طرح مجری گروه  خاتمه

 71 )کرمان(ویژگی ھای سنگ شناسی و محيط جایگيری تگتونوھاگمایی کانسار مس پور فيری ميدوگ  عليخان نصر اصفھانی زمين شناسی 1/86
 72 دگرگونی آن  مطالعه سنگ شناسی کانسارزایی و پتروژنز توده نفوذی کوه دم و ھاله بابک وھابی مقدم زمين شناسی 2/86
 73 مطالعه زمين شناسی کانساز منگنز بغم جنوب اردستان عليخان نصراصفھانی زمين شناسی 3/86
 74 زیست ردیابی آلودگی ھوا و خاک در منطقه اصفھان شاپور حاج رسوليھا کشاورزی 3/86
 75 بررسی اثر ورزش کوتاه مدت بر حافظه فضایی در موش ھای صحرایی وابسته به مورفين حميد عزیزی علوم تجربی 5/86



1387سال   

                                            

1388سال   

 76 بررسی تأثير سياست ھای پولی و مالی بر تقاضای نيروی کار محمد عليمرادی حسابداری 6/86
 77 مقایسه آلکالين فسفاتاز مایع شيار لثه ای در بيماران سيگاری و غير سيگاری با پریودننتيت پيشرفته محمد کتابی دندانپزشکی 6/86
 78 بررسی نقش دانشگاه آزاد اس`می در توسعه مشارکت زنان زھره سعادتمند علوم تربيتی 7/86
 79 بررسی کاربرد ھزینه یابی ھدف در شرکت ھای سھامی عام استان اصفھان ھادی ھرمزی حسابداری 7/86

بررسی اثراستفاده از بقایای پس از برداشت محصوJت کشاورزی و غنی سازی آنھا با مکمل ھای آلی روی کارایی بيولوژیکی و طول دوره رشد  عليرضا ج`لی زند کشاورزی  9/86
 Pleurotus ostreatus 80قارچ خوراکی صدفی 

بررسی اثراستفاده از برخی ضایعات محصوJت کشاورزی و غنی سازی آنھا با مکمل ھای آلی روی کارایی بيولوژیکی و طول دوره رشد قارچ  عليرضا ج`لی زند کشاورزی  9/86
 Pleurotus florida 81خوراکی صدفی 

 Pleurotusبررسی تأثير بسترھای مختلف کشت و غنی سازی آنھا با مکمل ھای آلی روی برخی از خصوصيات کمی و کيفی قارچ خوراکی صدفی  مھرداد جعفر پور کشاورزی  9/86
ostreatus 82 

 Pleurotusبررسی تأثير بسترھای مختلف کشت و غنی سازی آنھا با مکمل ھای آلی روی برخی از خصوصيات کمی و کيفی قارچ خوراکی صدفی  مھرداد جعفرپور کشاورزی 9/86
florida 83 

 84 ارائه یک الگوریتم جدید تشخيص جریان مغناطيس کنندگی از جریان خطا در ترانسفورمرھای قدرت مبتنی بر روشھای ھوشمند مجيد دلشاد برق  9/86
 85 بررسی تنوع ژنتيکی و روابط بين صفات مختلف در ژنوتيپ ھای لوبيای معمولی احمدرضا گل پرور  کشاورزی 10/86
 86 بررسی تأثير تنش خشکی بر زودرسی گلرنگ پایيزه در منطقه اصفھان محمدرضا نادری کشاورزی 10/86
 87 بررسی حساسيت ارقام گلرنگ بھاره به تنش خشکی احمدرضا گل پرور کشاورزی  10/86
 88 بررسی اثر زعفران بر روی اجرای پروتئينی سرم خون در موشھای نر کوچک آزمایشگاھی مھرداد مدرسی علوم جانوری 11/86
 in Vitro 89بررسی فعاليت مھارکنندگی عصاره الکلی بره موم بر روی درماتوفيت ھای بيماری زا  رضا منانی پزشکی 12/86
 Premiere 90زمان تيمھای باشگاھی ھندبال ایران با استفاده از نرم افزار  -ارائه الگوی شتاب غ`مرضا شریفی تربيت بدنی  12/86

تاریخ 
 ردیف عنوان طرح مجری گروه خاتمه

دکتر علی  کشاورزی 2/87
 91 تعيين مناسب ترین زمان کاشت و رقم گلرنگ پایيزه تحت شرایط اقليم اصفھان سليمانی

دکتر محمدرضا  کشاورزی 2/87
 نادری

بررسی کارایی کود فسفر باکتریایی در کاھش مصرف کودھای فسفره شيميایی در زراعت گندم در منطقه 
 92 اصفھان

دکتر زھره  علوم تربيتی 2/87
 93 ارزیابی درونی کيفيت دانشکده ھای علوم انسانی دانشگاه آزاد اس`می واحد خوراسگان سعادتمند

6/87  زمين 
 شناسی

 دکتر عليخان
سرب وروی در شمال تيران  سنگ ميزبان کانی زائی اوليه  پترولوژی ،کانی شناسی وویژگی ھای ژئوشيميائی نصر اصفھانی  94 

6/87  زمين 
 شناسی

 دکتر بابک
 95 بررسی منشاَ سنگھای اربيکوJر موجود در حنا واقع در شمال شرق اصفھان وھابی مقدم

7/87  دکتر مھران خاکشناسی 
 96 استفاده از پسماندھای الی برای تامين عناصر ریز منفذی مورد نياز گياه ذرت در خاکھای آھکی مودجی

7/87  مھندس کامپيوتر 
 97 تشخيص ھویت بر اساس عنبيه چشم احسان امينی

4/87  دندان 
 پزشکی

 دکتر پيمانه
 حسينی

 بررسی اثرزمانھای مختلف اعمال اولتراسونيک برگيرپس و کورھای سمان شده با سمان گ`س آینوروزینک
 98 فسفات دندان پزشکی

4/87  دکتر محمد علوم تربيتی 
 علی نادی

 ھنجاریابی مقياس خود راھبری گاليمنو و اعتبار یابی ھمزمان آن با مقياس فيشر در بين دانشجویان پزشکی و
 99 دندان پزشکی دانشگاھھای آزاد خوراسگان و نجف آباد

4/87  دندان 
 پزشکی

 دکتر سوسن
 صادقيان

 مقایسه آزمایشگاھی سازگاری سنجی ھشت نمونه از مواد ارتودنسی با استفاده از فيبروب`ستھای دھان
 100 انسان

4/87  دندان 
 پزشکی

 دکتر سوسن
 صادقيان

 مقایسه سازگاری سنجی ھشت نمونه ازمواد ارتودنسی به روش کاشتن در بافت ھمبند زیر جلدی موشھای
 101 آزمایشگاھی

6/87  مھندس حميد کشاورزی 
 102 بررسی اثر تاریخ کاشت بر صفات زراعی ارقام کلزا رضا جوانمرد

6/87  جامعه 
 شناسی

 دکتر آذر قلی
 103 ابعاد طرح توسعه کار آفرینی در دانشگاه آزاد خوراسگان زاده

5/87  دکتر فروغ باغبانی 
 104 بررسی اثر اسيد جيبریک بر کيفيت گل و زمان گل دھی در گل مریم مرتضایی نژاد

5/87  سيد علی پرستاری 
 105 مفھوم تجارب سالمندی در زنان بيوه سالمند ناجی

بيوشيمی  5/87
 کلينکی

دکتر منوچھر 
 106 83بررسی ميزان آفاتوکسين ھای موجود در غ`ت مصرفی دامی شرق اصفھان در سال  مصری پور

زمين  9/87
 شناسی

واچيک 
 107 ميکروپالئونتولوژی و آناليز محيط رسوبی سازند نيور در کوھھای درنجال شرق ایران مرکزی ھایراپطيان

 108 روشی برای کمينه کردن حساسيت در سيستم ھای منفرد ھما الماسيه ریاضی 12/87

 کشاورزی 12/87
مھندس محمد 

مھدی 
 صادقيان

 109 بررسی نقش طراحی فضای سبز بلوارھا و بزرگراھھای شھری و تأثير آن در کاھش آلودگی صوتی

تاریخ 
 ردیف عنوان طرح مجری گروه خاتمه

مریم امامی  حسابداری 2/88
 110 تورم و رشد اقتصادی.تاثيرات حجم بودجه دولت بر اشتغال  ميبدی

زبان  3/88
 انگليسی

حسين حيدری 
 111 بررسی جامع برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته تربيت مترجم زبان انگليسی در ایران تبریزی

فروغ مرتضایی 
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 112 بررسی ترکيبات کاتشين در چای سبز ایرانی و چای خشک سياه ایرانی نژاد کشاورزی 4/88
 113 ارزیابی نوع مواد بستر بر عملکرد خصوصيات Jشه و رفتار جوجه ھای گوشتی مجيد طغيانی کشاورزی 4/88
 114 بررسی کاربرد ھزینه یابی بر مبنای فعاليت در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران محمد عليمرادی حسابداری 5/88
 115 برخی تصحيحات بر محاسبه ضرایب دگرسيون چند گانه مسعود ع`مه ریاضی 6/88
 116 ارائه طرح کنترلی جدید جھت تکنيک ھای جبران سری  مجيد دلشاد برق 6/88
 117 حل عددی معادJت دیفرانسيل خطی و تاخيری به کمک موجک چپيثف مجيد توسلی ریاضی 7/88

مرضيه ضيایی  پرستاری 8/88
 118 بر کيفيت زندگی بيماران مبت` به آنژین صدری EECPبررسی تأثير  راد

محمد حسين  عتوم تربيتی 9/88
 119 تدوین برنامه استراتژِک دانشگاه ازاد اس`می واحد خوراسگان یارمحمدیان

مقایسه تاثير کار اترین غلظت اسانس ھای استاندارد مورد و اویشن با داروی نيستاتين بر رشد قارچ کاندیدا  محمد علی ضيا ميکروبيولوژی 11/88
 120 البينکس جھت درمان برفک

شاھين اقبال  دامپزشکی 11/88
 سعيد

ارزیابی ژنتيکی گاوھای شيری اصفھان از نظر صفات توليد مثلی با استفاده از مدل تابعيت تصادفی و مدل 
 121 آستانه ای

زمين  12/88
 شناسی

عبدالحسين 
 122 شمال شرق اصفھان-بررسی کنگلومرای غرب زفره کنگازیان

تاریخ 
 ردیف عنوان طرح مجری گروه خاتمه

تاثير آنزیم بری مصرف قند و اسيد Jکتيک بر عنوان مکمل تخمير و پاستورازیسيون بر روی خصوصيات کيفی  محمد گلی کشاورزی 1/89
 123 ارگانویتی زیتون سبز ایرانی

سيد ھاشم  فلسفه 2/89
 گلستانی

عوامل موثر بر توسعه کار افرینی زنان و دختران دانشجو از دیدگاه دانشجویان سال اخر و فارغ التحصي`ن 
 124 دانشگاه ازاد اس`می واحد خوراسگان

سھيل  کشاورزی 2/89
 125 تعيين مورفيسم ژنھای بتاJ کتوگلوبلين و کاپاگازئين و ارتباط آن با برخی صفات توليدی در گاوھای براون سوئيس ميرحبيبی

 126 بررسی ميزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه ازاد واحد خوراسگان از کارمندان ان غ`مرضا احمدی علوم تربيتی 2/89
 127 نگرش و عملکرد زنان در مورد تنظيم خانواده مراجعه کننده به مرکز بھداشتی شھرستان اصفھان.بررسی دانش  بھناز ترکان مامایی 3/89

عوامل موثر بر ارتقا کيفيت اموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه ازاد اس`می واحد خوراسگان از دید گاه مدیران  زھره سعادتمند علوم تربيتی 3/89
 128 و کارکنان ان

 129 مقایسه شاخص ھای عمل تنش رطوبتی و نقش ذخایر ساقه در شرایط مختلف محيطی در گندم نان مریم گل ابادی کشاورزی 4/89
 130 بررسی امکان کاھش شوری اراضی شور توسط گياھان فرانکنيا و اشنان ناصر ھنر جو کشاورزی 4/89
 131 در منطقه رودشت اصفھان GISتھيه نقشه شوری خاک با استفاده از تصاویر ماھواره ای  ناصر ھنرجو کشاورزی 4/89

غ`مرضا  کشاورزی 5/89
 قلمکاری

بررسی تاثير استفاده از سطوح مختلف مرزه و پونه بعنوان محرک رشد بر عملکرد فراسنجه ھای ليپيدی سرم 
 132 خون و برخی پاسخھای ایمنی در جوجه ھای گوشتی

زمين  5/89
 شناسی

سيد حسن 
 133 )شمال شرق کرمان(ليتواستراتيگرافی بخش دونين مقطع تيپ سازند زرند  حجازی

زمين  6/89
 شناسی

عليخان نصر 
 134 پترولوژی و کانی شناسی توده گرانيتوئيدی جنوب ظفر قند و بررسی پتانسيل کانه زایی ھای ھمراه اصفھانی

مقایسه تاثير پروپوليس با داروی کتوکونازول کلوتریمازول و گریزئوفولين در بھبود ضایعات ناشی از درماتوفيت ھا  رضا منانی ميکروبيولوژی 6/89
 135 ی بيماریزا در حيوانات ازمایشگاھی

ادراکات دانشجویان از فرھنگ سازمانی دانشگاه با پيشرفت تحصيلی انان در دانشگاه ازاد اس`می واحد   رابطه غ`مرضا احمدی علوم تربيتی 6/89
 136 خوراسگان

افزایش پتانسيل توليد شير گاوداریھای سنتی و نيمه صنعتی اصفھان از طریق توليد جنين آزمایشگاھی و انتقال  اکبر پيرستانی علوم دامی 6/89
 137 جنين

 138 بررسی کارایی ھزینه در بخش صنعت ھمایون رنجبر اقتصاد 3/89

عليرضا ج`لی  کشاورزی 2/89
 139 در مزارع ذرت و پنبه شھرستان اصفھان Orius شناسایی گونه ھای سن شکارگر زند

 140 بررسی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در اصفھان محمدرضا نادری کشاورزی 5/89

غ`محسين  پرستاری 7/89
 141 88شھر اصفھان در سال msبررسی کيفيت زندگی مبت`یان به موليتيپل اسکلوزیس مراجعه کننده به مرکز  عبدیزدان

 142 ھموستيئين در زنان–وتی ان اف 6تاثير یک برنامه تمرین ھوازی بر اینترلوکين  فرزانه تقيان تربيت بدنی 8/89


