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 ردیف عنوان طرح مجری گروه شروع

 1 سنندج بر اساس مطالعات صحرایی -شناسایی موقعيت پایانه ھای گسل آباده در جنوب شرق منطقه سيرجان رامين ارفع نيا زمين شناسی 86/12

آب آبياری بر کيفيت و کميت خيار گلخانه ای در شرایط  PHبررسی اثر عناصرغذایی فواصل زمانی محلول پاشی و  احمد محمدی کشاورزی 8/87
 کشت خاکی

2 

 3 احتمال کانی زایی فلزی در گریين استون ھای جنوب شھر تيران علی خان نصر اصفھانی زمين شناسی 12/87

 4 بررسی و معرفی گونه ھای درختی مقاوم به اJینده ھای ھوا محمد مھدی صادقيان کشاورزی 2/88

 5 ميکروپالئونتولوژی و تحليل محيط رسوبی سازند نيور در جنوب غربی کاشمر واچيک ھایراپطيان زمين شناسی 2/88

. بررسی و مقایسه ميزان رضایتمندی در نو جوانان بستری در بخشھای کودکان و بزرگساJن از خدمات پزشکی نرگس صادقی پرستاری 2/88
 پرستاری و محيط بستری در بيمارستانھای شھر اصفھان

6 

در رقومی کردن نقشه ھای فضای سبز شھری و ایجاد یک بانک داده زمينی مطالعه موردی دانشگاه ازاد   RS , GISکاربرد  ھادی راد نژاد کشاورزی 2/88
 اس[می واحد خوراسگان

7 

 8 بررسی امکان استفاده از سطوح مختلف دانه ماشک خام و پخته در جيره رشد جوجه ھای گوشتی سيد علی تبعيدیان کشاورزی 3/88

تاثير سطوح مختلف زنجبيل بر عملکرد برخی فراسنجه ھای بيوشيميایی خون و پاسخھای ایمنی جوجه ھای  سيد نورالدین طباطبایی کشاورزی 3/88
 گوشتی

9 

مقایسه ميزان رفتارھای شھروندی سازمانی و رابطه ان با عملکرد اعضای ھيات علمی دانشگاه ھای ازاد اس[می  علی مھداد روانشناسی 4/88
 خوراسگان و نجف اباد و دانشگاه ھای دولتی اصفھان و صنعتی

10 

 11 بررسی ارتباط بين ازمون بذر و اجزا بذر در مزرعه و عملکرد تعدادی از گياھان زراعی در منطقه اصفھان محمد رضا نادری کشاورزی 5/88

 مطالعه تاثير دراز مدت کشت برنج بر خصوصيات فيزیکی مينرالوژی مورفولوژی و ميکرومورفولوژی خاک در منطقه احمد ج[ليان کشاورزی 5/88
 اصفھان

12 

 13 تاثير سطوح مختلف کندر بر عملکرد برخی از فراسنجه ھای بيوشيميایی خون و پاسخ ایمنی جوجه ھای گوشتی سيد نورالدین طباطبایی کشاورزی 6/88

ورم پستان بالينی در گاو ھای استان اصفھان به روش واکنش زنجيرھای پليمرازچندگانه  باکتریایی  تعيين عوامل محمد گلی کشاورزی 8/88  14 

 استفاده از باکتری ھای ریزوسفر مختل کننده حدنصاب حسگری برای کنترل بيولوژیک عامل بيماری ساق سياه اسماعيل محمودی کشاورزی 8/88
 سيب زمينی

15 

 16 ثر اخت[ط موادمعدنی و الی با خاک در تواید خيار درختی در گلخانه احمد محمدی کشاورزی 8/88

 تاثير تغذیه یک روز در ميان ووعده ای در سنين اوليه و تغذیه مرطوب و مرحله ای در دوره بازپروری بر رشدجبرانی مجيد طغيانی کشاورزی 8/88
 پاسخھای ایمنی و ناھنجاری ھای استخوانی در جوجه ھای گوشتی

17 

 Thymus اثرات دوره ھای فنولوژیکی بر عملکرد اندام ھوایی و کميت و کيفيت اسانس در گونه ھای دارویی احمد رضا گل پرور کشاورزی 8/88
daenensisوThymus vulgaris 

18 

مورد کاوی سه مرکز:4علل موفقيت و عدم موفقيت مراکز منتخب دانشگاه ھای ازاد اس[می منطقه  محمد علی نادی علوم تربيتی 9/88  19 

 20 مدل سازی مطلوبيت زیستگاه زاغ بور در استان اصفھان ھادی راد نژاد کشاورزی 9/88

دت کودھای الی بر ویژگی ھای فيزیکوشيميایی و زیستی خاک مزرعه دانشکده کشاورزی درکاربرد دراز م  اثرات محمود کلباسی کشاورزی 9/88  
فاز اول-خاتون اباد  

21 

 22 بررسی ترکيبات کاتشين در ارقام مختلف ميوه ھای رنگی فروغ مرتضایی نژاد کشاورزی 9/88

نفتولھا با استفاده از مایعات یونی اسيدی در شرایط بدون ح[ل-2اميدوالکيل -1سنتز یک مرحله ای  لي[ خز دوز علوم پایه 9/88  23 

 24 بررسی امکان کاربرد عصاره گياه زیتون تلخ برای کنترل بيد کلم مسيح رزمجو کشاورزی 10/88

 تعيين ھویت شته ھای رز با استفاده از مارکرھای مولکولی و بررسی تنوع ژنوتيپی درون گونه ای انواع واجد عليرضا ج[لی زند کشاورزی 9/88
 مورفولوژی مختلف در اصفھان

25 

 26 بررسی جھش ھای شناخته شده در ژنھای موثر بر چند قلو زایی گوسفندان نژاد افشاری شاھين اقبال سعيد کشاورزی 11/88

 27 نوسانات ک[ن اقتصادی در اقتصادھای نفتی بااستفاده از رویکرد تصحيح خطای برداری ساختاری حسين شریفی رنانی اقتصاد 10/88

 تاثير مشاوره شغلی گروھی به روش یادگيری بر انگيزش پيشرفت انگيزش تحصيلی نگرانی ھای اینده و پيشرفت اصغر اقایی روانشناسی 10/88
 تحصيلی دانش اموزان سال اول دبيرستان

28 

 29 بيو مانيتورینگ ذرات معلق در ھوا بوسيله تعيين خاصيت مغناطيسی برگ درختان نارون در فضای سبز شھر اصفھان محمد مھدی صادقيان کشاورزی 11/88

 بررسی مقایسه ای تاثير عصاره ھای ھيدروالکلی سير اقطی سياه و سياه دانه بر سيستم ایمنی و اجزای مھرداد مدرسی کشاورزی 12/88
 پروتئينی سرم خون در موش کوچک ازمایشگاھی

30 

عصاره گياھی بر رشد و تغييرات مورفولوژیک ميسليومھای قارچ  مطالعه تاثير چند اسماعيل محمودی کشاورزی 12/88  Alternaria alternataو استفاده از 
 انھا در کنترل بيماری پوسيدگی پس از برداشت ميوه گوجه فرنگی

31 

 تاثير منابع مختلف انرژی و پروتئين و شکل مصرف جيره پيش اغازین بر عملکرد توسعه سيستم ایمنی و رشد اندنم سيد علی تبعيدیان کشاورزی 12/88
 ھای گوارشی در جوجه ھای گوشتی

32 

 33 معرفی توابع ترکيبی بر نشتاین و کاربرد ان در حل معادJت انتگرال مجيد توسلی ریاضی 11/88

 رابطه بين ھوش ھيجانی و سبکھای یادگيری دانشجویان دانشگاه ازاد اس[می واحد خوراسگان در سال تحصيلی بدری شاه طالبی علوم تربيتی 12/88
88-89 

34 

 Pleurotus 35 تاثير نوع سوبسترا و درصدھای متفاوت مکمل ھای غذایی بر پاره ای خصوصيات رشد دو گونه از جنس مھرداد جعفر پور کشاورزی 3/89

 اندازه گيری کارایی مالی شرکت ھای فعال در ساخت قطعات خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران و مھرداددادخواه اقتصاد 1/89
 بررسی ميزان ارتباط ان با بازده سھام

36 

 37 مقایسه تاثير مکمل ھای بولوسی و مکمل ھای جيره ای بر توليد و ترکيبات شير گاو ھای ھولشتاین ااکبر پيرستانی کشاورزی 2/89

 رابطه ھوش سازمانی و مولفه ھای ان با رفتارھای شھروندی سازمانی کارکنان دانشگاھھای ازاد اس[می استان منوچھر کامکار روانشناسی 3/89
 اصفھان

38 

 39 تصحيح روش تکراری در حل دستگاه خطی با کمک ماتریس ضرایب و دترمينان فازی مسعود ع[مه ریاضی 4/89

 40 رابطه ھوش ھيجانی مدیران و رفتار شھروندی سازمانی دبيران دوره متوسطه شھر اصفھان فریبا کریمی علوم تربيتی 4/89

 ضرورت و راھکارھای بھبود برنامه درسی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه دانشجویان و اعضا ھيات زھره سعادتمند علوم تربيتی 4/89
 علمی دانشگاه ازاد واحد خوراسگان

41 

 42 رابطه سبکھای ھویت با س[مت روان دانشجویان دانشگاه ازاد واحد خوراسگان و دانشگاه اصفھان مژگان عارفی روانشناسی 4/89

رقم شبدر مصری به عنوان گياه پوششی به 3در کشت مخلوط با  704واکنش ذرت علوفه ای سينکل کراس  علی سليمانی کشاورزی 4/89  
 سطوح مختلف نيتروژن

43 

از پساب حاوی فنل  بھينه سازی پاکسازی زیستی فنل توسط باکتری ھای جداسازی شده مھران ھودجی کشاورزی 5/89  44 

 بررسی اثر استروژن در اخت[ل حافظه و یادگيری ناشی از اسکوپوJمين فعاليت انزیم کولين استراز و متابوليتھای حميد عزیزی علوم تجربی 5/89
 نيتریک اکساید در مغز موشھای صحرایی تخمدان برداری شده

45 

استافيلوکوک اورئوس ومقایسه ان با تاثير انتی بيوتيک  بررسی اثر انتی باکتریال اسانسھای اویشن بر سویه ھای محمدعلی ضيا ميکروبيولوژی 5/89  
 ھای مختلف درمحيط ازمایشگاه

46 



 محمدحسين علوم تربيتی 5/89
 یارمحمدیان

 47 کاربرد الگوی کارت امتيازی متوازن عملکرد برنامه استراتژیک دانشگاه ازاد اس[می واحد خوراسگان

بوست ایزوله با کليد زنی نرم-ارائه یک مبدل جدید باک مجيد دلشاد برق 5/89  48 

 49 نقش سرمایه اجتماعی دررضایت زناشویی دانشجویان متاھل دانشگاه ازادواحد خوراسگان اذر قلی زاده علوم تربيتی 6/89

 بررسی ميزان اثر بخشی اموزش مھارت ھای پيش از ازدواج بر تغيير نگرش دانشجویان دانشگاه ازاد واحد اذر قلی زاده علوم تربيتی 6/89
 خوراسگان نسبت به معيارھای انتخاب ھمسر

50 

 51 استفاده از مدل حيوانی در اموزش مراحل جراحی لثه جھت دانشجویان دوره عمومی دندان پزشکی شيرین امينی دندان پزشکی 6/89

 طراحی ساخت و ارزیابی سامانه ھشدار دھنده تراکتوری به منظور جلوگيری از وازگون شدن تراکتور در حال کار بر ایمان احمدی کشاورزی 7/89
 سطح شيبدار

52 

 53 پيش بينی قيمت قرارداد اتی سکه ط[ در بورس کاJی ایرانی سعيد علی احمدی حسابداری 7/89

دستوری رقابت محور  فرھنگ توصيفی اصط[حات احمدرضا لطفی زبان انگليسی 7/89  54 

 55 فرھنگ مصطلحات علوم اس[می شاخه ک[م منطق و فلسفه فارسی انگليسی و انگليسی فارسی حميدرضا حق وردی زبان انگليسی 7/89

 بررسی توزیع فراوانی استعمال دخانيات در دانشجویان دانشگاه ازاد اس[می واحد خوراسگان و ارتباط ان با برخی ارش قدوسی پزشکی قانونی 7/89
89از خصوصيات دموگرافيک در سال   

56 

 57 نياز سنجی اموزشی مھارت ھای کاربردی کسب و کار بر مبنای الگوی موثر در دانشگاه ازاد واحد خوراسگان سيد حميد اتش پور روان شناسی 7/89

 بررسی تحمل به تنش شوری زنوتيپ ھای علف گندمی بيابانی و وراثت پذیری خصوصيات جوانه زنی در دو شرایط احمدرضا گل پرور کشاورزی 7/89
 استاندارد ژرميناتور و گلخانه

58 

 تاثير استفاده از دارچين اویشن و کاکائو به عنوان محرک رشد بر عملکرد پاسخ ھای ایمنی فراسنجه ھای مجيد طغيانی کشاورزی 6/89
 بيوشيميایی سرم خون و مرفولوژی روده در جوجه ھای گوشتی

59 

 60 از طریق جنين گوسفندEGFP بررسی امکان جذب ژن شاھين اقبال سعيد کشاورزی 5/89

 بررسی اثر انتی باکتریال اسانسھای اویشن شيرازی و رزماری بر سویه ھای مقاوم به انتی بيوتيک استافيلوکوک ارزو طھمورث پور ميکروبيولوژی 11/88
 invitro اورئوس جدا شده از مواد غذایی با روش

61 

 بررسی اثر انتی باکتریال اسانسھای اویشن شيرازی و رزماری بر سویه ھای مقاوم به انتی بيوتيک استافيلوکوک ارزو طھمورث پور ميکروبيولوژی 11/88
 invitro اورئوس جدا شده از مواد غذایی با روش

62 

 مقایسه ویژگی ھای شخصيتی س[مت روان سندرم ایمپاستر و گرایشات ماکياوليستی در بين دانشجویان سيد حميد اتش پور روانشناسی 8/89
 مالزیایی و ایرانی

63 

 ارزیابی شاخص پيش بينی عملکرد تعدادی از گونه ھای گياھی در نظر گرفته شده برای توسعه کمربند سبز شرق عباس عابد اصفھانی شيمی 8/89
 اصفھان

64 

 65 ارائه یک اینورترDC  به ACسه فاز جدید با تلفات کم محمد مھدوی مزده برق 8/89

 66 بررسی سندرم پيش از قاعدگی مادران و سوئ رفتار با کودکان انھا مينو متقی پرستاری 8/89

 67 طراحی بھينه زنراتور اھنربای دایم برای انرژی باد در سرعت ھای کم باد و توان پایين محمد علی عباسيان برق 8/89

          


