
 ( خىراسگان)طرحهای پژوهشی در دست اجرا دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

1 

 

 ؼظیف عنىان طرح مجری گروه نؽّع

کهبّؼؾی  11/89 هؽین گل اثبظی  ثؽؼقی اهکبى تْلیع الیي ضبلص ثب صفبت هطلْة اؾ خوؼیت پبیَ زبصل اؾ ضیبؼ ُبی گلطبًَ ای  1.  

ظًعاًپؿنکی  12/89 هبؾیبؼ اثؽاُیوی 
ثؽؼقی ایوٌُْیكتْنیویبیی ثبفت تهکیل نعٍ پف اؾ ؼّاقکْالؼیؿاقیْى ظًعاى ُبی اپکف 

ؼّل هطتلف  3ؾ ظاؼای ضبیؼَ اپیکبلی قگ ثب اقتفبظٍ اؾ ثب
2.  

کهبّؼؾی  2/90 اهیؽظاّؼ فؽّؾًعٍ نِؽکی 
اثؽ اقتفبظٍ اؾ هٌبثغ هطتلف چؽثی ّ ال کبؼًیتیي ثؽ ػولکؽظ لبثلیت ُضن ّ ثؽضی فؽاقٌدَ 

ُبی ضًْی ثؽٍ ُبی پؽّاؼی 
3.  

کهبّؼؾی  1/90 ظاّظ ًبظؼی 
لبؼچ ضْؼاکی ثَ ػٌْاى ثكتؽ کهت گل ُویهَ  ثؽؼقی اهکبى ثبؾیبفت کوپْقت هصؽف نعٍ

ثِبؼ 
4.  

کهبّؼؾی  3/90 ژیال ثِبؼلْیی  خعاقبؾی ّ نٌبقبیی ثبکتؽی ُبی ؼیؿّقفؽی ُبلْفیت ظؼ ثؽضی هٌبطك نْؼ اقتبى اصفِبى  5.  

کهبّؼؾی  3/90 هكؼْظ ؼهضبًی 
غیؽ هطبلؼَ همبیكَ ای ّ اؼؾیبثی تطجیمی هعیؽیت تؼبًّی ُبی تْلیع ؼّقتبیی ضْظگؽظاى ّ 

ضْظگؽظاى ظؼ اقتبى اصفِبى 
6.  

کهبّؼؾی  7/90 ػجعالؽضب التعاؼی 
تؼییي ؾهبى هٌبقت اثیبؼی ظؼ کهت ثعّى ضبک گْخَ فؽًگی گلطبًَ ای اؾ طؽیك اضتالف ظؼخَ 

زؽاؼت ثؽگ ّ ُْا 
7.  

کهبّؼؾی  7/90 الِبم ضكؽّی    .8 ىظؼ کجع هؽؽ ُبی کهتبؼ نعٍ ظؼ نِؽ اصفِب B1 ,M1 ثؽؼقی هیؿاى افالتْکكیي ُبی

پؽقتبؼی  8/90 قیع ػلی ًبخی 
ّضؼیت انتغبل ّ هْاًغ اى ظؼ ظاًم اهْضتگبى ؼنتَ پؽقتبؼی ظاًوهگبٍ اؾاظ اقالهی ّازع 

ضْؼاقگبى 
9.  

ؾهیي نٌبقی  11/90 ؼاهیي اؼفغ ًیب 
نٌبقبیی اظاهَ نوبل غؽثی گكل اثبظٍ ظؼ هٌطمَ قٌٌعج قیؽخبى ثؽ اقبـ هطبلؼبت 

صسؽایی ّ ثؽؼقی ُبی ظّؼقٌدی 
10.  

پؽقتبؼی  10/90 هیٌْ هتمی  اؼتجبط قجک ؾًعگی ثب کیفیت ؾًعگی ظؼ قبلوٌعاى نِؽ اصفِبى  11.  

ظًعاى پؿنکی  11/90 اتْقب اهیي ؾاظٍ 
تؼییي زضْؼ فْؾّثبکتؽیْم ًْکلئبتْم ظؼ قلْل ُبی اپی تلیبلی ّ اؼتجبط اى ثب تغییؽات ایدبظ نعٍ 

اقتفبظٍ اؾ تکٌیک ّ ؼًگ اهیؿی ُیكتْپبتْلْژیک ّ قطر ایٌتؽلْکیي ُهت هْخْظ ظؼ ثبفت ثب 

 PCR_Multiplexُیكتْنیوی ظؼ لثَ قبلن ّ ثیوبؼ

12.  

پؽقتبؼی  10/90 هؽضیَ ضیبیی ؼاظ 
ثؽؼقی تبثیؽ تکٌیک ُبی زفظ اًؽژی ثؽ هیؿاى ضكتگی ّ کیفیت ؾًعگی ثیوبؼاى هجتال ثَ 

ًبؼقبیی ازتمبًی للت ظؼ نِؽ اصفِبى 
13.  

ؾهیي نٌبقی  12/90 ػلی ضبى ًصؽاصفِبًی 
ّنیوی پتؽّلْژی ّ هطبلؼبت التصبظی ًفْغی ُبی گؽاًیتْئیعی ثؼع اؾ ائْقي ظؼ هٌطمَ ژئ

اؼظقتبى نوبل نؽق اصفِبى 
14.  
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ؾهیي نٌبقی  3/91 ّاچیک ُبیؽاپطیبى 
هیکؽّپبًتئْلْژی ّ تسلیل هسیظ ؼقْثی قبؾًع ًیْؼ ظؼ کُِْبی قبلْک خٌْة ثدٌْؼظ ّ خٌْة 

نؽلی اًبؼک 
15.  

زمْق  3/91 هسوع نؽیف نبُی  ثبؼؾٍ ثب فكبظ ثؽای اقتؽظاظ اهْال تبؼاج نعٍ ظؼ زمْق ثیي الولل م 16.  

ؾؼاػت  5/91 زویعؼضب خْاًوؽظ  ثؽؼقی اثؽ اللْپبتیک هبظٍ هْثؽٍ ظؼضت گؽظّ ثؽ خْاًَ ؾًی ثػّؼ گیبُبى ؾؼاػی  17.  

ضبکهٌبقی  5/91 هِؽاى ُْظخی 
ات خعانعٍ اؾ پكبة اثؽ ًبًْ غؼات اُي صفؽ ّ هگٌتبیت ثؽ فؼبلیت ثبکتؽی ُبی همبّم ثَ کؽّم

الْظٍ ثَ کؽم 
18.  

ظًعاى پؿنکی  5/91 هبؾیبؼ اثؽاُیوی 
همبیكَ پتبًكیل توبیؿ اظًّتْثالقتی ظؼ قلْلِبی ثٌیبظی ههتك اؾ پبلپ ظًعاى ّ قلْلِبی 

ظؼ پبقص ثَ ظاؼّی قیوْاقتبتیي  Apical Papilla ثٌیبظی ههتك اؾ ًبزیَ
19.  

کهبّؼؾی  6/91 هِؽظاظ خؼفؽپْؼ 
ؼهی کوپْقت ثَ ػٌْاى خبیگؿیٌی ثؽای ضبک پْنهی هؽقْم ثؽ ضصْصیبت ثؽؼقی کبؼثؽظ ّ

 Agaricus bisporus ّ A.blazei کیفی ّ کوی ظّ گًَْ لبؼچ ظکوَ ای
20.  

ثؽق  6/91 هسوع هِعّی هؿظٍ  طؽازی ّ قبضت یک هعاؼ خعیع تجعیل کٌٌعٍ ّلتبژ هكتمین ثب لبثلیت تمكین ثبؼ  21.  

ثؽق  6/91 هسوع ؼضب اهیٌی  ظاؼ ؼگْالتْؼ خعیع چٌع ّؼّظی اؼائَ یک م 22.  

کهبّؼؾی  6/91 ظاّظ ًبظؼی  ثؽؼقی اًتمبل ژى کیتیٌبؾ ػبهل همبّهت ثَ لبؼچ ظؼ ضؽثؿٍ گؽگبة اصفِبى  23.  

ؾهیي نٌبقی  8/91 ػجعالسكیي کٌگبؾاى  تکْیي زْضَ ؼقْثی قبؾًع اقوبؼی ظؼ تبلعیف ضْیؿ نِؽقتبى ثِجِبى  24.  

ؼّاى نٌبقی  8/91 ػلی هِعاظ 
ُبی اػضبی ُیبت ػلوی ثب ػولکؽظ ثبال ّ ػولکؽظ پبییي ظاًهگبٍ اؾاظ ّازع  همبیكَ ّیژگی

ضْؼاقگبى 
25.  

پؽقتبؼی  8/91 نبیكتَ صبلسی  ثؽؼقی تدبؼة ظاًهدْیبى پؽقتبؼی اؾ فؽایٌع یبظگیؽی ظؼّـ کبؼاهْؾی  26.  

ظًعاى پؿنکی  7/91 لیال پیهَ ّؼ 
ی چِبؼ ًْع کبهپبؾیت ثؽؼقی اثؽ هبیؼبت ههبثَ غػا ثؽ ؼّی اقتسکبم ضوهی ّ ؼیؿ قطت

ظًعاًی 
27.  

کبهپیْتؽ  7/91 هسوعؼضب قلطبى البیی 
تسلیل طؽازی ّ پیبظٍ قبؾی طؽذ قیكتن خبهغ اطالػبت فؼبلیت ُبی اػضبی ُیبت ػلوی 

ظاًهگبٍ 
28.  

هبهبیی  9/91 هِكبالكبظات هْقْی 
ظؼهبى ػفًْت همبیكَ تبثیؽ کؽم ّاژیٌبل ثؽٍ هْم ؾًجْؼ ػكل ثب ژل ّاژیٌبل هتؽًّیعاؾّل ثؽ ًتبیح 

ُبی ثبکتؽیبیی ّاژى ظؼ ؾًبى قٌیي ثبؼّؼی هؽاخؼَ کٌٌعٍ ثَ ظؼهبًگبٍ ُبی هٌتطت ؾًبى 
29.  
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هبهبیی  9/91 ًبؾی کؽیوی  ثؽؼقی تبثیؽ ظؼًبژ خفت پف اؾ ؾایوبى طجیؼی ثؽ هؽزلَ قْم ؾایوبًی  30.  

صٌبیغ غػایی  12/91 ًفیكَ ؾهیي ظاؼ 
ّ کٌدبلَ زبصل اؾ فؽایٌع ّ اؼؾیبثی اؼؾل پلی فٌْلیک  همبیكَ هستْای پلی فٌلی لْثیبی قْیب

کٌدبلَ ظؼ ػوؽ ًگِعاؼی ؼّغي قْیب 
31.  

ثؽق  12/91 هسوعػلی ػجبقیبى  ثِیٌَ قبؾی ژًؽاتْؼ قٌکؽّى اٌُؽثبی ظاین ثؽای تْؼثیي ثبظی ثب اقتفبظٍ اؾ الگْؼیتن ژًتیک  32.  

ؾثبى فؽاًكَ  12/91 نبظی ضبتوی 
اػتؽافبت ّ ؼّیبُبی گؽظنگؽ تٌِبی ژاک ؼّقْ ّ اایي تبئْ  ًمع تهبثَ ظؼ اثبؼ قِؽاة قپِؽی

چیٌگ 
33.  

ثؽق  4/92 هسوعؼّذ هللا یؿظاًی  اؼائَ یک هٌجغ تغػیَ ایؿّلَ ثب کبُم اقتؽـ ّلتبژ ّ ًْیؿ پبییي  34.  

4/92 
ؾیكت نٌبقی 

قلْلی 
هؽین اقتبظنؽیف  ّ ثیوبؼی پبؼکیٌكْى  D اؼتجبط پلی هْؼفیكن ژى گیؽًعٍ ّیتبهیي 35.  

ظاى پؿنکی ظى 2/92 قْقي صبظلیبى 
ثؽؼقی اثؽ قیوْاقتبتیي ّ قلکْکكیت ثؽ ؼّی هیؿاى ؼیوْظلیٌگ اقتطْاى الْئْالؼ تسلیل 

 ؼیهَ ّ هیؿاى زؽکت ظًعاًی طی اػوبل ًیؽُّبی اؼتْظًتیک ظؼ هْل اؾهبیهگبُی
36.  

کهبّؼؾی  6/92 نبُیي الجبل قؼیع  اًتمبل ژى اؾ طؽیك تطن هؽؽ  37.  

التصبظ  6/92 ُوبیْى ؼًدجؽ  تسلیل ػْاهل هْثؽ ثؽ کبؼایی فٌی تْلیع قالهت ظؼ زْؾٍ کهْؼُبی کٌفؽاًف اقالهی  38.  

کهبّؼؾی  5/92 ایوبى ازوعی 
اثؽ ؼطْثت ضبک ّ تؼعاظ ػجْؼ چؽش ثؽ همبّهت ًؽش اثگػؼی ّ تطلطل ضبک هتؽاکن نعٍ ثب چؽش 

تؽاکتْؼ 
39.  

خبهؼَ نٌبقی  6/92 ؼضب اقوبػیلی  ؾاظ ّازع ضْؼاقگبى تعّیي ًمهَ خبهغ فؽٌُگی ظاًهگبٍ ا 40.  

کبهپیْتؽ  6/92 فؽقبظ ؾهبًی 
ؼائَ ؼّنی خِت تطجیك ػوك ظؼ ًوبیم قَ ثؼعی انیب هتسؽک ظؼ ظًجبلَ ای اؾ تصبّیؽ ظّ 

ثؼعی 
41.  

تؽثیت ثعًی  6/92 فؽؾاًَ تمیبى  ُفتَ توؽیٌبت ُْاؾی ثؽ قطر اثكتبتیي قؽم ظؼ ؾًبى چبق  12تبثیؽ  42.  

ؼّاى نٌبقی  7/92 هژگبى ػبؼفی 
قبلَ هجتال  18تب  12ؼّل ظؼهبًی آی ظی ال ثؽ افكؽظگی اضطؽاة ّ ػؿت ًفف ثیوبؼاى تبثیؽ 

ثَ اقتؽـ پف اؾ قبًسَ نِؽ اصفِبى 
43.  

هؼوبؼی  7/92 هؽین لبقوی    .44 فِن هكدع خبهغ اصفِبى اؾ هٌظؽ هؼوبؼاى ّ اقتبظکبؼاى قٌتی
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التصبظ  7/92 صبظق ثطتیبؼی  ثؽای ًیل ثَ تْقؼَ پبیعاؼ  ثیوَ ُبی ضؽظ ّ ثیوَ ُبی تکبفلی ؼاُکبؼُبیی 45.  

صٌبیغ غػایی  7/92 ًفیكَ ؾهیي ظاؼ 
ثؽؼقی فؼبلیت ضع هیکؽّثی ػصبؼٍ ظاؼچیي ّ تبثیؽ اى ثؽ ؼّی کبُم هصؽف اقیع ثٌؿّئیک ظؼ 

قف گْخَ فؽًگی 

46.  

پؽقتبؼی  6/92 زیعؼ ػلی ػبثعی 
ُؽ ثؽؼقی ؼػبیت نبى ثیوبؼاى ثكتؽی تْقظ کبظؼ پؽقتبؼی نبغل ظؼ ثیوبؼقتبى ُبی ل

اصفِبى 
47.  

هیٌب کیویبیی  کبهپیْتؽ 8/92 قیكتن تهطیص ؾهبى اثیبؼی  48.  

تؽثیت ثعًی  8/92 فؽؾاًَ تمیبى    .49 تبثیؽ یک خلكَ ّؼؾل اقتمبهتی زبظ ثؽ قطْذ ّیكفبتیي ّ اًكْلیي قؽم ؾًبى چبق

هؼوبؼی  9/92 هؽین لبقوی  هكتٌع قبؾی الگْی هؼوبؼی ضبًَ ُبی اصفِبى ظؼ ظّؼٍ پِلْی اّل  50.  

زمْق  9/92 ؾیٌت پْؼضبلبى  هكئْلیت کیفؽی ؾیكت هسیطی  51.  

التصبظ  7/92 قؼیعظایی کؽین  ؾاظٍ    .52 (ًین ّاؼیبًف -ؼُیبفت هیبًگیي )ا . ا . پؽتفْی اؼؾی ثِیٌَ غضبیؽ ثبًک هؽکؿی ج 

زكبثعاؼی  1/92 افكبًَ قؽّل یبؼ 
 ًمم زبکویت نؽکتی ّ ًكجت ُبی هبلی ثؽ تدعیع اؼائَ صْؼت ُبی هبلی نؽکت ُبی

پػیؽفتَ نعٍ ظؼ ثْؼـ اّؼاق ثِبظاؼ تِؽاى 
53.  

ؾهیي نٌبقی  9/92 قیعزكي زدبؾی  هطبلؼَ هْؼظی ثؽ ؼّی غبؼ کلِؽّظ : ظاظٍ ُبی ژئْکؽًّْلْژی ظؼ ؾهیي نٌبقی غبؼ 54.  

هؼوبؼی  9/92 همعی ضعاثطهیبى  اؼئَ الگْی طؽازی کبلجعی اثٌیَ ظؼ ثبفت تبؼیطی خلفبی اصفِبى  55.  

نیوی  9/92 لیال ضؿظّؾ  ایم اًتطبثی الکل ُب ثب ؼّل نجَ قْؼى تست نؽایظ هالین اکف 56.  

پؽقتبؼی  10/92 نبیكتَ صبلسی  ثؽؼقی تدبؼة قْء ؼفتبؼ ظؼ ؾًبى تسصیلکؽظٍ  57.  

ػلْم پبیَ پؿنکی  10/92 زویع ػؿیؿی 
ثؽؼقی اثؽ تبهْکكیفي ثؽ اضتالالت ؼفتبؼی ّ اقیت اکكیعاتیْ هغؿی المب نعٍ ثَ ّقیلَ لیپْ 

ّل صسؽایی تطوعاى ثؽظاؼی نعٍ پلی قبکبؼیع ظؼ م
58.  

زكبثعاؼی  10/92 قؼیع ػلی ازوعی 
ثؽؼقی ًمم قبضتبؼ صٌؼت ؼلبثت ثبؾاؼ هسصْل ثؽ اؼؾل ًگِعانت ّخَ ًمع ظؼ نؽکت ُبی 

پػیؽفتَ نعٍ ظؼ ثْؼـ اّؼاق ثِبظاؼ تِؽاى 
59.  
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کهبّؼؾی  7/92 هسوعؼضب ًبظؼی 
ای ُؽؾ ثؽ ضصْصیبت کوی ّ هیؿاى ثؽؼقی تبثیؽ اثیبؼی تبثكتبًَ ؾػفؽاى ّ ؼّل کٌتؽل ػلف ٍ
ضكبؼت کٌَ ؾػفؽاى 

60.  

نیوی  8/92 هؽین یبظگبؼی 
هسبفظت اؾ الکل ُب ّ فٌل ُب اؾ طؽیك قٌتؿ تتؽاُیعؼّپجؽاًیل اتؽُب ظؼ زضْؼ کوپلکف تیتبًیْم 

قبلْفي ثَ ػٌْاى یک کبتبلیكت هْثؽ 
61.  

ؾهیي نٌبقی  12/92 ػلی ضبى ًصؽ اصفِبًی 
یبیی قٌگ ُبی اتهفهبًی ائْقي ّ ظگؽقبًی ُبی اّلیَ ثؽؼقی پتؽّلْژیکی ّ ژئْنین

ُوؽاٍ ظؼ خٌْة غؽة اؼظقتبى نوبل نؽق اصفِبى 
62.  

ػوؽاى  11/92 ػلی ضْل فطؽت    .DQ/LRBF-DQ 63زل ػعظی هؼبظالت خؽیبى اة ُبی ؾیؽؾهیٌی ثب اقتفبظٍ اؾ ؼّل تؽکیجی

ؼیبضی  11/92 هدیع تْقلی  ًبهتٌبُی فؽهی ؼّی ثبؾظٍ ًیوَ -زل ػعظی هؼبظلَ تْهبـ 64.  

کهبّؼؾی  12/92 نبُیي الجبل قؼیع  طؽیك ثیضَ ثَ گْقفٌع   GFP اًتمبل ژى 65.  

    66.  

    67.  


