طرحهای پژوهشی در حال اجرا
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عنوان طرح

مجری طرح

جذاسبصی ثبکتشی ّبی هَلذ اسیذ الکتیک ثِ عٌَاى پشٍثیَتیک اص هیَُ صیتَى ثَهی ٍ

زریي دخت اهاهی

فشآٍسدُ ّبی آى دس ایشاى ٍ ثشسسی خَاظ ضذ هیکشٍثی آًْب

کرًٍی

ضٌبسبیی ٍ ٍ Subtypeیشٍس  BKدس گیشًذگبى پیًَذ ثَسیلِ تکٌیک PCR-
RFLP

ًاّیذ تاج الذیي

هطبلعِ کشٍهَصٍهی گًَِ Dunaliella viridis Teodoresco

دکتر بْرٍز زارعی

همکاران طرح

الْام خلیلیاى گَرتاًی
فرشتِ قٌد ّاری
اردستاًی
هرضیِ تاج الدیي
علی اصغر رظتگاری

دارکی

هصطفی هحوذی

پبیذاسسبصی آًضین الکتَپشاکسیذاص ثب استفبدُ اص ًبًَکوپَصیت ّبی کتیشا-چیتَصاى

ّاشن ًیری

علی فتاحی-هرضیِ ایراًپَر-
زّرا حویدیا

هعجن االسوبء القشآًیِ هي حیث التعذیِ ٍاللضٍم

ظیذ رضا
ظلیواًساُ ًجفی

جذاسبصی ٍ تخلیع پپتیذّبی تشضحی اص پَست قَسثبغِ ثب استفبدُ اص دستگبُ ٍ HPLC

کْیي ضبّبًی

ثشسسی اثشات ضذ هیکشٍثی آًْب

پَس

جذاظازی ٍ تشخیص هَکَرال ّا از هحیط ٍ تعییي جٌط رایسٍپَض از بیي ایسٍلِ ّا با
اظتفادُ از رٍغ PCR-RFLP
ثشسسی ثیوبسی صًگ سیش دس استبى اغفْبى

هحبَبِ هذًی
علیرضااظواعیلی

ثش ّوکٌص هبدُ فعبل سطحی کبتیًَی ستیل پیشیذیٌین کلشایذ( )CPCثب آپَتشاًسفشیي

علی

اًسبًی ثب استفبدُ اص تکٌیک کبلشی هتشی تیتشاسیًَی ّوذهب()ITC

اصغررظتگاری

ثشسسی پبیذاسی پپسیي دس ّpHب ٍ دهبّبی هختلف

علی
اصغررظتگاری

ثشسسی سشاًجبم ثبسداسی دس صًبى هػشف کٌٌذُ ٍ غیش هػشف کٌٌذُ قلیبى دس ضْشستبى
اغفْبى دس 1391

بررظی اثرات ضذ باوتریایی عصارُ آبی ٍ اتاًَلی چٌذ گًَِ گیاّی بر رٍی باوتری
ّای عفًَت زای پَظت

-------هحوَد اطرشی
زریي دخت اهاهی
فرٍغ طالب ًجف آبادی
هرضیِ کاهراًیاى ًجف آبادی
زّرا ٌّرهٌدی ًجف آبادی
هحود علی ضیاء
شادی شاّسار
هْذی ًصر اصفْاًی،آرهیتا
پَر آریي

اصغر طاّریٍ ،جیِْ
هحٌتی
عبذالخالك بردبار،
ٍجیِْ هحٌتی

شویال هشرف

هیترا ریحاًی
زّرُ سادات هیر هقتدایی

هصگاى قیاظیاى

حویذ رضا عىافی،
آرر فرٌّگ اصفْاًی،

ًگار اظذیاى

14

بررظی هَلىَلی  TEMدر باوتریْای دارای آًسین بتاالوتاهاز ٍظیع الطیف از ًوًَِ
ّای ادراری در بیوارظتاى السّرای اصفْاى

15

ثشسسی تأثیش کپسَل سٍی ثش دیسوٌَسُ اٍلیِ

هصگاى قیاظیاى

هرضیِ
جَاًوردی

علی هحوذ احذی،آرر
فرٌّگ ،الٌاز
ٍالْی،ظیذ حعیي
حجازی
هصگاى هوتازپَر
هحوذ علی شاُ
طالبی

16

سیتَتَکسیسیتی ًبًَرسُ ًقشُ دس سلَلْبی کجذ ًَصاداى هَش ّبی غحشایی

هٌَْغ فاطوی

-----

17

ثشسسی تأثیش تضسیق هَضعی اکسی تَسیي ثش تشهین صخن اپی صیبتَهی

شٍلیاًا فالحتی

زّرا شْشْاى،هیترا
ریحاًی،زّرا حشوت
تریسا بصیرت

18
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ثشسسی ساثطِ سجک سّجشی هذیشاى پشستبسی ثب هیضاى اّوبل کبسی پشسٌل دس ثیوبسستبى
ّبی آهَصضی ضْش اغفْبى
ثشسسی ٍ تحلیل سیش تحَل ادثیبت داستبًی عبهیبًِ پسٌذ دس ایشاى ثب تأکیذ ثش ادثیبت
داستبًی دٍسُ هعبغش اص اًقالة اسالهی تب پبیبى دِّ 81

22

طراحی یه عاهل دظتیار شخصی برای اظتخراج اطالعات هَرد ًیاز واربر
بررسی اثر سایتوتوکسیک عصاره متانولی ،اتانولی و اسانس گل و برگ
گیاهAnthemis gayana Boiss.برسلول های سرطانی

23

بررظی همایعِ ای تأثیر شل آلٍَرا ٍ ورم ظیلَرظَلفادیازیي بر هیساى پیگواًتاظیَى
پَظتی ًاشی از رادیَتراپی با الىترٍى پط از هاظتىتَهی در بیواراى هراجعِ وٌٌذُ بِ
بیوارظتاى ظیذالشْذاء اصفْاى ظال 1931

21

24

افسایش  Page Rankظایت داًشگاُ ٍ بْیٌِ ظازی ظایت ٍ ایجاد فعالعازی زیر
ظایت ّای بخش ّای هختلف داًشگاُ

25

ثشسسی اثش دسهبًی تشکیجی اص آلَئِ ٍسا ٍ عسل ثش صخن ّبی ًبضی اص سَختگی دس ست

26

هقبیسِ اثشات عػبسُ هتبًَلی سیطِ گیبُ پٌیشثبد ٍ هَسفیي ثش اسپشهبتَطًض هَش ّبی

بْرٍز رضایی

هحود حسیي یارهحودیاى،
حسیي هحوَدزادُ

ًیلَفر هحوذی

هحسي ایسدیار ،اشرف کیَاًی،
فاطوِ کیاى پَر

ًعریي رظَلی

لیال عابذی

لیال اهجذ

زّرا رضَاًی،
لیال داللی

حعیي
هحوَدزادُ
اردواًی

الْام داظتاى پَر

حعیي دلاق
زادُ

هرتضی لاظوی
هْذی زعفری

کْیي شاّاًی
پَر
علی ًَری

هٌصَرُ صادلی
لیال اهجذ ،ظْیال رئیعی،
فرشتِ یسداًی

غحشایی

دکتر رسول صالحی ،
27

ثشسسی ّوشاّی پلی هَسفیسن (چٌذضکلی) طى  RAD51ثب سشطبى کَلَسکتبل اسپَسادیک

ًعریي یسداى

دس افشاد ایشاًی هجتال ثِ ایي ثیوبسی

پٌاّی

ثشسسی استجبط هیضاى ٍ ًَع هَاد غزایی هػشفی ثب سي هٌبسک دختشاى ًَجَاى ضْش اغفْبى

هصگاى هوتاز
پَر

عبذالرضا دارائی
الِْ شوط

28

دس سبل 1392

هیترا ریحاًی
هرضیِ جَاًوردی
فرزاًِ پان هْر
ًجیوِ تروش

سٌتض ثذٍى حالل ،هطبلعبت هحبسجبتی ٍ ثشسسی خَاظ آًتی ثبکتشیبل سَلفًَبهیذ-ایویي

29

31
31

ّبی هطتق ضذُ اص پبساآًیضیذیي

سٌتض ًبًَرسات اکسیذ ًیکل ٍ کبسثشد آى دس تْیِ حسگشّبی الکتشٍضیویبیی ثشای آًبلیض
تشکیجبت کتکَلی
ثشسسی علل گشایص ثِ هػشف هَاد دس ضْشستبى فالٍسجبى اص دیذگبُ هسئَلیي ،سبکٌیي ٍ
هعتبداى ضْشستبى فالٍسجبى

کیَاى بْشتی
هآل

احوذرضا هعاح،طَبی
خسائیلیً ،رجط
خاتَى همصَدی،
حویذ اردشیری ،
فرشتِ هَظَی

هععَد فَالدگر

حعي وریوی هلِ
افعاًِ لعل صٌعتی

هعصَهِ هکی

شٌْاز شَشتری زادُ ،سحر
غفاریاى ،کبری راعی ،هحود
تابش ،هرین سْرابی

نسرین رسولی

لیال عابدی

ٍجیِْ کرباظی

ریحاًِ جعفری -هرین
هحوذی -شرارُ
همین -ظویِ جْاًی
علی ًَری -هٌیرُ
رًجبر -فرشتِ یسداًی

32

شخصی ظازی هحتَای الىترًٍیىی بر هبٌای هذل ADDIEدر هذارض َّشوٌذ

33

بررظی فراٍاًی شى ّای هماٍهت بِ بتاالوتام ّا()blaoxA-84,blaNDMدر ظَیِ
ّای اًترٍباوتریاظِ جذا شذُ از ًوًَِ ّای بالیٌی با اظتفادُ از Multiplex-PCR

زادُ

34

آًالیس شیویایی ترویبات اظاًط بخشْای َّایی گیاُ ٍ Francoeuria undulate
بررظی تاثیرات آًْا بر آًسیوْای وبذی رت ٍ ارزیابی اثر حشرُ وشی آى

لیال اهجذ

35

همایعِ اثرات ضذ لارچی عصارُ آبی چْار گیاُ ظیاُ داًِ ،دارچیي ،شَیذ ٍ گل
هحوذی ایراًی در همایعِ با اثر ضذ لارچی دی اظتات ظذین در هاًذگاری اًَاع ًاى

هٌیر دٍدی

زّرا رضایتوٌذ
هحبَبِ ظتروی

هطبلعِ ثیَضیوی فیضیکی پیًَذ ضذى ٍیتبهیي  ٍ Aپبلویتیک اسیذ ثِ پشٍتئیي

36

ثتبالکتَگلَثَلیي ٍ استخشاج ثبثت پیًَذی :تفبٍت ثیي پشٍتئیي طجیعیًَ ،تشکیت ًَع ٍحطی
ٍ ًَتشکیت جْص یبفتِ Cys121Ser

اصغر زیٌی
اصفْاًی

ثشسسی فعبلیت ضذ قبسچی گیبُ تشضک(  ) Rumex alveolatusثش ثشخی گًَِ ّبی

37

کبًذیذا دس ضشایط آصهبیطگبّی ٍ ضٌبسبیی تشکیجبت هَثشُ ثب استفبدُ اصسٍش GC-
MS

ثْیٌِ سبصی سٌتض ًبًَرسات اکسیذ سٍی ثب استفبدُ اص سٍش سسَثذّی هستقین

38

39

ضیویبیی ٍ کبسثشد آى دس تْجِ حسگش اغالح ضذُ الکتشٍضیویبیی ثشای اًذاصُ گیشی

اصغر طاّری وفراًی

هحبَبِ هذًی

هٌیرُ رًجبر -آرزٍ
آررم -پرٍیي صادق
زادُ

هععَد فَالدگر

حعي وریوی هلِ

داسٍّبی ثٌضسآصیذ ٍ ایضٍپشٍتشًَل
تػَیشپشداصی هعوبساًِ ثْطت ٍ تَغیف ثْطتیبى اص دیذگبُ قشآى کشین

اکرم العادات
هیرهوتاز

اعظن ًَرگستری
سیدهحود هْدی هیرهوتاز

