ردیف

کد طرح

عنوان فارسی

مجری

طرح

پایان نامه

تاریخ تصویب در

کمیته

شورای پژوهشی

مربوطه

کد اخالق

تاریخ وصول

تاریخ تصویب

IR.MUQ.REC.1395.92

1942/2/52

1942/2/59

5

42752

اسصیاتی اسگًََهیک خَػچش کاستشاى لحزاج دس ٍضؼیرّای
هخسلف اػسفادُ ٍ ؿیَع اخسالالذ اػکلسی ػضالًی هشتَعِ

دکسش حویذسضا
حیذسی

عشح

1942/2/14

کویسِ زحقیقاذ
داًـجَیی

IR.MUQ.REC.1395.93

1942/2/52

1942/2/59

9

42759

تشسػی ًؼثر تشخی اص اتؼاد آًسشٍخَهسشیک ؿاخق ٍ خشکاستشد دس
ٍضؼیرّای اػسازیکی ًـؼسِ ٍ ایؼسادُ دس داًـجَیاى تا ؿاخق
زَدُ تذًی ًشهال

دکسش حویذسضا
حیذسی

عشح

1942/2/14

کویسِ زحقیقاذ
داًـجَیی

IR.MUQ.REC.1395.94

1942/2/52

1942/2/59

1

42759

تشسػی اسزثاط کیفیر خَاب ٍ ػولکشد زحلیلی تا تاصیّای
سایاًِای دس داًؾ آهَصاى ػال چْاسم زا ؿـن اتسذایی ؿْش قن
دس ػال 42

ًشگغ هحوذ
كالحی

عشح

1942/2/14

کویسِ زحقیقاذ
داًـجَیی

ػٌَاى اًگلیؼی

هجشی

عشح

سدیف

کذ عشح

ػٌَاى فاسػی

زاسیخ زلَیة دس ؿَسای
خظٍّـی

کویسِ
هشتَعِ

عشح

1942/2/14

کویسِ زحقیقاذ
داًـجَیی

IR.MUQ.REC.1395.95

9

42757

تشسػی اسزثاط خَؿثیٌی تا
سفساس ؿْشًٍذی ػاصهاًی ٍ
حَادش ؿغلی هیاى
خشػساساى دٍ تیواسػساى ؿْش
قن دس ػال 1942

فاعوِ کشاهسی

1942/2/14

کویسِ زحقیقاذ
داًـجَیی

IR.MUQ.REC.1395.96

1942/9/52

2

42759

تشسػی اسزثاط تاسکاسی ٍ
اخسالالذ اػکلسی ػضالًی
ًاؿی اص کاس تیي کاسکٌاى
یک ؿشکر زَلیذ قغؼاذ
خَدسٍ دس ػال 1942

هحوذ خٌذاى

عشح

1942/2/14

داًـکذُ خیشاخضؿکی

IR.MUQ.REC.1395.97

1942/9/7

9

42754

تشسػی اسزثاط تیي دسک اص
هشاقثر تیَْدُ ٍ دیؼسشع
اخالقی دس خشػساساى ؿاغل دس
تخؾ هشاقثرّای ٍیظُ هشاکض
دسهاًی داًـگاُ ػلَم خضؿکی
قن دس ػال 1942

کَسٍؽ جَدکی

عشح

خایاى ًاهِ

کذ اخالق

زاسیخ ٍكَل عشح تِ
کویسِ اخالق

زاسیخ زلَیة دس
کویسِ اخالق

1942/2/52

1942/2/59

1942/7/19

1942/7/19

ػٌَاى اًگلیؼی

هجشی

عشح

سدیف

کذ عشح

ػٌَاى فاسػی

زاسیخ زلَیة دس ؿَسای
خظٍّـی

کویسِ
هشتَعِ

عشح

1942/9/59

ؿَسای زَػؼِ
فٌاٍسی ػالهر

IR.MUQ.REC.1395.98

7

42792

عشاحی ٍ ػاخر کازا
زشهَهسش الکسشًٍیکی قاتل
تشًاهِ سیضی تشای زؼییي
ػشػر جشیاى َّا

دکسش حویذسضا
حیذسی

1942/9/59

کویسِ زحقیقاذ
داًـجَیی

IR.MUQ.REC.1395.99

1942/9/59

9

42791

تشسػی اثش ػلاسُ ّیذسٍ
الکلی تشگ اًجیش تش
هساتَلیؼن کشتَّیذساذّا
(ٍ )in vivoزشؿح اًؼَلیي
اص جضایش جذا ؿذُ
الًگشّاًغ( )in vitroدس
هَؿْای كحشایی ًش دیاتسی

دکسش حویذ
فشاّاًی

عشح

1942/9/59

داًـکذُ
دًذاًدضؿکی

IR.MUQ.REC.1395.100

1942/9/59

4

42795

تشسػی خشیلَد دس
اتازوٌرّای ایٌذکغ ٍ غیش
ایٌذکغ تِ سٍؽ آًالیض اجضا
هحذٍد

دکسش خَیا
اكالًی

خایاى ًاهِ

خایاى ًاهِ

کذ اخالق

زاسیخ ٍكَل عشح تِ
کویسِ اخالق

زاسیخ زلَیة دس
کویسِ اخالق

1942/9/59

1942/7/19

1942/7/19

1942/7/19

سدیف

کذ عشح

ػٌَاى فاسػی

ػٌَاى اًگلیؼی

هجشی

عشح

زاسیخ زلَیة دس ؿَسای
خظٍّـی

کویسِ
هشتَعِ

کذ اخالق

زاسیخ ٍكَل عشح تِ
کویسِ اخالق

زاسیخ زلَیة دس
کویسِ اخالق

خایاى ًاهِ

12

42799

هقایؼِ ػَاسم صایواًی دس
ًَصاد قثل ٍ تؼذ اص اجشای
عشح زحَل ػالهر دس هشکض
ایضدی دس ػال 1942

دکسش خشٍاًِ
كادقی هقذم

عشح

42/29/59

داًـکذُ خضؿکی

IR.MUQ.REC.1395.101

1942/9/59

1942/7/19

11

42799

تشسػی ؿیَع ضایؼاذ تافر
ًشم دّاى ٍ اسزثاط آى تا
هلشف دخاًیاذ(ػیگاس ٍ
قلیاى)

یاػویي تشکیاى
داًـجَ هشزضی
ػؼیذی

خایاى ًاهِ  /عشح

42/29/59

داًـکذُ
دًذاًدضؿکی

IR.MUQ.REC.1395.102

1942/9/59

1942/7/19

15

42792

تشسػی هیضاى رّي آگاّی ٍ
ساتغِ آى تا کیفیر خَاب ٍ
زؼادل کاس خاًَادُ دس تیي
اػضای ّیاذ ػلوی داًـگاُ
ػلَم خضؿکی قن دس ػال
1942

اؿشف خشهی
ساد

عشح

42/29/59

داًـکذُ خشػساسی

IR.MUQ.REC.1395.103

1942/9/59

1942/7/19

ػٌَاى اًگلیؼی

هجشی

عشح

سدیف

کذ عشح

ػٌَاى فاسػی

زاسیخ زلَیة دس ؿَسای
خظٍّـی

کویسِ
هشتَعِ

عشح

42/29/59

داًـکذُ خشػساسی

IR.MUQ.REC.1395.104

19

42799

زثییي ًسایج ٍ چالؾّای
اجشای عشح زحَل ًظام
ػالهر دس حَصُ تْذاؿر دس
ؿْش قن :یک هغالؼِ زشکیثی

دکسش ًشگغ
اػکٌذسی

42/29/59

داًـکذُ خشػساسی

IR.MUQ.REC.1395.105

1942/9/59

19

42797

سٍاًؼٌجی ًؼخِ فاسػی
خشػـٌاهِ کیفیر صًذگی
هشزثظ تا ػالهسی تیواساى
قلثی هک ًیَ دس تیواساى
هثسال تِ ًاسػایی قلثی

دکسش هحوذ
ػثاػی

عشح

42/29/59

داًـکذُ تْذاؿر

IR.MUQ.REC.1395.106

1942/9/59

12

42799

تشسػی زاثیش تشًاهِ کـَسی
آگاُ ػاصی دخسشاى
دتیشػساًی دس خلَف
تیواسیْای طًسیک ٍ
خیـگیشی اص هؼلَلیرّا دس
اػساى قن

دکسش اتَلفضل
هحوذتیگی ٍ
ًشگغ هحوذ
كالحی

عشح

خایاى ًاهِ

کذ اخالق

زاسیخ ٍكَل عشح تِ
کویسِ اخالق

زاسیخ زلَیة دس
کویسِ اخالق

1942/9/59

1942/7/19

1942/7/19

1942/7/19

سدیف

کذ عشح

ػٌَاى فاسػی

19

42794

ػٌَاى اًگلیؼی

هجشی

عشح
خایاى ًاهِ

کذ اخالق

زاسیخ ٍكَل عشح تِ
کویسِ اخالق

زاسیخ زلَیة دس
کویسِ اخالق

زاسیخ زلَیة دس ؿَسای
خظٍّـی

کویسِ
هشتَعِ

1942/9/59

1942/7/19

42/29/59

هشکض زحقیقاذ
ػالهر ٍ دیي

IR.MUQ.REC.1395.107

1942/7/19

IR.MUQ.REC.1395.108

1942/9/59

1942/9/57

1942/7/19

زاسیخ زلَیة دس
کویسِ اخالق

1942/7/19

تشسػی اسزثاط ػالهر
هؼٌَی ٍ ػولکشد ؿغلی دس
تیي خشػٌل ازاق ػول
تیواسػساىّای آهَصؿی
اػساى قن دسػال 1942

دکسش ّذی
اتَلحؼٌی ٍ
داًـجَ
هحوذػلی
ػؼادذ

عشح

17

تشسػی ٍ هقایؼِ ػیؼسن-
ّای تاصداسی/فؼالػاصی
سفساسی دس تیواساى هثسال تِ
اخسالل دٍ قغثی تا ٍ تذٍى
ػَء هلشف هَاد

آقای دکسش
اکثشی ٍ
داًـجَ آهٌِ
سٍدحلِ

خایاى ًاهِ

داًـکذُ خضؿکی

19

تشسػی اخیذهیَلَطی ػشعاى
کَلَسکسال دس تیواساى
کَلًََػکَخی ؿذُ داسای
تیَخؼی دس تیواسػساى ؿْیذ
تْـسی قن دس ػالْای
 ٍ 49ٍ49ػَاهل هشزثظ تا
آى

آقای دکسش
هحوذسضا قذیش
ٍ داًـجَ
ػاعفِ
اكفْاًیاى

خایاى ًاهِ

داًـکذُ خضؿکی

IR.MUQ.REC.1395.109

هجشی

عشح

کویسِ
هشتَعِ

کذ اخالق

زاسیخ ٍكَل عشح تِ
کویسِ اخالق

IR.MUQ.REC.1395.110

1942/9/59

سدیف

کذ عشح

ػٌَاى فاسػی

ػٌَاى اًگلیؼی

خایاى ًاهِ

14

زؼییي فشاٍاًی خیاهذّای
 PDAدس ًَصاداى
تؼسشی دس تیواسػساى ایضدی
اص ػال 49الی 49

52

تشسػی فشاٍاًی اخسالالذ
اًذٍکشیٌَخازی ٍ اسزثاط آى تا
هسَػظ ػغح ػشهی فشیسیي
دس تیواساى زاالػوی هاطٍس

دکسش اسجوٌذًیا
ٍ داًـجَ
هْذی هشادی
دکسش ػیذ کوال
اػحاق حؼیٌی
ٍ داًـجَ آهٌِ
آصادی

خایاى ًاهِ

خایاى ًاهِ

زاسیخ زلَیة دس ؿَسای
خظٍّـی

داًـکذُ خضؿکی

داًـکذُ خضؿکی

IR.MUQ.REC.1395.111

1942/9/91

1942/7/19

51

تشسػی اخیذهیَلَطیک
تیواساى دچاس هؼوَهیر
حاد هشاجؼِ کٌٌذُ تِ
تیواسػساى ؿْیذ تْـسی قن
دسػال ػال1949

دکسش هحوذ
هْذی ظاّشی ٍ
داًـجَ صیٌة
ّذایسی

خایاى ًاهِ

داًـکذُ خضؿکی

IR.MUQ.REC.1395.112

1942/7/7

1942/7/19

کویسِ
هشتَعِ

کذ اخالق

زاسیخ ٍكَل عشح تِ
کویسِ اخالق

زاسیخ زلَیة دس
کویسِ اخالق

سدیف

کذ عشح

ػٌَاى فاسػی

ػٌَاى اًگلیؼی

هجشی

عشح

55

تشسػی اسزثاط تیي ضخاهر
چشتی اخیکاسد تا ػٌذسم
هساتَلیک دس تیواساى کاًذیذ
آًظیَگشافی زـخیلی دس
تیواسػساى ؿْیذ تْـسی
قن1942 ،

خاًن دکسش ثویِ
ًَسٍصی ٍ
داًـجَ ؿشٍیي
سؿیذی

خایاى ًاهِ

داًـکذُ خضؿکی

IR.MUQ.REC.1395.113

1942/9/9

1942/9/14

59

تشسػی اسزثاط تیي
خاساهسشّای ػٌذسم هساتَلیک
تا ؿذذ دسگیشی ػشٍق
کشًٍش دس تیواساى کاًذیذ
آًظیَگشافی زـخیلی دس
تیواسػساى ؿْیذ تْـسی
قن1942 ،

دکسش احوذسضا
تاقشی ٍ داًـجَ
ػواًِ ػؼیذی

خایاى ًاهِ

داًـکذُ خضؿکی

IR.MUQ.REC.1395.114

1942/9/9

1942/9/14

خایاى ًاهِ

زاسیخ زلَیة دس ؿَسای
خظٍّـی

ػٌَاى اًگلیؼی

هجشی

عشح

سدیف

کذ عشح

ػٌَاى فاسػی

زاسیخ زلَیة دس ؿَسای
خظٍّـی

کویسِ
هشتَعِ

عشح

42/27/59

هشکض زحقیقاذ
ػالهر ٍ دیي

IR.MUQ.REC.1395.115

59

42792

زشجوِ ٍ تشسػی ٍیظگیّای
سٍاًؼٌجی خشػـٌاهِ
ًیاصّای هؼٌَی دس
ػالوٌذاى هثسال تِ
تیواسیّای هضهي

صّشا عاّشی
خشاهِ

42/27/59

کویسِ زحقیقاذ
داًـجَیی

IR.MUQ.REC.1395.116

1942/9/9

52

42791

تشسػی ػَاهل هشزثظ تا
خَکی اػسخَاى دس داًؾ
آهَصاى دخسش خایِ دّن زا
دٍاصدّن ؿْش قن تا تِ
کاسگیشی الگَی اػسقاد
تْذاؿسی

داًـجَ ًؼشیي
جؼفشی ٍ دکسش
رتیحالِ قاسلی
خَس

عشح

42/27/59

کویسِ زحقیقاذ
داًـجَیی

IR.MUQ.REC.1395.117

1942/9/9

59

42795

تشسػی ػَاهل هشزثظ تا
سفساسّای ایوي دس ػثَس اص
خیاتاى تا تکاسگیشی ًظشیِ
سفساس تشًاهِ سیضی ؿذُ دس
داًؾ آهَصاى خایِ ی ّفسن
زا ًْن ؿْش قن

داًـجَ ساضیِ
ّوسی ٍ دکسش
رتیحالِ قاسلی
خَس

عشح

خایاى ًاهِ

کذ اخالق

زاسیخ ٍكَل عشح تِ
کویسِ اخالق

زاسیخ زلَیة دس
کویسِ اخالق

1942/9/9

1942/9/14

1942/9/14

1942/9/14

ػٌَاى اًگلیؼی

هجشی

عشح

سدیف

کذ عشح

ػٌَاى فاسػی

زاسیخ زلَیة دس ؿَسای
خظٍّـی

کویسِ
هشتَعِ

عشح

42/27/59

کویسِ زحقیقاذ
داًـجَیی

IR.MUQ.REC.1395.118

57

42799

تشسػی زاثیش آهَصؽ زغزیِ
تش اگاّی ٍ ػولکشد زغزیِ
ای دس داًؾ آهَصاى خایِ
خٌجن دتؼساى ؿْش قن
1942

داًـجَ تْاسُ
آساهؾ خَاُ ٍ
دکسش هحوذ
حضَسی

42/27/59

کویسِ زحقیقاذ
داًـجَیی

IR.MUQ.REC.1395.119

1942/9/9

59

42799

تشسػی ػَاهل هشزثظ تا
هلشف ؿیش دس داًؾ آهَصاى
خایِ ّفسن زا ًْن ؿْش قن تا
تِ کاسگیشی الگَی اػسقاد
تْذاؿسی

داًـجَ هحذثِ-
الؼاداذ هَػَی
خشاػاًی

عشح

42/27/59

کویسِ زحقیقاذ
داًـجَیی

IR.MUQ.REC.1395.120

1942/9/9

54

42792

تشسػی کیفیر صًذگی
تیواساى هثسال تِ آکٌِ
ٍلگاسیغ ٍ ًازَاًی ًاؿی اص
آى دس ؿْش قن ػال 1942

دکسش ػیاهک
هحثی ٍ داًـجَ
هؼلَهِ
اػواػیلی

عشح

خایاى ًاهِ

کذ اخالق

زاسیخ ٍكَل عشح تِ
کویسِ اخالق

زاسیخ زلَیة دس
کویسِ اخالق

1942/9/9

1942/9/14

1942/9/14

1942/9/14

سدیف

کذ عشح

ػٌَاى فاسػی

ػٌَاى اًگلیؼی

هجشی

عشح
خایاى ًاهِ

92

91

95

زاسیخ زلَیة دس ؿَسای
خظٍّـی

کذ اخالق

زاسیخ ٍكَل عشح تِ
کویسِ اخالق

زاسیخ زلَیة دس
کویسِ اخالق

کویسِ
هشتَعِ
داًـکذُ خضؿکی

IR.MUQ.REC.1395.121

1942/4/9

1942/12/92

هشکض زحقیقاذ ػلَم
ٍتیواسیّای اػلاب

IR.MUQ.REC.1395.122

1942/9/15

1942/12/92

IR.MUQ.REC.1395.123

1942/9/15

1942/12/92

IR.MUQ.REC.1395.124

1942/9/15

1942/12/92

تشسػی هقایؼِای
فاکسَسّای السْاتی دس
ًذٍلّای خَؽ خین ٍ
تذخین زیشٍئیذ

داًـجَ ػیذُ
صّشا هشٍج ٍ
دکسش هحوَد
خشّام

خایاى ًاهِ

42799

تشسػی فشاٍاًی جْؾّای
طًی هشزثظ تا زشٍهثَفیلی دس
تیواساى هثسال تِ ػکسِ
هغضی ایؼکویک

دکسش ػیذ
ؿوغالذیي
حجاصی ٍ عیثِ
ػثکثاس

عشح

42/29/29

42797

زثییي هَاًغ اسائِ هشاقثر
هزّثی تِ تیواساى اص دیذگاُ
خشػساساى تیواسػساى ؿْیذ
تْـسی قن :هغالؼِ کیفی

دکسش هحوذ
ػثاػی

عشح

42/29/29

هشکض زحقیقاذ
ػالهر ٍ دیي

42722

هقایؼِ زأثیش کسَسٍالک تا
طلَفي دس کاّؾ دسد تیواساى
تؼذ اص جشاحی دًذاى هَلش ػَم
هٌذیثل ٍ هاگضیال

خذسام هحوَدی
ٍ دکسش ؿاّیي
ؿوغ

خایاى ًاهِ /عشح

42/29/29

داًـکذُ
دًذاًدضؿکی

ػٌَاى اًگلیؼی

هجشی

زاسیخ زلَیة دس ؿَسای
خظٍّـی

کویسِ
هشتَعِ

کذ اخالق

زاسیخ ٍكَل عشح تِ
کویسِ اخالق

زاسیخ زلَیة دس
کویسِ اخالق

عشح

سدیف

کذ عشح

ػٌَاى فاسػی

عشح

42/29/29

هشکض زحقیقاذ
ػالهر ٍ دیي

IR.MUQ.REC.1395.125

1942/9/15

1942/12/92

99

42799

تشسػی ساتغِ ػالهر هؼٌَی
تا خَدکاسآهذی دسد ٍ
کیفیر صًذگی دس تیواساى
هثسال تِ ػشعاى

دکسش كادق
یَػفی

1942/4/5

ؿَسای زَػؼِ
فٌاٍسی ػالهر

IR.MUQ.REC.1395.126

1942/4/4

1942/12/92

99

42799

عشاحی ،ػاخر ٍ زجْیض
ازاقک کٌسشل ؿذُ دهایی تِ
هٌظَس ؿثیِ ػاصی
هحیظّای ٍاقؼی کاس ّضیٌِ

دکسش حویذسضا
حیذسی

عشح

1942/4/5

هشکض زحقیقاذ
ػلَلی -هَلکَلی

IR.MUQ.REC.1395.127

1942/4/4

1942/12/92

اثشاذ ضذدیاتسی ٍهحافظر
کثذی گیاُ Alpinia
 Officinarumدس
هَؽّای كحشایی دیاتسی
زیح ً 5اؿی اص ًیکَزیٌاهیذ
 -اػسشخسَصزَػیي

دکسش ػویشا
خاًی ٍ دکسش
حویذ حیذسی

عشح

خایاى ًاهِ

92

42797

سدیف

کذ عشح

ػٌَاى فاسػی

99

42794

تشسػی اسزثاط اػسشع
ؿغلی ٍ سفساسّای
اسگًََهیک تا اخسالالذ
اػکلسی ٍ ػضالًی دس یک
کاسخاًِ زَلیذ قغؼاذ خَدسٍ

ػٌَاى اًگلیؼی

هجشی
هحوذ خٌذاى ٍ
هشین خذاتٌذُ
لَ

خایاى ًاهِ

زاسیخ زلَیة دس ؿَسای
خظٍّـی

کویسِ
هشتَعِ

کذ اخالق

زاسیخ ٍكَل عشح تِ
کویسِ اخالق

زاسیخ زلَیة دس
کویسِ اخالق

عشح
عشح

1942/4/5

هشکض زحقیقاذ
ػالهر کاس

IR.MUQ.REC.1395.128

1942/4/4

1942/12/92

