
 ردیف عنوان مجری همکاران تاریخ تصویب
و  یدانیس    اک یآنت تیو فعال باکتلایر یآنت تیخاص     ،ییایمیش     باتیترک یبررس     مرضیه رشیدی پور ونوول یمژگان زارع سابمیت شده

 )طرح تحقیقاتی بدون هزینه( زهیخوشار اهیاسانس گ یسلول تیسم

1 

از  یناش       تهیس      یاس      انس اس      اخودوس بر تراتوژن یاثرات مهار یبررس       جواد خلیلی فرد  سابمیت شده
 ه()طرح تحقیقاتی بدون هزین سیما نیدر جن ونیو ماالت نونیازید فوس،یریکلرپ

2 

بهرام ، یس       راب یمراد یمص       اف سابمیت شده
، انیس   ما  یش   هر ام ا مد، انیرس   ول

م س   ن  دیس   ، یس   جاد س   هراب دیس   
 یسهراب

( با اس      تفاده از اس      انس مرزه ZnSe QDsکوانتوم دات ) دیس      لن یس      نتز رو مرضیه رشیدی پور

جدا شده از مغز  میمزانش یآن بر سلول ها یو بررس دیاس کیو اولئ یخوزستان
 استخوان

3 

از  یناش        تیدر س       م یاس       انس مرزه خوزس       تان یاثرات م افظت یابیارز جواد خلیلی فرد مرضیه رشیدی پور سابمیت شده

 HepG2 یدر رده سلول نیپرمتریسا

4 

سهراب دیس سابمیت شده سن  سروش، یم    ،ستاره 
 ، بهنام افشارییناصر پژوه

شتقات ک هیسازگار بر پا ستیساخت آفت کش ز مرضیه رشیدی پور سانس اوکال ی او نیتیم  پتوسیا
 تروژنیکننده ن تیتثب یها نیاثر آن بر پروتئ یو بررس     نونیازیبا د س    هیدر مقا

 ینلندیدر ازتوباکتر و
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، بهنام افش  اری، مجید س  تاره س  روش سابمیت شده
 توکلی

 نیتیس  ازگار مش  تقات ک س  تیز هیکرم کپس  ول خوار نخود با پا یاهیکنترل آفت گ مرضیه رشیدی پور
 یآن با اس  تفاده از باکتر تهیس  یموتاژن یو بررس   یاس  انس مرزه خوزس  تان ی او

 TA100 ومیمور یفیسالمونالت

6 

، یرجندیب یمهد، اص      غر س      په وند سابمیت شده
س ش، پور انیماور نی   یدیعاافه ر
 پور

( Echinophora cinerea) زهیاسانس خوشار ی او یاثر پماد موضع یبررس مرضیه رشیدی پور

 پوست سیتوزیدرماتوف میبر کاهش شدت عال

7 

( Echinophora cinerea) زهیاسانس خوشار ی او یاثر کرم موضع یبررس مرضیه رشیدی پور فرد یلیجواد خل، اصغر سپه وند سابمیت شده

 یشگاهیپوست در موش آزما سیتوزیدرماتوف میبر کاهش شدت عال

8 

، فرد یلیجواد خل، انی  بهرام رس       ول سابمیت شده
شاد سهراب دیس، انیزهره دل ی، سجاد 

 یم سن سهراب دیس

 9 پودر نان بدون گلوتن هیته مرضیه رشیدی پور

ت و فس    فا یپل یتر -توزانینانوژل ک هیکارواکرول بر پا ونیس    اخت فرموالس     مرضیه رشیدی پور یبهنام افشارستاره سروش،  سابمیت شده
 یآلوده کننده ها یآن در برخ یکروبیو ض   د م یخواص ض   د س   راان یبررس   

 ییمواد غذا

01 

 نیبربر یو مص  رف خوراک نیدیمونیبر یاثر همزمان نانوس  اختار  او یبررس   مرضیه رشیدی پور فرد یلیجواد خل ان،یبهرام رسول سابمیت شده
 تیو س   م یاثر بخش    ک،ینتی: س   نتز، س   زولونیپردن لهیبر گلوکوم القا ش   ده بوس   

 در چشم خرگوش ونیفرموالس

00 

و ض    د  ،یاندیاکس     یآنت ،باکتلایر یخواص آنت ،ییایمیتوش    یف باتیترک یبررس     پور یدیرش هیمرض ، مجید توکلیفرد یلیجواد خل سابمیت شده

 Cynips quercus foli یگال درخت بلوا با نام علم تیو سم ی ارچ

01 

 


