
 

 

 

 

 

 

 

 

نام مجری/ استاد راهنماعنوانکد پژوهشیارردیف
تاریخ تصویب 

در شورای علمی

تاریخ تصویب در 

کارگروه اخالق

طرح/ پایان نامه / طرح پایان نامه ای

)کارآزمایی بالینی/ کار با حیوانات 

آزمایشگاهی/ سایر موارد(

کداخالقمحل اجرا

13098
 CA1 ِاسصیاتی اثش اسیذ کلشٍطًیک ٍ تحشیک الکتشیکی تا فشکاًس تاالی ًاحی

ّیپَکاهپ تش دهاًس آلضایوش ًاشی اص STZ دس هَش ّای صحشایی ًش
IR.GUMS.REC.1400.067داًشکذُ پضشکیعشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ای29-02-041400-12-1399دکتش هحوذ سستن پَس ٍاجاسی

22815
تشسسی استثاط پاساهتشّای تیَهکاًیک ٍ یافتِ ّای تصاٍیش پاتَلَطیک صخن پَست 

دس هَش تا استفادُ اص شثکِ عصثی هصٌَعی
ّیوی ًیا IR.GUMS.REC.1400.087داًشکذُ پضشکیعشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ای12-03-291400-10-1399 دکتش علی اتشا

33208
تشسسی اثشات ضذ تشٌجی هشتمات جذیذ 2-فٌَکسی فٌیل-4ٍ3ٍ1-اکسادیاصٍل-

ی ٍ شثیِ ساصی هَلکَلی N-فٌیل استاهیذ دس هَش سَسی: اسصیاتی دسٍى ٌت
عشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ای12-03-231400-01-1400 دکتش ًعوت اِل آٌّگش ًاسًج تي

هشکض تحمیمات سلَلی ٍ 

هَلکَلی- داًشکذُ داسٍساصی
IR.GUMS.REC.1400.090

42955

 Rubus( سٌتض سثض ًاًَرسات ًمشُ ٍ آّي تا استفادُ اص عصاسُ تشگ گیاُ توشک

discolor Weihe&Nees( ٍ تشسسی اثش آًتی تاکتشیال، سویت سلَلی تش سٍی 

سدُ ّای سلَل سشعاًی ٍ سویت حاد دس هَش ّای صحشایی

IR.GUMS.REC.1400.093داًشکذُ داسٍساصیعشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ای12-03-181400-12-1399 دکتش فاعوِ یَسف تیک

53187
یادی هشتك اص پالپ دًذاى اًساًی تیواس شذُ تا هالتًَیي  ای ٌت تعییي تاثیش پیًَذ سلَْل

ثَد عولکشد حشکتی هذل ضایعِ ًخاعی هَش صحشایی تش ْت
IR.GUMS.REC.1400.175هشکض تحمیمات علَم اعصابعشح تحمیماتی23-04-181400-12-1399دکتش صلیخا گلی پَس چَشلی

63161

 A2A ُآًتاگًَیست گیشًذ ٍ A1 ُتشسسی اثش کاستشد ّوضهاى آگًَیست گیشًذ

آدًَصیي تش حافظِ فضایی ٍ احتشاصی غیش فعال تش هذل آلضایوش الما شذُ تَسظ 

LPS دس هَش ّای صحشایی

شٍص خاکپَس عالماًی IR.GUMS.REC.1400.203داًشکذُ پضشکیعشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ای 20-05-241400-03-1400دکتش ْت

تشسسی اثشات ًَسٍپشٍتکتیَ پیًَذ هیتَکٌذسی ّای استحصال شذُ اص سلَل ّای 72929

یادی هضاًشیوی دس هذل آسیة ضشتِ هغضی هَش صحشایی ٌت
عشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ای 20-05-241400-03-1400 دکتش آهٌِ هحوذی سٍشٌذُ

داًشکذُ پیشاپضشکی ششق 

گیالى- هشکض تحمیمات 

تشٍهاجادُ ای
IR.GUMS.REC.1400.204

83248
اسائِ سٍشی هثتٌی تش پشداصش تصَیش ٍ یادگیشی هاشیي جْت تشآٍسد هیضاى کالطى ٍ 

االستیي تصاٍیش پاتَلَطیک صخن پَست
ّیوی ًیا IR.GUMS.REC.1400.249داًشکذُ پضشکیعشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ای 10-06-141400-04-1400 دکتش علی اتشا

93410
 in ٍ in vitro یِ داستست پلی پشٍپیلٌی ٍ اسصیاتی صیست ساصگاسی آى دس ششایظ ْت

vivo جْت کاستشد دس دسهاى فتك دس هذل هَش صحشایی

 دکتش هحوذ سضا هثیي- دکتش آهٌِ 

هحوذی سٍشٌذُ
عشح تحمیماتی1400-04-141400-07-07

ّستِ تحمیمات سَختگی ٍ 

پضشکی تاصساختی
IR.GUMS.REC.1400.310

103452

تشسسی اثش تخشی ًاًَرسات ZnO_TiO2 تش تاکتشی سَدٍهًَاس آئشٍطیٌَصا هماٍم 

تِ آًتی تیَتیک جذا شذُ اص صخن تیواساى سَختگی دس تیواسستاى ٍالیت سشت ٍ 

تاثیش ایي ًاًَرسات تش صخن سَختگی ًوًَِ حیَاًی ست ٍیستاس آلثیٌَ دس سال 1400

ذس اًضلیپایاى ًاه05ِ-08-201400-12-1399 دکتش هجتثی ّذایتی چکَسشی IR.GUMS.REC.1400.338ٍاحذ تیي الولل ٌت

113254
سٌتض ٍ استفادُ اص ًاًَ رسات هغٌاعیسی Fe3o4@mcm41 عاهل داس شذُ تِ کوک 

هادُ ی کٌتشاست ٍسیذی دس تصَیشتشداسی پضشکی هَش ّای صحشایی ًش تشٍهایی
IR.GUMS.REC.1400.344هشکض تحمیمات تشٍهاجادُ ایعشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ای05-08-221400-06-1400 دکتش هصغفی گل شکي اصگوی

123431
یِ ٍ اسصیاتی خَاص تشهیوی صخن پَش ّای ّیذسٍطلی تش پایِ پلی اکشیلیک  ْت

اسیذ ٍ صوغ گیاّی صاًتاى دس هذل صخن تششی هَش صحشایی
عشح تحمیماتی05-08-011400-06-1400 دکتر آمنه محمدی روشنده 

ّستِ تحمیمات سَختگی ٍ 

پضشکی تاصساختی- هشکض 

تحمیمات سلَلی ٍ هَلکَلی

IR.GUMS.REC.1400.348

133558

َالی عشفی تش عالئن سفتاسی افسشدگی، استثاط  تشسسی اثش تحشیک عومی ّاٌت

عولکشدی فشًٍتَستشیاتال ٍ آًضین ّای ساصًذُ هًََآهیي ّا دس هذل حیَاًی 

استشس هالین هضهي

IR.GUMS.REC.1400.355داًشکذُ پضشکیعشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ای05-08-221400-06-1400 دکتش کاهثیض سّام پَس

143437

یل  هغالعِ اثشات تشهیوی صخن پَش ّای ّیذسٍطلی آًتی تاکتشیال تش پایِ پلی ٌٍی

پیشٍلیذٍى/ پلی اکشیلیک اسیذ حاٍی ًاًَ رسات اکسیذ سٍی تش سٍی هذل صخن 

تششی هَش صحشایی ًش

دکتش هحوذسضا هثیي- دکتش هجتثی 

ّذایتی چکَسشی
عشح تحمیماتی1400-06-221400-09-03

ّستِ تحمیمات سَختگی ٍ 

پضشکی تاصساختی- داًشکذُ 

پضشکی
IR.GUMS.REC.1400.425

153526
-α اس کٌٌذُ ی آًضین ی دٍ هشتك جذیذ تیس کَهاسیي تِ عٌَاى ْه اسصیاتی دسٍى ٌت

گلَکَصیذاص
IR.GUMS.AEC.1400.002داًشکذُ داسٍساصیعشح پایاى ًاهِ ای04-11-241400-08-1400دکتش ًعوت اِل آٌّگش ًاسًج تي

163703

هغالعِ اثش ٍیتاهیي E تش تکثیش سلَل ّای صایا، تیاى سسپتَس آًذسٍطى، استشس 

اکسیذاتیَ تافت تیضِ ٍ ّیستَ هَسفَ هتشی کلیِ دس هَش ّای تالغ تحت شٌای 

اجثاسی دس آب گشم

IR.GUMS.AEC.1400.003داًشکذُ داسٍساصیعشح پایاى ًاهِ ای04-11-241400-08-1400دکتش فْیوِ هحوذ لاسوی

173718
تشسسی اثش آستاگضاًتیي تاسگزاسی شذُ دس ًاًَرسُ پلی الکتیک گلیکَلیک اسیذ تش 

اتی دس هذل ایسکوی هَضعی هغضی هَش صحشایی عَاهل آپَپتَصی، اتَفاطی ٍ الْت
عشح پایاى ًاهِ ای04-11-131400-10-1400دکتش سیذهحوذ تمی سضَی عَسی

هشکض تحمیمات صیست 

فٌاٍسی پضشکی
IR.GUMS.AEC.1400.004
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اخالق در پژوهش
کداخالقمحل اجراطرح/ پایان نامه/ طرح پایان نامه ای

تشسػی عولکشد ًاًَ داسٍی یَسٍکیٌاص تا خاصیت ػَپشپاساهغٌاطیغ دس گشفتگی عشٍق تا ّذف 11993

داسٍ سػاًی ّذفوٌذ
 IR.GUMS.REC.1399.047ٍاحذ تَػعِ تحقیقات تالیٌی ساصیپایاى ًاه17ِ-02-251399-12-1398دکتش حؼیي ّوتی

2365
ش ضذ التْاتی عصاسُ هتاًَلی پَػت پیاص قشهض )Allium cepa L( سٍی هذل حیَاًی  تشسػی اث

تیواسی التْاتی سٍدُ دس هَؽ صحشایی
 IR.GUMS.REC.1399.218داًشکذُ داسٍػاصی طشح پایاى ًاهِ ای08-05-091399-06-1398دکتش آصادُ هتَلیاى

3116
تشسػی توایض ٍ الًِ گضیٌی ػلَلْای تٌیادی تشگشفتِ اص تافت چشتی) ADSCs( تیواس شذُ تا 

هالتًَیي تش تْثَد عولکشد حشکتی هذل ضایعِ ًخاعی هَؽ صحشایی
طشح تحقیقاتی08-05-061399-07-1398دکتش صلیخا گلی پَس چَشلی

هشکض تحقیقات ػلَلی ٍ هَلکَلی-  

کویتِ تحقیقات داًشجَیی
IR.GUMS.REC.1399.227 

4829
ش هتفَسهیي ٍ mTOR ٍ AMPK تش حافظِ فضایی ٍ اجتٌاتی دس هَشْای صحشایی  تشسػی اث

هثتال تِ آلضایوش ًاشی اص اػتشپتَصٍػیي
IR.GUMS.REC.1399.230داًشکذُ پضشکیطشح پایاى ًاهِ ای08-05-101399-03-1399دکتش عادلِ جعفشی

5_
اسصیاتی غیش تْاجوی تخوک ّای هَؽ تا ػٌذسٍم تخوک پلی کیؼتیک تا اػتفادُ اص تغییشات 

هتاتَلیکی دس هحیط کشت
 IR.GUMS.REC.1399.255داًشگاُ گیالى- داًشکذُ علَمپایاى ًاه15ِ-05-101399-07-1398دکتش فاطوِ قاػویاى

6_
ثال  تشسػی آػیة ّای تخوک یا فَلیکَل اص هَؽ ّایی تا ػٌذسٍم تخوذاى پلی کیؼتیک تِ دً

اًجواد شیشِ ای- رٍب
IR.GUMS.REC.1399.256دانشگاه گیالن- دانشکده علومپایاى ًاه15ِ-05-101399-07-1398دکتش فاطوِ قاػویاى

72361
تشسػی جزب خَساکی ػیؼتن خَداهَلؼیَى شًَذُ حاٍی اػیذ صفشاٍی اص تاهَکؼیفي دس 

هَؽ صحشایی
IR.GUMS.REC.1399.306داًشکذُ داسٍػاصیپایاى ًاه16ِ-07-031399-10-1398دکتش هشجاى دائی حاهذ

82251
ش ػَستیاهاسیي)Swertiamarin( تش کیٌذلیٌگ ًاشی اص پٌتیلي تتشاصٍل )PTZ( دس  تشسػی اث

هَؽ صحشایی ًش تالغ
طشح پایاى ًاهِ ای16-07-131399-05-1399دکتش هحوذ سػتن پَس ٍاجاسی

داًشکذُ داسٍػاصی داًشگاُ علَم 

پضشکی تْشاى- داًشکذُ پضشکی
IR.GUMS.REC.1399.319

92889
 NMDA ُآگًَیؼت گیشًذ ٍ AMPA ُتشسػی تاثیش تیواس ّوضهاى هْاسگش آًذٍػیتَص گیشًذ

تش یادگیشی ٍ حافظِ هَؽ ّای یائؼِ هثتال تِ آلضایوش تک گیش
 IR.GUMS.REC.1399.436داًشکذُ پضشکیطشح پایاى ًاهِ ای03-10-171399-09-1399دکتش پشٍیي تاتایی

102607
شات ضذ تشٌجی ّیثشیذّای کیٌاصٍلیي- ایٌذاًَى-ایٌذًَل دس هَؽ ػَسی ًش:  اسصیاتی اث

طیک ٍ داکیٌگ هطالعات فاسهاکََل
 IR.GUMS.REC.1399.437هشکض تحقیقات ػلَلی ٍ هَلکَلیطشح تحقیقاتی03-10-031399-09-1399دکتش ًعوت الِ آٌّگش ًاسًج تي

11836
ش ضذ التْاتی داسٍی تاکلَفي سٍی کَلیت اٍلؼشاتیَ القا شذُ تَػط اػتیک اػیذ دس  تشسػی اث

هَؽ صحشایی ٍیؼتاس ًش
 IR.GUMS.REC.1399.449داًشکذُ داسٍػاصیپایاى ًاه03ِ-10-031399-10-1398دکتش آصادُ هتَلیاى

122510
 & Weihe( شات ضذ اضطشاب ٍ ضذ افؼشدگی عصاسُ ی هتاًَلی تشگ گیاُ توشک تشسػی اث

Nees Rubus discolor( دس هَؽ ػَسی
 IR.GUMS.REC.1399.450داًشکذُ داسٍػاصیپایاى ًاه03ِ-10-031399-10-1398دکتش آصادُ هتَلیاى

 IR.GUMS.REC.1399.456داًشگاُ گیالىپایاى ًاه17ِ-10-161399-11-1398دکتش صیَس صالحیتشسػی تغییشات تیاى let7ٍ Lin28B دس هَؽ هذل )BALB.C( تیواسی کَلیت اٍلؼشٍ_13

142844
یي ٍ MHY تش ٍضعیت حافظِ ًاشی اص ًَسٍپپتیذ Y دس هذل حیَاًی  ش 3- هتیل آدً تشسػی اث

آلضایوش
 IR.GUMS.REC.1399.476داًشکذُ پضشکیطشح پایاى ًاهِ ای17-10-031399-09-1399دکتش عادلِ جعفشی

15712

ش دسهاى تشکیثی ٍیشٍع اًکَلیتیک ًیَکاػل تِ ّوشاُ دٍ تٌظین کٌٌذُ اتَفاطی  تشسػی اث

اٍسٍلیوَع ٍ تکلیي تِ هٌظَس ایوًََتشاپی تَهَس دس هذل inbred هَؽ ػیاُ کَچک 

C57BL/6 آصهایشگاّی هادُ ًظاد

 IR.GUMS.REC.1399.540داًشکذُ پضشکیطشح پایاى ًاهِ ای08-11-291399-02-1399دکتش هحوذ شٌاگشی
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