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 (6931شناسی)سالزمین رشته /کتابخانه هاینامهپایان هایتازه



شمارهرکورد
رساله

مشخصات-پدیدآور-عنوان

/ شناسي و تعيين ژنز کانسار حسن ساالران )جنوب سقز( شيمي، کاني شناسي، زمين بررسي زمين ز ۳۱۸ ۱
ند؛ استادان مشاور علي کنعانيان، مهدي الدين نيروم به راهنمايي استاد راهنما شجاع -مصطفي ميرزايي.

 .۱۸۳۱ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين شناسي اقتصادي( ؛  -مرادي.
دار در شرايط  هاي قليايي سديم و پتاسيم تغيير فاز مونت موريلونيت تحت تاثير محلول ز ۳۱۸ ۲

استاد راهنما فرامرز طوطي؛ استادان مشاور محمدعلي برقي، به راهنمايي  -/ پانيذ شادمان.هيدروترمال
 .۱۸۳۱ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته پترولوژي( ؛  -عليرضا بديعي.

هاي  زايي و ژنز کانسار آهن دهج واقع در استان کرمان با استفاده از تلفيق داده بررسي کانه ز ۳۱۱ ۸
به راهنمايي استادان راهنما حسن ميرنژاد، سوش  -/ مجيد باخرد.ناختيش ژئوشيميايي و سنگ

 .۱۸۳۱ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين شناسي اقتصادي( ؛  -مدبري.
هاي منگنز در محدوده  شناسي، ژنز و ارزيابي پتانسيل اقتصادي نهشته شناسي، کاني زمين ز ۳۱۸ ۸

به راهنمايي استادان راهنما حسن ميرنژاد،  -/ جمشيد احمدي.ايران -وب استان کرمان اسفندقه، جن
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين  -الدين نيرومند. سروش مدبري؛ استاد مشاور شجاع

 .۱۸۳۱ شناسي، رشته زمين شناسي اقتصادي( ؛ 
/ سميه گويداغ( و شمال غرب )برش آهق( مراغه پالينولوژي سازند دليچاي در جنوب شرق )برش ز ۳۱۸ ۱

کارشناسي  -نژاد. به راهنمايي استاد راهنما فرشته سجادي؛ استاد مشاور ابراهيم قاسمي -درمنکي فراهاني.
 .۱۸۳۱ شناسي( ؛  شناسي و فسيل ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته چينه

حفاري مناسب براي حفر تونل امامزاده هاشم از ديدگاه  هاي ماشين انتخاب نوع و ويژگي ز ۳۱۳ ۸
به راهنمايي استاد راهنما جعفر  -السادات حاجي ميري. / مريمشناسي مهندسي پارامترهاي زمين

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته  -پور؛ استاد مشاور جمال رستمي. حسن
 .۱۸۳۱ شناسي مهندسي( ؛  زمين

به راهنمايي استاد  -/ مرضيه اکبري زارع.پذيري نظر سايش هاي تهران از نقطه بندي آبرفت توسعه طبقه ز ۳۱۳ ۸
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين  -پور. راهنما اکبر چشمي؛ استاد مشاور جعفر حسن

 .۱۸۳۲ شناسي مهندسي( ؛  شناسي، رشته زمين
ها بر خصوصيات مخزني سازند فهليان، در  اريخچه دياژنز و اثرات آنمطالعه محيط رسوبي، ت ز ۳۲۸ ۳

به راهنمايي استاد  -/ حسين نوري.نگاري سکانسي در زون ايذه و دژفول جنوبي چارچوب چينه
کارشناسي ارشد  -نژاد. پور بناب؛ استادان مشاور عبدالحسين اميني، اکبر زمان راهنما حسين رحيم

 .۱۸۳۱ شناسي( ؛  شناسي و سنگ زمين شناسي، رشته رسوب )دانشگاه تهران، دانشکده
سرب و روي شوي  -مس  -شيميايي کانسار طال  شناسي، زمين شناسي، کاني هاي زمين بررسي ز ۳۲۱ ۳

الدين نيرومند؛  به راهنمايي استاد راهنما شجاع -پور. / محمد عبدالهاستان کردستان( -غرب بانه  )شمال
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين  -الدين. اجاستاد مشاور حسينعلي ت

 .۱۸۳۸ شناسي اقتصادي( ؛ 
اي و ليتوژئوشيمي در منطقه مهرزمين  هاي ماهواره هاي آلتراسيون با استفاده از داده شناسايي زون ز ۳۲۲ ۱۸

لي کنعانيان؛ استادان مشاور به راهنمايي استاد راهنما ع -/ منصوره جعفري.غرب استان قم شمال
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته  -الدين نيرومند، جمشيد احمديان. شجاع

 .۱۸۳۸ پترولوژي( ؛ 
( جهت شناسايي مسيرهاي دگرساني استفاده از روش ناهمگني پذيرفتاري مغناطيسي ) ز ۳۲۸ ۱۱

به راهنمايي استادان  -/ نيما رحيمي.سار آهن اسپيد )غرب قم(گرمابي در توده نفوذي همراه با کان
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -راهنما حسن ميرنژاد، مريم شيبي؛ استاد مشاور سروش مدبري.

 .۱۸۳۸ شناسي اقتصادي( ؛  دانشکده زمين شناسي، رشته زمين
/ ميثم غرب ايران -از ماده آلي سازند گروه هاي غني  زايي رخساره ژئوشيمي آلي و توان هيدروکربن ز ۳۲۸ ۱۲
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شمارهرکورد
رساله

مشخصات-پدیدآور-عنوان

نژاد  فرد؛ استاد مشاور ابراهيم قاسمي به راهنمايي استادان راهنما وحيد توکلي، علي شکاري -همتي.
 .۱۸۳۸ شناسي نفت( ؛  کارشنلسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين -رائيني.

شناسي مهندسي در سازندهاي کربناته استان  ست از ديدگاه زمينبررسي پتانسيل تشکيل کار ز ۳۲۱ ۱۸
کارشناسي ارشد  -پور، اکبر چشمي. به راهنمايي استادان راهنما جعفر حسن -/ حمزه زماني.مازندران

 .۱۸۳۸ شناسي مهندسي( ؛  )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين
به  -/ محمدتقي فرماني.ر برش کوه چناره در شمال خوزستاننگاري سازند گورپي د چينه زيست ز ۳۲۸ ۱۸

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -نژاد؛ استاد مشاور بيژن بيرانوند. راهنمايي استاد راهنما ابراهيم قاسمي
 .۱۸۳۸ شناسي( ؛  شناسي و فسيل دانشکده زمين شناسي، رشته چينه

پيمايي در ميدان  هاي چاه بي با استفاده از آناليز موجک دادههاي رسو ها و چرخه تعيين ناپيوستگي ز ۳۲۸ ۱۱
پور  به راهنمايي استاد راهنما وحيد توکلي؛ استاد مشاور حسين رحيم -/ حامد صباغ.گازي پارس جنوبي

 .۱۸۳۸ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين شناسي نفت( ؛  -بناب.
سنجي صحرايي و آزمايشگاهي و مقايسه نتايج آنها  بررسي خورندگي خاک با آزمايشات مقاومت ز ۳۲۳ ۱۸

به راهنمايي استاد راهنما عبداهلل سهرابي بيدار؛  -/ بهزاد اميني.در پروژه آندسازي آلومينيوم اراک
اسي، رشته کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شن -استاد مشاور ابراهيم اصغري کلجاهي.

 .۱۸۳۸ شناسي مهندسي( ؛  زمين
به  -/ زينب صالحي ساداتي.در لرستان بر مبناي فرامينيفرا نگاري سازند گرو در چاه  چينه زيست ز ۳۲۳ ۱۸

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي،  -نژاد. راهنمايي استاد راهنما ابراهيم قاسمي
 .۱۸۳۱ اسي( ؛ شن شناسي و فسيل رشته چينه

به  -/ سميه فرماني.هاي سنگي هاي محاسباتي براي تعيين ظرفيت باربري پي طراحي و تدوين چارت ز ۳۸۸ ۱۳
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين  -پور، اکبر چشمي. راهنمايي استادان راهنما جعفر حسن

 .۱۸۳۱ شناسي مهندسي( ؛  شناسي، رشته زمين
/ زايي آهن هاي آذرين شرق سنگان و بررسي احتمال ارتباط آن با کانه ترولوژي و ژئوشيمي سنگپ ز ۳۸۱ ۱۳

به راهنمايي استاد راهنما حسن ميرنژاد؛ استادان مشاور چانگرين ما، هادي شفاهي  -فاطمه سپيدبر.
 .۱۸۳۸ دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته پترولوژي( ؛  -مقدم.

( جهت بررسي تغييرات پذيرفتاري استفاده از روش ناهمگني پذيرفتاري مغناطيسي ) ز ۳۸۲ ۲۸
/ زايي آهن در توده نفوذي موشکيه )شمال باختر قم( هاي مرتبط با کانه مغناطيسي و دگرساني

 -به راهنمايي استادان راهنما حسن ميرنژاد، سروش مدبري؛ استاد مشاور مريم شيبي. -عليرضا حسينيان.
 .۱۸۳۸ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين شناسي اقتصادي( ؛ 

سازي  تحليل پايداري استاتيک و ديناميک و بررسي رفتار خاک منطقه به روش تعادل حدي و مدل ز ۳۸۸ ۲۱
به راهنمايي  -/ فاطمه توانايي سرشگي.اسفنديار -عددي، مطالعه موردي : روباره و سقف تونل آرش 

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين  -پور، حسين معماريان. استادان راهنما جعفر حسن
 .۱۸۳۸ شناسي مهندسي( ؛  شناسي، رشته زمين

/ محمدتقي ، طبس، شرق ايران مرکزي۳۲۲ هاي سازند هجدک در چاه شماره  ماکرو و ميکروفسيل ز ۳۸۸ ۲۲
 -ستاد راهنما فرشته سجادي؛ استادان مشاور محمدصادق فخر، حسين هاشمي.به راهنمايي ا -حق. بادي

 .۱۸۳۸ شناس( ؛  شناسي و فسيل کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته چينه
به راهنمايي استاد  -/ مهدي انصاري.شناسي مهندسي سد خوانسار و تحليل نشت از پي سد زمين ز ۳۸۱ ۲۸

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده  -بداهلل سهرابي بيدار؛ مشاور صنعتي فرزاد خديوپور.راهنما ع
 .۱۸۳۸ شناسي مهندسي( ؛  زمين شناسي، رشته زمين

ها با  سنگي اهواز سازند آسماري )غار( و رابطه آن نگاري سکانسي عضو ماسه خاستگاه و چينه ز ۳۸۸ ۲۸
به راهنمايي  -رو حسن. / مهدي پيفارس غرب خليج ين شمالکيفيت مخزني در تعدادي از مياد
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 (6931شناسی)سالزمین رشته /کتابخانه هاینامهپایان هایتازه



شمارهرکورد
رساله

مشخصات-پدیدآور-عنوان

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -پور. استاد راهنما عبدالحسين اميني؛ مشاور صنعتي محمدرضا يوسف
 .۱۸۳۸ شناسي( ؛  شناسي و سنگ دانشکده زمين شناسي، رشته رسوب

ي حسن ساالران و انکالوهاي آن )جنوب شرق پترولوژي و ژئوشيمي بخش شمالي توده گرانيتوئيد ز ۳۸۸ ۲۱
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -به راهنمايي استاد راهنما علي کنعانيان. -/ نرگس پازوکي.سقز(

 .۱۸۳۸ دانشکده زمين شناسي، رشته پترولوژي( ؛ 
به راهنمايي  -نظر. ي/ ايرج تراببالغ اسدآباد شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار آهن اسکارني قره کاني ز ۳۸۳ ۲۸

کارشناسي ارشد  -استادان راهنما سروش مدبري، حسن ميرنژاد؛ استادان مشاور مجيد قادري، باقر باجالن.
 .۱۸۳۸ )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين شناسي اقتصادي( ؛ 

ر برش روستاي خماري، شرق پالينواستراتيگرافي، پالينوفاسيس و پالئواکولوژي سازند سرچشمه د ز ۳۸۳ ۲۸
نژاد؛ استاد مشاور  به راهنمايي استاد راهنما ابراهيم قاسمي -/ ياسمن يوسفي.حوضه رسوبي کپه داغ

شناسي و  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته چينه -محسن عالمه.
 .۱۸۳۸ شناس( ؛  فسيل

/ دانا گلي محمدآباد، ميامي هاي سيليسي خانه يي مس در رگهزا شناسي و کاني ژئوشيمي، کاني ز ۳۸۸ ۲۳
 -نژاد، باقر باجالن. اکبر حسن به راهنمايي استاد راهنما سروش مدبري؛ استادان مشاور علي -کريمي.

 .۱۸۳۸ شناسي اقتصادي( ؛  شناسي، رشته زمين کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين
ي مخزني بر ارزيابي و توسعه مخازن هيدروکربني؛ مطالعه موردي در سازندهاي شدگ تاثير مطبق ز ۳۸۱ ۲۳

به راهنمايي استاد راهنما وحيد  -/ نسرين ابراهيمي.فارس داالن و کنگان در يکي از ميادين خليج
شناسي،  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين -پور بناب. توکلي؛ استاد مشاور حسين رحيم

 .۱۸۳۱ شناسي رسوبي( ؛  شناسي و سنگ وبرشته رس
به راهنمايي  -زاده. / صميحه منصورياي با استفاده از روش ميکربي بهبود مقاومت برشي خاک ماسه ز ۳۸۲ ۸۸

شناسي،  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين -استادان راهنما اکبر چشمي، محمدعلي آموزگار.
 .۱۸۳۸ شناسي مهندسي( ؛  رشته زمين
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به راهنمايي استاد راهنما  -مهر. / سپيده پاکهاي ديناميکي ناخودگرد تحليل سراسري دستگاه ر ۰۷۹ ۱
نشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته کارشناسي ارشد )دا -غالمرضا رکني لموکي.

 .۱۹۰۱ رياضي محض( ؛ 
به  -/ مهدي دهقاني درميان.اي پارامتري و کاربردهاي آن آل چندجمله هاي الگوريتمي ايده جنبه ر ۰۷۱ ۲

دکتري  -راهنمايي استادان راهنما سيامک ياسمي، امير هاشمي؛ استاد مشاور رحيم زارع نهندي.
 .۱۹۰۱ )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي محض( ؛ 

کارشناسي ارشد  -به راهنمايي استاد راهنما محمدباقر اسدي. -/ رابون غفاري.مسئله زيرفضاي پايا ر ۰۷۲ ۹
 .۱۹۰۱ )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي محض( ؛ 

اي براي بازشناسي اشياء مبتني بر قشر  هاي عصبي ضربه بکارگيري معماري ژرف در شبکه ر ۰۷۹ ۴
کارشناسي ارشد )دانشگاه  -تابش. به راهنمايي استاد راهنما محمد گنج -/ مريم دانيالي.بينايي مغز

 .۱۹۰۱ تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ 

به راهنمايي استاد راهنما مرتضي  -/ مصطفي امامي.هاي رگرسيوني ستيغي هاي اخير در مدل پيشرفت ر ۰۷۴ ۱
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته آمار رياضي( ؛  -اميني.

 ۱۹۰۱. 
/ اميرحسين اي حالت متناهيه واحدسازي متون فارسي با استفاده از درخت واژگان و مبدل ر ۰۷۱ ۶

کارشناسي ارشد )دانشگاه  -به راهنمايي استادان راهنما باقر باباعلي، مرتضي محمد نوري. -حاجوي.
 .۱۹۰۱ تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ 

به راهنمايي  -زينب نظيف./ انتخاب استوار سبد سهام بر اساس معيارهاي ارزش در معرض خطر ر ۰۷۶ ۷
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده  -استادان راهنما مجيد سليماني دامنه، مرتضي اميني.

 .۱۹۰۱ سازي و تحقيق در عمليات(( ؛  رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي کاربردي )بهينه

به راهنمايي استادان  -/ سعيدرضا خردپيشه.مغزمدلسازي محاسباتي بازشناسي اشياء در قشر بينايي  ر ۰۷۷ ۸
دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم  -تابش، تيموته ماسکوليه. راهنما محمد گنج

 .۱۹۰۶ کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ 

کارشناسي  -ني.به راهنمايي استاد راهنما مرتضي امي -/ تقي شيردل.مسائل جديد در رگرسيون تابعي ر ۰۷۸ ۰
 .۱۹۰۶ ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته آمار رياضي( ؛ 

/ فاطمه اي براساس سانسور نوع اول استنباط آماري براي توزيع لگ نرمال تحت استرس پله ر ۰۷۰ ۱۹
گاه تهران، دانشکده رياضي، کارشناسي ارشد )دانش -به راهنمايي استاد راهنما فيروزه حقيقي. -فغاني.

 .۱۹۰۱ آمار و علوم کامپيوتر، رشته آمار رياضي( ؛ 

کارشناسي  -به راهنمايي استاد راهنما رحيم زارع نهندي. -/ مالک شباني.هاي گربنر پويا ي پايه محاسبه ر ۰۸۹ ۱۱
 .۱۹۰۶ ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي محض( ؛ 

به راهنمايي استاد راهنما  -/ بهنام بختياري.هاي الگرانژي ضمني ساختارهاي ديراک و دستگاه ر ۰۸۱ ۱۲
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته  -عالمرضا رکني لموکي.
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 .۱۹۰۶ رياضي کاربردي( ؛ 
به راهنمايي استاد راهنما غالمرضا رکني  -/ مهران فضلي.هاي ديناميکي مفاهيم همولوژي در دستگاه ر ۰۸۲ ۱۹

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي  -لموکي.
 .۱۹۰۶ کاربردي( ؛ 

 -پور. ير ملک/ امزني در سطح ژنوم با استفاده از يک مدل محاسباتي بيني تغييرات تعداد کپي پيش ر ۰۸۹ ۱۴
دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده  -به راهنمايي استاد راهنما حميد پزشک؛ استاد مشاور مهدي صادقي.

 .۱۹۰۶ رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته آمار رياضي( ؛ 
 به راهنمايي -زاده باالجو. / ساالر مهديهاي ديناميکي ناخودگرد هاي موضعي در دستگاه انشعاب ر ۰۸۴ ۱۱

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم  -استاد راهنما غالرمضا رکني لموکي.
 .۱۹۰۱ هاي ديناميکي(( ؛  کامپيوتر، رشته رياضي کاربردي )دستگاه

به  -پور. / محمدصالح وحدتسازي محاسباتي تشخيص حرکت با استفاده از تاخيرات سيناپسي مدل ر ۰۸۱ ۱۶
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم  -تابش. استاد راهنما محمد گنجراهنمايي 

 .۱۹۰۶ کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ 
 -لو. معصومه گوگجهتخمين پارامترهاي انرژي آزاد گيبس براي بهبود پيشگويي ساختار دوم  ر ۰۸۶ ۱۷

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و  -تابش. به راهنمايي استاد راهنما محمد گنج
 ۱۹۰۱ علوم کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛

 -زاده. رضا درويش به راهنمايي استاد راهنما مهدي -/ نيلوفر يوسفي منش.هاي تصادفي در اقتصاد بازي ر ۰۸۷ ۱۸
و علوم کامپيوتر، رشته رياضي کاربردي( ؛  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار

 ۱۹۰۶. 
به راهنمايي استاد راهنما  مجيد  -الدين احمدي. / جمالسازي استوار برخي نتايج اخير در بهينه ر ۰۸۸ ۱۰

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي  -سليماني دامنه.
 .۱۹۰۶ سازي و تحقيق در عمليات(( ؛  کاربردي )بهينه

 -يي استاد راهنما سمانه افتخاري مهابادي.به راهنما -/ رضا خليفه.هاي رگرسيوني جمعي بيزي درخت ر ۰۸۰ ۲۹
 .۱۹۰۶ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته آمار رياضي( ؛ 

به  -/ اميد تقوي.هاي عصبي مصنوعي شده الگوهاي ترتيبي با کمک شبکه زني نظارت برچسب ر ۰۰۹ ۲۱
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم  -ي.راهنمايي استاد راهنما باقر باباعل

 .۱۹۰۱ کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ 
به  -پور. / سعيد حسينيدار گيري مجموعه رتبه هاي نمونه اي بيزي براساس تعديل برآورد نقطه ر ۰۰۱ ۲۲

تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کارشناسي ارشد )دانشگاه  -راهنمايي استاد راهنما احمد پارسيان.
 .۱۹۰۱ کامپيوتر، رشته آمار رياضي( ؛ 

به راهنمايي  -سهيال منتصري.روي  هاي  هاي محاسباتي جهت برآورد داده روش ر ۰۰۲ ۲۹
دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده  -آباد. تابش؛ استاد مشاور فاطمه زارع ميرک استاد راهنما محمد گنج

 ۱۹۰۶ ضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ريا
هاي آماري و بازارهاي  هاي تصادفي مورد استفاده در سيستم روش تکرار تغييرات در حل مدل ر ۰۰۹ ۲۴

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -به راهنمايي استاد راهنما عميد رسوليان. -فرد. / شيدا احسانمالي
 .۱۹۰۱ آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي کاربردي( ؛ دانشکده رياضي، 

به  -/ فاطمه سروي.هاي يادگيري ماشين هاي ساختاري پروتئين، با استفاده از روش تشخيص دمين ر ۰۰۴ ۲۱
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -راهنمايي استادان راهنما عباس نوذري داليني، مهدي صادقي.

 .۱۹۰۱ لوم کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ دانشکده رياضي، آمار و ع
زاده  به راهنمايي استاد راهنما فاطمه آيت اهلل -/ حامد يحيي اوغلي.تابعکهاي پوششي و خواص آنها ر ۰۰۱ ۲۶

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي محض(  -شيرازي.
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 .۱۹۰۶ ؛ 
به راهنمايي استاد راهنما سيامک  -خاني. / مهديه قليچگونه سازي و حدس بعد متناهي نظريه اريب ر ۰۰۶ ۲۷

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي محض(  -ياسمي.
 .۱۹۰۶ ؛ 

به راهنمايي استاد راهنما مجيد  -بيک. / شکوه شاهسازي برداري و مجموعه مقدار کارايي سره در بهينه ر ۰۰۷ ۲۸
دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي کاربردي  -سليماني دامنه.

 .۱۹۰۶ سازي و تحقيق در عمليات(( ؛  )بهينه
ما مجيد به راهنمايي استاد راهن -/ عليرضا کبگاني.يافته شرايط بهينگي و مشتقات تعميم ر ۰۰۸ ۲۰

دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم  -دامنه؛ استاد مشاور محمدباقر اسدي. سليماني
 .۱۹۰۶ سازي و تحقيق در عمليات(( ؛  کامپيوتر، رشته رياضي کاربردي )بهينه

به  -اني./ فرزاد رمضاي هاي عصبي ضربه مدلسازي محاسباتي پردازش چهره با استفاده از شبکه ر ۰۰۰ ۹۹
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم  -تابش. راهنمايي استاد راهنما محمد گنج
 .۱۹۰۶ کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ 

زاده  به راهنمايي استاد راهنما فاطمه آيت اهلل -/ زهرا نيلي احمدآبادي.تقارب و تباعد از نگاهي ديگر ر ۱۹۹۹ ۹۱
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي محض  -ي.شيراز

 .۱۹۰۹ )توپولوژي(( ؛ 
کارشناسي  -زاده. رضا درويش به راهنمايي استاد راهنما مهدي -/ رويا کاتوزيان.هاي تصادفي نويزي بازي ر ۱۹۹۱ ۹۲

 .۱۹۰۱ علوم کامپيوتر، رشته رياضي کاربردي( ؛  ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و
به راهنمايي استادان راهنما محمدباقر  -/ عرفان سهيل.جبرهاي ناجابجايي - نمايش تابعي براي * ر ۱۹۹۲ ۹۹

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر،  -صالحاني. اسدي، مهدي خواجه
 .۱۹۰۶ آناليز تابعي(( ؛ رشته رياضي محض )

 -/ فاطمه گلستاني.گروه متناهي -دو ناجابجاشونده از  هاي ماکسيمال از عناصر دوبه زيرمجموعه ر ۱۹۹۹ ۹۴
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و  -به راهنمايي استاد راهنما محمدرضا درفشه.

 .۱۹۰۶ علوم کامپيوتر، رشته رياضي محض( ؛ 
به راهنمايي استاد راهنما  -خواه. / اسماعيل وطنهاي ديناميکي آشوبناک توزيعي نگاهي به دستگاه ر ۱۹۹۴ ۹۱

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر،  -زاده شيرازي. اهلل فاطمه آيت
 .۱۹۰۶ رشته رياضي محض( ؛ 

به راهنمايي استادان راهنما غالمرضا رکني  -/ محمد دارا.هاي نافشرده خمينه مرزي نگاشت تکاني و هم ر ۱۹۹۱ ۹۶
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته  -لموکي، هادي زارع.

 .۱۹۰۶ رياضي محض( ؛ 
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