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  (89)اردیبهشت  تازه های پایان نامه های کتابخانه پردیس علوم

 

  تازه های پایان نامه های زیست شناسی

 مشخصات -پديدآور  -عنوان  شماره رساله رکورد

سرطان پستان موشي،   مطالعه اثر سيليبينين بر روي چرخه سلولي و آپوپتوز در رده سلولي  ب ۱۱۵۱ ۱
 -رين معتمد.به راهنمايي استاد راهنما نس -/ حميد زارعي گالم بحري.صورت بيرون تني و درون تني به

 .۱۹۳۱ شناسي، رشته علوم سلولي و مولکولي( ؛  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست

به راهنمايي استاد  -زاده. / نرگس مشکيهاي خاردار هاي انتخابي از گون مطالعه کروموزومي بر روي گونه ب ۱۱۵6 2
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده  -مقدم؛ استاد مشاور شاهين زارع. محمد بنايي راهنما علي

 .۱۹۳6 شناسي، رشته سيستماتيک گياهي و اکولوژي( ؛  زيست

 تازه های پایان نامه های   بیوتکنولوژی

 مشخصات -پديدآور  -عنوان  شماره رساله رکورد

رتوان انساني تحت هاي بنيادي پ ساز قلبي مشتق از سلول هاي پيش افزايش بقا و توان تکثير سلول ت ب ۳6 ۹
به راهنمايي استادان راهنما حسين بهاروند، بهناز بخشنده؛ استاد  -/ صدف وحدت.شرايط کشت مشخص

 .۱۹۳۱ دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده بيوتکنولوژي، رشته بيوتکنولوژي پزشکي( ؛  -مشاور ناصر اقدمي.

به راهنمايي استادان  -رامين فاضل.دودکننده تعيين ويژگي و هويت پروتئين امتزاجي نوترکيب مس ت ب ۳۱ ۵
دکتري )دانشگاه  -راهنما بهروز وزيري، احسان سيدجعفري؛ استادان مشاور فريدون مهبودي، سروش سرداري.

 ۱۹۳۱ تهران، دانشکده بيوتکنولوژي، رشته بيوتکنولوژي )پزشکي(( ؛
 وترتازه های پایان نامه های  ریاضی و آمار و علوم کامپی

 مشخصات -پديدآور  -عنوان  شماره رساله رکورد

به راهنمايي  -/ حامد قاهري شرقي.اي سازي الکساندروف از خواص ديناميکي تا خواص رسته فشرده ر ۱۴۵۱ ۱
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي،  -زاده شيرازي، رضا عامري. استادان راهنما فاطمه آيت اهلل

 .۱۹۳۱ کامپيوتر، رشته رياضي محض( ؛  آمار و علوم
 تازه های پایان نامه های زمین شناسی

 مشخصات -پديدآور  -عنوان  شماره رساله  رکورد

هاي بلند انتقال  بررسي اثرات متقابل حفريات زيرزميني و منابع آب زيرزميني بر اساس تجارب تونل ز ۸۱۸ 6
پور، اکبر چشمي؛ استاد مشاور  يي استادان راهنما جعفر حسنبه راهنما -پور. / اشکان لطفيآب در ايران

شناسي مهندسي( ؛  شناسي، رشته زمين کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين -مسعود مرسلي.
 ۱۹۳۱. 

/ داود هاي بارور از نابارور پتروژنز گرانيتوئيدهاي تفرش و ارائه الگوي ژئوشيميايي جهت تفکيک توده ز ۸۱۳ ۱
دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده  -به راهنمايي استاد راهنما حسن ميرنژاد؛ استاد مشاور مريم شيبي. -رئيسي.

 .۱۹۳۱ شناسي، رشته پترولوژي( ؛  زمين
 تازه های پایان نامه های شیمی

 
 مشخصات -پديدآور  -عنوان  شماره رساله رکورد

توسط بورانيک اسيدها و آريل هيدرازين کلرايدها بدون استفاده از دار کردن گزينشي آرنها  آريل ش ۱۱۳6 ۸
کارشناسي ارشد )دانشگاه  -به راهنمايي استاد راهنما فرناز جعفرپور. -/ زيبا مهربان ترنيک.فلزات واسطه

 .۱۹۳۱ تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي آلي( ؛ 
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  (89)اردیبهشت  تازه های پایان نامه های کتابخانه پردیس علوم

 

  تازه های پایان نامه های زیست شناسی

 مشخصات -پديدآور  -عنوان  شماره رساله رکورد

/ سجاد ها پلي آنيلين و بررسي خواص کاتاليزوري آن هاي پليمري رسانا بر پايه سنتز نانوکامپوزيت ش ۱۱۳۱ ۳
دکتري )دانشگاه تهران،  -به راهنمايي استاد راهنما عليرضا شاکري؛ استاد مشاور طاهر عليزاده. -ابراهيمي.

 .۱۹۳۱ دانشکده شيمي، رشته شيمي کاربردي( ؛ 
به راهنمايي استاد  -بهنوش سيفي نوفرست./ ها کاتاليزشده با پاالديم دار کردن مستقيم دي آزين آسيل ش ۱۱۳۸ ۱۴

 .۱۹۳۱ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي آلي( ؛  -مهر. راهنما ابراهيم کيان

گيري  طراحي و ساخت ايمونوسنسورهاي الکتروشيميايي بدون نياز به نشان جهت شناسايي و اندازه ش ۱۱۳۳ ۱۱
/ هديه ياهي نظير ويروس تريستزاي مرکبات و ويروس موزائيک انجيربرخي عوامل مهم بيماريزاي گ

به راهنمايي استادان راهنما پرويز نوروزي، محمدرضا صفرنژاد؛ استاد مشاور محمدرضا  -هاشمي. حاجي
 .۱۹۳۱ دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي تجزيه( ؛  -گنجعلي.

هاي کربني متخلخل و آشکارسازهاي بر پايه  ا ساختار، و بهبود عملکرد جاذبسازي توليد، ارتق بهينه ش ۱6۴۴ ۱2
به راهنمايي استادان  -/ ساالر بالو.سازي هيدروترمال نقاط کربني کوانتومي توليدشده در فرايند کربني

ي( کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي کاربرد -راهنما احمد توسلي، سپيده خويي.
 .۱۹۳۱ ؛ 


