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 (1398 های پایان نامه کتابخانه پردیس علوم )مردادتازه 

 

 بیوتکنولوژی
 مشخصات –پديدآور  -عنوان  شماره رساله

 
ژني سلولهای بنیادی جنیني انسان در حالت نايیو و پرايمد به منظور  بررسي تغییرات پروفايل بیان ب ت 98

 -/ ميثم يوسفي.بازسازی مدل شبکه متابولیک و مطالعه تفاوت وضعیت متابولیک اين دو نوع سلول
کارشناسي ارشد  -نما امير مرعشي، علي شريفي زارچي؛ استاد مشاور سارا طالع احمد.به راهنمايي استادان راه

 .۱۳9۷ )دانشگاه تهران، دانشکده بيوتکنولوژي، رشته بيوتکنولوژي( ؛ 
   

 ، آمار و علوم کامپیوتررياضي 
 مشخصات –پديدآور  -عنوان  شماره رساله

 
به راهنمايي  -حبيبي./ سوده سازی نامحدب ناهموار مقید برای بهینه يک الگوريتم  ر ۱۰۵۷

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و  -استاد راهنما مجيد سليماني دامنه.
 .۱۳9۷ سازي و تحقيق در عمليات(( ؛  علوم کامپيوتر، رشته رياضي کاربردي )بهينه

به راهنمايي استاد  -/ فريبا عزيزي.های رقابتي در حضور ريسکتحلیل مدل شتابیده  ر ۱۰۵8
نشگاه تهران، دانشکده رياضي، دکتري )دا -راهنما فيروزه حقيقي؛ استاد مشاور احمد پارسيان.

 .۱۳9۷ آمار و علوم کامپيوتر، رشته آمار رياضي( ؛ 
های محلي و سراسری با استفاده از  گذاری تصاوير پزشکي مبتني بر ويژگي برچسب ر ۱۰۵9

 -به راهنمايي استاد راهنما هديه ساجدي. -دات باقري./ سميرا ساهای تجمیعي بندی دسته
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( 

 .۱۳9۵ ؛ 
به راهنمايي استاد راهنما  -پور يخداني. / زهرا حسنهای هیلبرت مدول -ها در * قاب ر ۱۰۶۰

دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته  -محمدباقر اسدي.
 .۱۳9۷ ض )آناليز رياضي(( ؛ رياضي مح

به راهنمايي استادان راهنما  -/ ساجده جوادي.ماکس انتخاب سبد سهام بر پايه ريسک میني ر ۱۰۶۱
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار  -رتضي اميني.مجيد سليماني دامنه، م

 .۱۳9۷ سازي و تحقيق در عمليات(( ؛  و علوم کامپيوتر، رشته رياضي کاربردي )بهينه
/ مهسا جديد برای نظارت بر پراکندگي فرآيند نمودار کنترل  ر ۱۰۶۲

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده  -به راهنمايي استاد راهنما فيروزه حقيقي. -پناهي.
 .۱۳98 رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته آمار رياضي( ؛ 

به  -/ نگين جعفري.تطبیقي گیری روی نمودار میانگین  تأثیر خطاهای اندازه ر ۱۰۶۳
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار  -يروزه حقيقي.راهنمايي استاد راهنما ف

 .۱۳98 و علوم کامپيوتر، رشته آمار رياضي( ؛ 
بیني  رای پیشهای مارکف پنهان ب کاوی با استفاده از مدل يک روش مبتني بر داده ر ۱۰۶۴

کارشناسي  -به راهنمايي استاد راهنما حميد پزشک. -/ سايه کاظم.ساختار دوم پروتئین
 .۱۳98 ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته آمار رياضي( ؛ 

به راهنمايي استاد راهنما مرتضي  -/ سرور غندالي.ماشین بردار پشتیبان دوقلوی عمیق ر ۱۰۶۵
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته آمار  -اميني.

 .۱۳9۷ رياضي( ؛ 
 شناسیزیست   

 مشخصات –پديدآور  -عنوان  شماره رساله
 

های مختلف نور بر صفات کمي و کیفي گیاه کاهو ). بررسي تأثیر طیف ب ۱۵۵۷
بخش؛ استاد مشاور مسعود  به راهنمايي استاد راهنما نيما يزدان -/ محمد عليمحمديان.(

شناسي، رشته فيزيولوژي  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست -ميرمعصومي.
 .۱۳9۵ گياهي( ؛ 
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 (1398 های پایان نامه کتابخانه پردیس علوم )مردادتازه 

 
های بنیادی مزانشیمي شبکه  در تمايز سلول رساني نقش مسیر پیام ب ۱۵۵8

به راهنمايي استادان  -/ فائزه صاحبدل.ساز دوپامینرژيک های پیش ترابکوالر به سلول
کارشناسي ارشد  -راهنما بهمن زينلي، آزيتا پروانه تفرشي؛ استاد مشاور احسان عارفيان.

 .۱۳98 شناسي، رشته علوم سلولي و مولکولي( ؛  ران، دانشکده زيست)دانشگاه ته
در رده  رساني  سازی بتاتروفین و بررسي اثرات آن بر روی مسیر پیام بیان و خالص ب ۱۵۵9

به راهنمايي استادان راهنما جالل زرگر،  -/ نسترن منزوي.سرطان کبد سلولي 
شناسي، رشته علوم سلولي و  دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده زيست -اهلل غيبي. نعمت

 .۱۳98 مولکولي( ؛ 
کاسني  ی از تیره ی  های قبیله بررسي بیوسیستماتیکي برخي از آرايه ب ۱۵۶۰

به راهنمايي استادان راهنما فريده عطار، محسن  -/ نگار حبيبي.( در ايران)
شناسي، رشته علوم گياهي  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست -فالحتي عنبران.

 .۱۳9۷ سيستماتيک و اکولوژي( ؛  -
   

 شیمی
 

 مشخصات –پديدآور  -عنوان    شماره رساله
 

به  -اله نبي عبداليوسفي. فتحو  ، مطالعه آغازين طیف الکتروني مولکولهای  ش ۱۶۲۰
دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته  -راهنمايي استاد راهنما عليرضا شايسته.

 ۱۳98 شيمي فيزيک( ؛
گیری برخي  حسگرهای الکتروشیمیايي جهت اندازه طراحي و ساخت حسگرها و زيست ش ۱۶۲۱

ترکیبات مهم دارويي )متیل دوپا، لوودوپا و ايزوپرترنول و ...( برپايه نانومواد و مشتق 
به راهنمايي استادان راهنما محمدرضا  -کاوه موالئي.زه سنتزشده فروسن و تا

دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده  -اللهي. گنجعلي، پرويز نوروزي؛ استاد مشاور هادي بيت
 ۱۳9۷ شيمي، رشته شيمي تجزيه( ؛

اصالح هدفمند نقاط کوانتومي گرافن جهت طراحي و ساخت حسگرهای شیمیايي برای  ش ۱۶۲۲
به راهنمايي  -صنعتي. / افسانه لعلبرخي ترکیبات دارويي مانند: سروتونین و لوودوپا

دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي،  -درضا گنجعلي.استادان راهنما فرنوش فريدبد، محم
 .۱۳9۷ سوپرامولکول( ؛  -رشته نانوشيمي

   
 فیزیک

 مشخصات –پديدآور  -عنوان  شماره رساله
 

کارشناسي  -به راهنمايي استاد راهنما ميرفائز ميري. -/ امير عباسي.ريزشناگرهای مغناطیسي ف ۳۱
 .۱۳9۷ ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک حالت جامد( ؛ 

 -/ محمدحسين مسعودي.ت عالم اولیه با استفاده از معادله بولتزمنمروری بر تحول اختالال ف ۱۱۱9
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک،  -به راهنمايي استاد راهنما مهديار نورباال.

 .۱۳9۷ رشته گرانش و فيزيک نجومي( ؛ 
به راهنمايي استاد راهنما  -/ زينب شهبازي ايلخچي.های نوتروني معادله حالت پوسته ستاره ف ۱۱۲۰

اي(  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک هسته -حميدرضا مشفق.
 .۱۳9۷ ؛ 

به راهنمايي استاد راهنما  -/ کامران اشراقي.دينامیک بسته موج معادله ديراک در جرم رندم ف ۱۱۲۱
نشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک حالت جامد( کارشناسي ارشد )دا -نيا. رضا سپهري

 .۱۳9۷ ؛ 


