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کتابخانه پردیس علوم  پایان نامه های هایتازه 

(1398بهمن و اسفند  )  

 مشخصات -پديدآور  -عنوان  شماره رساله

به راهنمايي استاد  -اميرحسين مصدق ينگجه. /زني عمودي بر پايه گرافيناخت ترانزيستور تونلس ف ۷۰۲

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک حالت جامد( ؛  -راهنما ياسر عبدي.

۱۳۹۸. 

فکتوريزيشن  در چارچوب  هادرون -ه توليد تک فوتون در برخورددهنده هادرونطالعم ف ۷۰۳

کارشناسي ارشد )دانشگاه  -به راهنمايي استاد راهنما مجيد مدرس. -محمد موسوي. /بندي()عامل

 .۱۳۹۸تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک ذرات بنيادي( ؛ 

به راهنمايي استاد راهنما محمدرضا  -وحيدهللا عنايت. /صرف انرژيسازي مررسي راهکارهاي بهينهب ف ۷۰۴

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده  -زاده ؛ استاد مشاور مسعود مهجور شفيعي.محمدي

 .۱۳۹۸فيزيک، رشته فيزيک ماده چگال( ؛ 

هاي خورشيدي د سلولطالعه نواقص ساختاري در فيلم پروسکايت و بررسي اثر آن بر عملکرم ف ۷۰۵

کارشناسي ارشد  -نيا.به راهنمايي استاد راهنما ياسر عبدي، نيما تقوي -مهسا حيدري. /پروسکايتي

 .۱۳۹۸)دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک حالت جامد( ؛ 

تاد راهنما محمد به راهنمايي اس -محمدنبي کريمي. /روري بر فرآيند تشکيل و سير تحول ستارگانم ف ۷۰۶

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته  -نوري زنوز استاد راهنما حميدرضا مشفق.

 .۱۳۹۸فيزيک گرانش و نجومي( ؛ 

اي ناکامل همراه با در نظر گرفتن عدم قطعيت مکانيسم هاي جانهي چندگانه متغيرهاي رستهوشر ر ۱۰۸۲

 -به راهنمايي استادان راهنما حميد پزشک، سمانه افتخاري مهابادي. -.روانامير خوش /شدگيگم

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته آمار رياضي( ؛ 

۱۳۹۴. 

به راهنمايي استاد راهنما مهدي  -ميالد خدايي. /ضيه انديس مورس در حالت خمينه انتهاييق ر ۱۰۸۳

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته  -صالحاني.واجهخ

 .۱۳۹۸رياضي محض( ؛ 

به  -پور.نيلوفر هوشياري /دلسازي محاسباتي فرايندهاي تشخيص اشياء مستقل از چرخش در مغزم ر ۱۰۸۴

کارشناسي ارشد )دانشگاه  -يموتي ماسکوليه.تابش؛ استاد مشاور تراهنمايي استاد راهنما محمد گنج

 .۱۳۹۸تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ 

به راهنمايي استاد راهنما محمد  -مرتضي اسکندريان. /سازي محاسباتي آنيستم شنوايي انسان و مدلس ر ۱۰۸۵

ن، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته علوم کارشناسي ارشد )دانشگاه تهرا -تابش.گنج

 .۱۳۹۸کامپيوتر( ؛ 

زاده شيرازي، مهدي هللابه راهنمايي استادان راهنما فاطمه آيت -يوسف زينالي. /شردگي ديناميکيف ر ۱۰۸۶

رشته  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، -صالحاني.خواجه

 .۱۳۹۸رياضي محض( ؛ 

ها در ماده حسگر تشخيص تتراسايکلينباکتريايي براي طراحي نانوزيست ستفاده از آنزيم ا ب ۱۶۰۰

 -به راهنمايي استادان راهنما جواد حامدي، سامان حسينخاني؛ رضا صابر. -مريم بشارتي. /غذايي

 .۱۳۹۸دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده زيست شناسي، رشته پبيوتکنولوژي ميکروبي( ؛ 

با تاکيد بر شواهد  هاي گونه طالعه بيوسيستماتيکي جمعيتم ب ۱۶۰۱

به راهنمايي استاد راهنما کاظم مهديقلي؛  -سيماسادات رفيعي. /توشيميايي و ريزساختاري در ايرانفي

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست  -سخا.استادان مشاور فريده عطار، صديقه احمدي

 .۱۳۹۸شناسي، رشته سيستماتيک گياهي و اکولوژي( ؛ 

به منظور آناليز رشد  وليک ازسازي شبکه متابب ب ۱۶۰۲

کارشناسي ارشد  -به راهنمايي استادان راهنما جواد حامدي، احسان معتمديان. -اميد اردالني. /باکتري

 .۱۳۹۷فناوري ميکروبي( ؛ شناسي، رشته زيست)دانشگاه تهران، دانشکده زيست

ي خاصيت ضدميکروبي و ميزان ماندگاري اين نانوذرات در کايتوزان و مقايسه-ذرات نايسيني نانوهيهت ب ۱۶۰۳

به راهنمايي استادان راهنما جواد حامدي،  -مقدم.محمدحسين عباسپور مطلق /محيط با نايسين آزاد

فناوري شناسي، رشته زيستکارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست -رضا قزلباش.غالم
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 .۱۳۹۸يکروبي( ؛ م

به راهنمايي  -نجما کمالي. /هاي شيميايينتز گرافن کروي با استفاده از اولتراسوند براي حذف آاليندهس ش ۱۶۵۹

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -بخش قاسمي.استاد راهنما عليرضا بديعي؛ استاد مشاور جهان

 .۱۳۹۸دانشکده شيمي، رشته شيمي معدني( ؛ 

موليبدن بر روي پايه  -هاي نفتي با استفاده از نانوکاتاليست نيکلوگردزدايي هيدروژني از برشگ ش ۱۶۶۰

به راهنمايي استاد راهنما احمد  -حسن نيکخواه گورابسري. /هيبريدي مبتني بر مزوپورهاي سيليکا

 .۱۳۹۸ي( ؛ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي کاربرد -توسلي.

غشايي موجود در سد خوني مغزي به روش ديناميک  -طالعه الگوي پيوندي پروتئين کلودينم ش ۱۶۶۱

کارشناسي  -نژاد، جهانبخش قاسمي.به راهنمايي استادان راهنما حسن به -اسما صوفي. /مولکولي

 .۱۳۹۸ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي فيزيک( ؛ 

زني هيه نقاط کوانتومي کربني و استفاده از آن در ساخت نانوحسگر فلورسانسي بر پايه تکنيک قالبت ش ۱۶۶۲

به راهنمايي استاد  -امير اميري. /بيوتيک سفتازيديممولکولي با پليمر سيليکاتي براي تشخيص آنتي

 .۱۳۹۸يمي، رشته نانوشيمي( ؛ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده ش -راهنما فرنوش فريدبد.

هاي ترموديناميکي در مايعات تجمعي و غيرتجمعي با به کارگيري معادله حالت مندياعدهق ش ۱۶۶۳

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -به راهنمايي استاد راهنما علي مقاري. -حسين مرادي نيکنام.

 ۹۸۱۳دانشکده شيمي، رشته شيمي فيزيک( ؛

 913-)L( ز Considering the effect of reservoir pressures on porosity, permeability and 
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