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(99) بهمن  علومدیس تازه های پایان نامه های کتابخانه پر  

 

 مشخصات -پديدآور  -عنوان  شماره رساله 

 زمین شناسی

به  -اي/ احسان رنجبر.آمار چندنقطهرفته در تصاوير فسیلی با استفاده از زمینبازتولید نواحی از دست 937 ز
کارشناسی ارشد )دانشگاه  -فرد.نژاد، محمدجواد عبداللهیراهنمايی استادان راهنما ابراهیم قاسمی

 .۱399شناسی( ؛ شناسی و ديرينهه زمین شناسی، رشته چینهتهران، دانشکد

به راهنمايی استادان  -زاده.ندا غالمحسینتاثیر سرعت و زمان بر سايندگی مصالح در آزمايش  938 ز
کارشناسی ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمین شناسی،  -پور.راهنما اکبر چشمی، جعفر حسن

 ۱397سی( ؛شناسی مهندرشته زمین

میوسن )سازند  -شناسی طبقات الیگو نگاري، فیلوژنی و ديرينه بومچینهمطالعه سیستماتیک، زيست 939 ز
قم( بر مبناي سه خانواده لپیدوسیکلینیده، میوژيپسینیده و نومولیتیده در حوضه رسوبی ايران 

نژاد؛ استاد مشاور محسن اسمیبه راهنمايی استاد راهنما ابراهیم ق -مرکزي/ نرگس اکبربس گاليه.
شناسی( شناسی و فسیلدکتري )دانشگاه تهران، دانشکده زمین شناسی، رشته چینه -مقدم.يزدي

 .۱399؛ 
شناسی در نگاري سکانسی به منظور کاهش عدم قطعیت مدل زمینبندي مبتنی بر چینهتلفیق زون 940 ز

به راهنمايی استادان  -پناه.ی ايران/ مهدي همتسازند آسماري واقع در يکی از میادين هیدروکربن
کارشناسی ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمین  -پور بناب، علی چهرازي.راهنما حسین رحیم

 .۱397شناسی، رشته زمین شناسی نفت( ؛ 

ل آب هاي گسلی تونل انتقابررسی تغییرات پارامتري اپراتوري و عملکردي ماشین حفر تونل در پهنه 94۱ ز
ارشد کارشناسی -پور.به راهنمايی استاد راهنما جعفر حسن -شمالی(/ محمد يارياري.کرمان )قطعه

 .۱399شناسی مهندسی( ؛ )دانشگاه تهران، دانشکده زمین شناسی، رشته زمین

 اي وشده در آزمايشهاي پرسیومتري، بارگذاري صفحهگیريپذيري اندازهمقايسه مدول تغییر شکل 942 ز
به راهنمايی استاد راهنما اکبر  -الیردي.سرعت موج برشی در خاکهاي ريزدانه/ اصغر خلیلی

شناسی مهندسی( ؛ ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمین شناسی، رشته زمینکارشناسی -چشمی.
۱399. 

اي( و کاربرد آنها يههاي نانوالاي تغییر فازهاي هیدروترمال سپیولیت و کائولینیت )کانیبررسی مقايسه 943 ز
دکتري  -به راهنمايی استاد راهنما سروش مدبري. -محیطی/ مهتاب کامیاب.در فرايندهاي زيست

 .۱399)دانشگاه تهران، دانشکده زمین شناسی، رشته پترولوژي( ؛ 
 بیوتکنولوژي

يهاي بیوشیمیايی بین دو ها در توانمندبینی تفاوتهاي متابولیکی ژنوم مقیاس در پیشکاربرد شبکه ۱07 ب ت
به راهنمايی استاد راهنما  -گونه سودوموناس و نیز دو گونه باسیلوس/ طاهره قاسمی کهريزسنگی.

کارشناسی ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده بیوتکنولوژي، رشته بیوتکنولوژي( ؛  -امیرمرعشی.
۱393. 

 رياضی و آمار و علوم کامپیوتر

زاده اهللبه راهنمايی استاد راهنما فاطمه آيت -کاربرد آن/ الهه حکیمی. مداري وفضاهاي شبه ۱۱۱9 ر
کارشناسی ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضی، آمار و علوم کامپیوتر، رشته رياضی  -شیرازي.
 .۱399محض( ؛ 

فاطمه  به راهنمايی استادان راهنما  -هاي دينامیکی/ فاطمه کاظمی مقدم.حساسیت در دستگاه ۱۱20 ر
کارشناسی ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضی، آمار و  -زاده شیرازي، رضا رضاوند.اهللآيت

 .۱399علوم کامپیوتر، رشته رياضی محض( ؛ 

به راهنمايی استاد راهنما  -وصفی.دينامیک/ محمدعلی اسدي - گروه کونتز، شعاع قیاسی و *نیم ۱۱2۱ ر
دکتري )دانشگاه تهران،  -ور کريستوفر فیلیپس، ناصر گلستانی.محمدباقر اسدي؛ استادان مشا

 .۱399دانشکده رياضی، آمار و علوم کامپیوتر، رشته رياضی محض )آنالیز(( ؛ 
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 مشخصات -پديدآور  -عنوان  شماره رساله 

به راهنمايی استادان  -سازان.ها از ديدگاه توپولوژيکی/ فاطمه شانهريزي حرکت براي رباتبرنامه ۱۱22 ر
ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده کارشناسی -رتا امیرچمشیدي.لموکی،  آراهنما غالمرضا رکنی

 .۱399رياضی، آمار و علوم کامپیوتر، رشته رياضی کاربردي( ؛ 
 زيست شناسی

با هسته ذرات اکسید  بررسی اثر آپوپتوتیک فالونوئید سالويژنین بارگذاري شده در نانوحامل   ۱636 ب
به  -زاده.فريبا منصوريو  ینه آهن روي  دودمان هاي سلولی سرطان س

 -راهنمايی استادان راهنما حوري سپهري، سپیده خويی؛ استاد شماور مهدي مريدي فريمانی.
 ۱399دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده زيست شناسی، رشته فیزيولوژي جانوري( ؛

در رده هاي سلولی سرطان کلورکتال/  بر بیان و فعالیت پروتئین  تاثیر مهار پروتئین  ۱637 ب
 -زاده.نجمی؛ استاد مشاور مجید صادقیبه راهنمايی استاد راهنما محمود عرب -نسیم فرقانی.

 .۱399دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده زيست شناسی، رشته علوم سلولی و مولکولی( ؛ 
زانشیمی با استفاده از داربست نانولیفی حاوي لیتیم/ هاي بنیادي مسازي تکثیر و تمايز سلولبهینه ۱638 ب

به راهنمايی استادان راهنما بهمن زينلی، احسان سیدجعفري؛ استاد مشاور ايمان  -فائزه مرادي.
کارشناسی ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست شناسی، رشته علوم سلولی و  -شعبانی.

 .۱39۵مولکولی( ؛ 
در    200۵هاي بزاق زالوي طبی  وتئینبررسی تغییرات پر ۱639 ب

 -به راهنمايی استادان راهنما معصومه ملک، نسرين معتمد. -سنین مختلف/ مريم صالح اوف.
کارشناسی ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست شناسی، رشته بیوسیستماتیک جانوري( ؛ 

۱397. 
سرطان  -7ها در رده سلولی بر القاي آپوپتوز و بیان برخی از ژن یر کوکوربیتاسین بررسی تأث ۱640 ب

کارشناسی ارشد )دانشگاه تهران،  -به راهنمايی استاد راهنما جالل زرگر. -سینه/ الهام زينلی.
 .۱39۵دانشکده زيست شناسی، رشته علوم سلولی و مولکولی( ؛ 

هاي مدل در بیماريهاي سنجی تولید سلولبه منظور امکان استفاده از سیستم   ۱64۱ ب
به راهنمايی استادان راهنما الهه الهی،  -ديستروفی ماکوالر قرينه و بتاتاالسمی/ ايمان صفري.

دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده زيست  -زاده؛ استاد مشاور علیرضا برادران رفیعی.شهره عیسی
 .۱399مولکولی( ؛  شناسی، رشته علوم سلولی و

 شیمی

هاي فلزي کاربرد نقاط کربنی به عنوان فلوئوروفور جهت طراحی حسگرهاي فلوئورسانسی يون ۱7۱6 ب
دکتري )دانشگاه  -به راهنمايی استاد راهنما فرزانه شمیرانی. -زاده.( و...(/ احسان يحیی)جیوه)

 .۱399تهران، دانشکده شیمی، رشته شیمی تجزيه( ؛ 
ها( و اسیدها )باربیتورات-بررسی اثرات نانوکاتالیست بر پايه روي/ مس در واکنش تراکمی  ۱7۱7 ب

کارشناسی ارشد  -به راهنمايی استاد راهنما افسانه زنوزي. -نژاد.استرهاي استیلنی/ فرزاد گیالنی
 .۱399)دانشگاه تهران، دانشکده شیمی، رشته شیمی آلی( ؛ 

ي بستر نانوالیافی پلی يورتان از طريق غشاهاي میکرو و نانوفیلتراسیون بر پايهتهیه و بررسی  ۱7۱8 ب
دکتري  -به راهنمايی استاد راهنما حسین مهدوي. -سطحی/ محسن مصلحی.پلیمريزاسیون بین

 .۱399)دانشگاه تهران، دانشکده شیمی، رشته شیمی پلیمر( ؛ 
هاي فاده از کوپلیمرهاي پیوندي حساس به محرکتهیه غشاهاي هوشمند اسمز مستقیم با است ۱7۱9 ب

دکتري  -به راهنمايی استاد راهنما علیرضا شاکري؛ استاد مشاور حسین مهدوي. -محیطی.
 .۱399)دانشگاه تهران، دانشکده شیمی، رشته شیمی پلیمر( ؛ 

و مشتقات آن به  شده با ترکیبات آلی مانند سیکلودکسترينطراحی و سنتز نانومواد کربنی اصالح ۱720 ب
به راهنمايی استادان راهنما علیرضا بديعی، احمد  -عنوان نانو سنسور نوري/ سمانه ناظر ديلمی.

دکتري )دانشگاه تهران،  -امیري؛ استادان مشاور قدسی محمدي زيارانی، جهانبخش قاسمی.
 .۱399دانشکده شیمی، رشته شیمی معدنی( ؛ 
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 مشخصات -پديدآور  -عنوان  شماره رساله 

دار هاي جديد سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژندار براي روشلوژني واکنشگرهاي آلی هاتوسعه ۱72۱ ب
به راهنمايی استاد راهنما  -ها/ نرجس رضايی.هیدرو پیريدينها و ديهیدرو کويینازولینوننظیر دي

 .۱399دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده شیمی، رشته شیمی آلی( ؛  -پرويز رشیدي رنجبر.
به راهنمايی استادان  -ها/ غزاله تکلو بنفشی.پیريدين[ -۱،2دي از ايمیدازو ]سنتز مشتقات جدي ۱722 ب

کارشناسی ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شیمی،  -راهنما پرويز رشیدي رنجبر، علیرضا فرومدي.
 .۱399رشته شیمی آلی( ؛ 

کر در تشخیص زودهنگام به عنوان بیومار -2۱حسگر الکتروشیمیايی براي طراحی و ساخت زيست ۱723 ب
ارشد )دانشگاه تهران، کارشناسی -به راهنمايی استاد راهنما فرنوش فريدبد. -سرطان/ فرزانه ياري.

 .۱399دانشکده شیمی، رشته شیمی تجزيه( ؛ 


