
  
  

aaaa 

 1صفحه: 
aaaa 

   
 ( 1398دی ماه  )پردیس علوم  کتابخانه  های پایان نامه هایتازه 

 

 یزیکف

رساله شماره   مشخصات -پدیدآور  -عنوان  

ف 698  -نيا. به راهنمايي استاد راهنما رضا سپهري -/ سهند سرمد.هاي بيليارد آشوبناک پخش و رفتار مقياسي در مدل 
 .۱۳98 کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک حالت جامد( ؛ 

ف 699  -به راهنمايي استاد راهنما حميدرضا مشفق. -زاده دلوي. / وحيد صديقره نوتروني، تاثير انرژي تقارنيسرد شدن ستا 
 .۱۳98 اي( ؛  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک هسته

ف 700 به راهنمايي استاد راهنما  -.يابک بهجتي(3اي ) محاسبه پتانسيل کوارک و پادکوارک استاتيک در گروه پيمانه 
 ۱۳97 کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک ذرات بنيادي( ؛ -صديقه دلدار.

ف 70۱ به راهنمايي استاد راهنما  -زاده. / يونس عظيمسازي فيزيک رشد و گسترش تومورهاي سرطاني مطالعه و شبيه 
 .۱۳98 شگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک حالت جامد( ؛ دکتري )دان -علي صابري. عباس

 شناسیزمین 

رسالهشماره   مشخصات -پدیدآور  -عنوان  

ز 90۱ زائي سازندهاي سرچشمه و سنگانه در ناحيه  نگاري، محيط رسوبي و ارزيابي توان هيدروکربن زيست چينه 
ان مشاور نژاد؛ استاد به راهنمايي استاد راهنما ابراهيم قاسمي -/ محمد شريفي.داغ غربي، شمال شرق ايران کپه

شناسي و  دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته چينه -مقدم. فرد، محسن يزدي علي شکاري
 .۱۳98 شناس( ؛  فسيل

ز 902 زمان، بردسکن،  زايي مگنتيت در کانسار ده شناسي و تعيين ژنز کانه شناسي، ژئوشيمي، کاني بررسي زمين 
 -به راهنمايي استاد راهنما سروش مدبري؛ استاد مشاور رضا نوزعيم. -دهج./ رامين اميري شمال شرق ايران

 .۱۳98 کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين شناسي اقتصادي( ؛ 
ز 90۳  بررسي اثرات تغييرات نسبي سطح آب دريا بر روي تکامل سيستم حفرات سازندهاي داالن و کنگان در يکي 

پور بناب،  به راهنمايي استادان راهنما حسين رحيم -/ جمال صالحي اقدم.از ميادين هيدروکربوري خليج فارس
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته  -محسن رنجبران؛ استاد مشاور وحيد توکلي.

 .۱۳98 شناسي رسوبي( ؛  شناسي و سنگ رسوب
ز 904  -اللهي ايلخچي. / صابر فيضسنگي هاي ماسه هاي سايش نفوذ غلطکي و سرشار روي نمونه ج آزمايشمقايسه نتاي 

شناسي  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين -به راهنمايي استاد راهنما اکبر چشمي.
 .۱۳98 مهندسي( ؛ 

ز 905 در کانسار آنتيموان طالي لخشک )شمال زاهدان( با استفاده از  شناسي و زمين دماسنجي طال مطالعات زمين 
الدين نيرومند؛  به راهنمايي استاد راهنما شجاع -/ ندا خاطري.ميانبارهاي سيال، رهيافتي بر نحوه تشکيل کانسار

ته زمين کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رش -استادان مشاور رضا نوزعيم، احسان مقدمعلي.
 .۱۳98 شناسي اقتصادي( ؛ 

ز 906 منظور ارزيابي کيفيت مخزني سازند آسماري در يکي  تلفيق اطالعات پتروگرافي، پتروفيزيکي و ژئوفيزيکي به 
کارشناسي ارشد  -به راهنمايي استادان راهنما وحيد توکلي، علي چهرازي. -/ عليرضا مندک.از ميادين جنوب ايران

 .۱۳98 ان، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين شناسي نفت( ؛ )دانشگاه تهر
ز 907 به راهنمايي استادان  -/ محبوبه بهرامي.چر )جنوب غرب سقز( مطالعه ژئوشيميايي و ريزساختاري توده نفوذي قره 

پترولوژي( ؛  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته -راهنما علي کنعانيان، رضا نوزعيم.
 ۱۳98. 

ز 908 هاي تجربي و مقايسه با  متروي تهران با استفاده از روش ۶ شناسي در مسير تونل خط  بررسي مخاطرات زمين 
کارشناسي ارشد )دانشگاه  -به راهنمايي استاد راهنما جعفر حسن پور. -/ آزاده عليزاده نوشنق.شرايط واقعي در تونل
 .۱۳98 شناسي مهندسي( ؛  ناسي، رشته زمينتهران، دانشکده زمين ش

ز 909 ها در کيفيت مخزني مخازن نفتي )سازند داريان( و گازي )سازند کنگان(، در بخش مرکزي  نقش ريزتخلخل 
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين  -به راهنمايي استاد راهنما وحيد توکلي. -/ علي زينالي.خليج فارس

 .۱۳98 رشته زمين شناسي نفت( ؛ شناسي، 
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ز 9۱0 به راهنمايي استاد راهنما  -/ علي خزايي.شرق اردبيل شناسي نمين، شمال پالينولوژي سازند شمشک در برش چينه 
شناسي، رشته  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين -فرشته سجادي؛ استاد مشاور فيروزه هاشمي يزدي.

 .۱۳98 شناسي( ؛  فسيلشناسي و  چينه
ز 9۱۱ يابي اهداف اکتشافي سرب و روي در زون  اي جهت پتانسيل شناسي و تصاوير ماهواره هاي زمين تلفيق داده 

به راهنمايي استاد راهنما علي کنعانيان؛ استاد مشاور احد  -/ محمدامين جعفري.اصفهان-اليگودرز-زايي مالير کانه
 .۱۳98 )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته پترولوژي( ؛ کارشناسي ارشد  -نظرپور.

ز 9۱2 ي آنها در سازندهاي داالن و کنگان و تأثير آنها بر کيفيت مخزني  ها و عوامل ايجادکننده آناليز برخي ناهمگني 
پور  به راهنمايي استاد راهنما حسين رحيم -/ پريسا طاوسي ايرج.در يکي از ميادين هيدروکربوري خليج فارس

 .۱۳98 شناسي رسوبي( ؛  شناسي و سنگ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته رسوب -بناب.
 بیوتکنولوژی

رسالهشماره   مشخصات -پدیدآور  -عنوان  

ب ت 99 مايي استادان به راهن -/ مجتبي رستمي قادي.بررسي رئوتاکسيس اسپرم با استفاده از چيپ ميکروفلوييديک 
 .۱۳98 کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده بيوتکنولوژي، رشته بيوتکنولوژي( ؛  -راهنما علي بزرگ، ياسر عبدي.

ب ت ۱00 ي آمنيوتيک در ترکيب با کيتوزان/  شده از پرده بعدي مشتق هاي متخلخل سه ساخت و ارزيابي داربست 
به راهنمايي استاد راهنما محبوبه کبيري؛ استاد  -/ پريسا تکليفي.تخوانآلژينات به منظور مهندسي بافت اس

 .۱۳98 کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده بيوتکنولوژي، رشته بيوتکنولوژي( ؛  -مشاور هنا حنايي.
 ، آمار و علوم  کامپیوترریاضی 

رسالهشماره   مشخصات -پدیدآور  -عنوان  

ر ۱078 راهنما مرتضي محمدنوري؛ به راهنمايي استاد  -/ زهرا بيات.بندي موضوعي متن استفاده از ابزار گراف براي دسته 
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته علوم  -استاد مشاور هديه ساجدي.

 .۱۳98 کامپيوتر( ؛ 
ر ۱079 به راهنمايي استاد راهنما هديه  -نسترن پرداختي.تخمين سن و تشخيص سالمت مغز از روي تصاوير  

 ۱۳98 کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ -ساجدي.
ر ۱080 / هاي تعاملي و کاربرد در انتخاب سبد سهام سازي چندهدفه: الگوريتم نقاط لنگري و کاراي استوار در بهينه 

دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم  -دامنه. يمانيبه راهنمايي استاد راهنما  مجيد سل -جواد کوشکي.
 .۱۳98 سازي و تحقيق در عمليات(( ؛  کامپيوتر، رشته رياضي کاربردي )بهينه

ر ۱08۱ به راهنمايي استاد راهنما  -/ نيلوفر جزايري.هاي يادگيري ماشين انتخاب سبد بهينه سهام با استفاده از الگوريتم 
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم  -دامنه. ساجدي؛ استاد مشاور مجيد سليماني هديه

 .۱۳98 کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ 

 شناسیزیست 

رسالهشماره   مشخصات -پدیدآور  -عنوان  

ب ۱59۳ ( با تکيه بر ( از گلسرخيان )بررسي بيوسيستماتيکي جنس شيرخشت ). 
به راهنمايي استادان راهنما  -نياکي. اهلل راعي / نعمتي، بيوشيميايي و مولکولي در ايرانهاي ريزساختار ويژگي

دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده  -الديني، کاظم مهديقلي. فريده عطار، مسعود شيدايي؛ استادان مشاور منصور ميرتاج
 .۱۳98 زيست شناسي، رشته سيستماتيک گياهي( ؛ 

ب ۱594 / سارا با تاکيد بر غشاء  هاي حياتي  هاي پمپ پروتون بر فعاليت ر مهارکنندهمطالعه اث 
دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده  -به راهنمايي استاد راهنما فريده سياوشي؛ استاد مشاور کامبيز اکبري. -کدخدايي.

 .۱۳98 زيست شناسي، رشته ميکروبيولوژي( ؛ 
ب ۱595 به راهنمايي  -/ پريسا قديرزاده.ي انگورفرنگيان ( از تيرهاي انگورفرنگي ). سرده بندي درون ايي و ردهتبارز 

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست  -مبارکه؛ استاد مشاور ماکسيميليان وايگند. استاد راهنما شاهين زارع
 .۱۳98 شناسي( ؛  شناسي، رشته سيستماتيک گياهي و بوم

ب ۱596 هاي سرطان سينه انساني  بررسي اثر ترکيب همزمان گاليک اسيد و اوپاتورين بر مهار رشد و تکثير سلول 
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -به راهنمايي استاد راهنما حوري سپهري. -فاطمه احمدي توشمانلو.

 ۱۳95 دانشکده زيست شناسي، رشته علوم جانوري( ؛
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ب ۱597 / دار زايي هدف سازي ديناميک مولکولي و جهش بررسي پايداري آنزيم لوسيفراز با استفاده از مطالعات شبيه 
دکتري )دانشگاه تهران،  -نسب، سامان حسينخاني. به راهنمايي استادان راهنما مهريار اميني -فاطمه سادات جزايري.

 .۱۳96 لکولي( ؛ شناسي، رشته علوم سلولي و مو دانشکده زيست
ب   (L)-

1598 
Isolation of terrestrial Myxobacteria from Afghanistan and finding Myxobacteria 

inhibiting the pathologic targets of diabetes disease/ Mohammad Hossain Nikzad.- 

Supervision Fatemeh Mohammadipanah; Advisor  Fatemeh Salimi.- M.Sc.. University: 

Tehran; Faculty: Biology; Studied Course: Microbiology; 2019. 

ب ۱599 به  -/ مريم نوروزي.(بررسي نيمرخ اسانس و ترکيبات فنلي در مراحل مختلف نمو ميوه پسته ) 
دکتري )دانشگاه تهران،  -زاده، مهدي سيدي؛ استاد مشاور وحيد نيکنام. راهنمايي استادان راهنما حسن ابراهيم

 .۱۳98 ولوژي گياهي( ؛ دانشکده زيست شناسي، رشته فيزي
 شیمی

رسالهشماره   مشخصات -پدیدآور  -عنوان  

ش ۱652 دارشده براي اوريک اسيد و کاربرد آن براي ساخت حسگر الکتروشيميايي  سنتز نانوذرات پليمري قالب 
به راهنمايي استاد راهنما طاهر  -/ شاهد زندکريمي.هاي بيولوژيکي گيري اوريک اسيد در نمونه منظور اندازه به

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي تجزيه( ؛  -گنجعلي. عليزاده؛ استاد مشاور محمدرضا
 ۱۳98. 

ش ۱65۳ به  -اهلل حسني. / نجيب[ پيريميدين به عنوان داروهاي ضد سالک-3،2سنتز برخي از ترکيبات پيريدو ] 
، دانشکده شيمي، رشته شيمي آلي( ؛ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران -راهنمايي استاد راهنما پرويز رشيدي رنجبر.

 ۱۳98. 

ش ۱654 هاي سرطاني بر پايه الکترودهاي  ژن هاي خاصي از   طراحي و ساخت ژنوسنسور براي تشخيص توالي 
به راهنمايي  -/ محبوبه اسکندري.شده با ترکيبات گرافني و نانوساختارهاي النتانيدي رايج و چاپي اصالح

شکده شيمي، رشته الکتروشيمي( ؛ دکتري )دانشگاه تهران، دان -استادان راهنما فرنوش فريدبد، محمدرضا گنجعلي.
 ۱۳98. 

ش ۱655 به راهنمايي استاد راهنما  -/ رشيد رسول.ظرفي هاي چندجزئي تک سنتز مشتقات باربيتوريک با استفاده از واکنش 
 .۱۳98 کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي آلي( ؛  -مهدي قندي.

ش ۱656 گيري کمي و بررسي  دوم در اندازه و کاليبراسيون درجه هاي تفکيک منحني چندمتغيره استفاده از روش 
به راهنمايي استادان راهنما فرزانه شميراني، جهانبخش  -/ مهرنوش بيات.تعادالت شيميايي با استفاده از نانوذرات

 .۱۳98 دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي تجزيه( ؛  -قاسمي.

ش ۱657 / محيطي هاي زيست گيري آالينده تغليظ و اندازه ي در جداسازي، پيشآل-هاي فلز سنتز و کاربرد چارچوب 
دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي،  -به راهنمايي استادان راهنما فرزانه شميراني، علي مرسلي. -عباس جمالي.

 .۱۳98 رشته نانوشيمي( ؛ 

ش ۱658 کرواستخراج فاز جامد مغناطيسي ي گرافن و مايع يوني در مي استفاده از نانوفلوئيدهاي مغناطيسي بر پايه 
گيري به روش  محيطي )جيوه و ...( و اندازه ي زيست تغليظ فلزات سنگين آالينده منظور پيش پخشي به

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -به راهنمايي استاد راهنما فرزانه شميراني. -/ فاطمه فريادرس.اسپکتروفوتومتري
 .۱۳97 ؛ دانشکده شيمي، رشته شيمي تجزيه( 


