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 ( 1399های کتابخانه پردیس علوم ) دی  نامه های پایان تازه

 زمین شناسی

 مشخصات -پدید آور  –عنوان  شماره رساله

۹۳۳  ز  هاي جدايش پيستون و  هاي رسي با استفاده از نتايج آزمايش مطالعه آزمايشگاهي پتانسيل چسبناکي خاک   

کارشناس ارشد  -محمد رجبي. نما اکبر چشمي، عليبه راهنمايي استادان راه -/ مهدي  جعفري.مخروط

 .۱۳۹۹شناسي مهندسي( ؛  )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته زمين

ز ۹۳4 هاي پتروفيزيکي، سازندهاي کنگان و داالن در بخش  شدگي در ارزيابي هاي آب اشباع مقايسه انواع روش 

کارشناس ارشد )دانشگاه تهران،  -اد راهنما وحيد توکلي.به راهنمايي است -/ رضا غالمي.مرکزي خليج فارس

 .۱۳۹۹دانشکده زمين شناسي، رشته زمين شناسي نفت( ؛ 

ز ۹۳5    نمايي مخزن سازند کنگان و داالن بااليي با تلفيق مطالعات ريزرخساره رسوبي، دياژنز و  بهبود سرشت 

پور بناب؛ استاد مشاور  ي استاد راهنما حسين رحيمبه راهنماي -/ ندا شاکري.هاي سنگي در ميدان الوان گونه

شناسي و  کارشناس ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته رسوب -الهام حاجي کاظمي.

 .۱۳۹۹شناسي( ؛  سنگ

ز ۹۳6 هاي سنگي  نگاري سکانسي سازند داريان و تلفيق آن با مطالعات نگاره انحراف معيار گاما و گونه چينه 

به راهنمايي استاد راهنما وحيد  -/ سپيده داودي.هاي بخش مرکزي خليج فارس وفيزيکي دريکي از ميدانپتر

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين شناسي، رشته  -پور بناب. توکلي؛ استاد مشاور حسين رحيم

 .۱۳۹۹شناسي( ؛  شناسي و سنگ رسوب

 بيوتکنولوژی

ب ت 105 / پوريا از طريق کنترل هوادهي سطحي در بيوراکتور pHسازي کنترل  و بهينه CO2ال سازي انتق شبيه 

کارشناسي ارشد )دانشگاه  -به راهنمايي استادان راهنما نويد مستوفي، هومن فروغي. -ميرزاوند بروجني.

 .۱۳۹۶تهران، دانشکده بيوتکنولوژي، رشته بيوتکنولوژي )فرآورش زيستي(( ؛ 

ب ت 106 هاي آنزيم  هاي دريايي و بررسي ويژگي و کلونينگ ژن آنزيم آسپارژيناز بر اساس مطالعات  متاژنومجداسازي  

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده  -به راهنمايي استاد راهنما صديقه اسد. -/ مطهره ثبات.نوترکيب

 .۱۳۹۸بيوتکنولوژي، رشته بيوتکنولوژي مولکولي( ؛ 

 کامپيوتر رياضی و آمار  و علوم

ر 1105 سوار ؛ استاد مشاور  به راهنمايي استاد راهنما سودابه شمه -آبادي. / محمدرضا صيدي شعبانيادگيري عميق بيزي 

کارشناسي اشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته آمار رياضي(  -باقر باباعلي.

 .۱۳۹۹؛ 

ر 1106  -به راهنمايي استاد راهنما محمدباقر اسدي. -پسيخاني. / علي رجبيجبرها - Cر *هاي کامال مثبت د نگاشت 

 .۱۳۹۹کارشناسي اشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي محض( ؛ 

ر 1107 ادان راهنما امير به راهنمايي است -/ محمدرضا مهاجر.هاي گالوا اي و نمايش قانون تقابل : نظريه ميدان رده 

کارشناسي اشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته  -قادرمرزي، سيامک ياسمي.

 .۱۳۹۹رياضي محض( ؛ 

ر 1108 به راهنمايي استاد راهنما باقر باباعلي؛  -/ آرمان مزدائي.آوانويسي خودکار موسيقي بر مبناي يادگيري ژرف 

کارشناس ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته  -اسعدي. استاد مشاور هومان

 .۱۳۹۹علوم کامپيوتر( ؛ 

ر 110۹ به راهنمايي استاد راهنما مهدي خواجه  -پور. / طالسادات يسنهاي مينيمال در انحناي ريچي مثبت وجود ابررويه 

شکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي محض( کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دان -صالحاني.

 .۱۳۹۹؛ 

ر 1110 به راهنمايي استاد راهنما آرتا جمشيدي با مشاوره  -/ ساالر صادقي.فرآيند رمزنگاري در زنجيره بلوکي 

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي  -جمشيدي، آرتا.
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 .۱۳۹۹ربردي( ؛ کا

ر 1111 به راهنمايي استاد راهنما رضا عامري؛ استاد  -/ معين پاکدامن.ها  در نظريه کدگذاري ها و کاربرد آن ابرميدان 

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته  -مشاور محمدرضا درفشه.

 .۱۳۹۹رياضي محض( ؛ 

ر 1112 کارشناسي ارشد  -به راهنمايي استاد راهنما مرتضي اميني. -راد. / محمد خليفيردار پشتيبان تنکماشين ب 

 .۱۳۹۹)دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته آمار رياضي( ؛ 

ر 111۳ استادان راهنما عباس به راهنمايي  -/ سارا ابريشمي.آرآي گويي بيماري آلزايمر با استفاده از تصاوير ام پيش 

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم  -نوذري داليني، زينب سادات موسويان.

 .۱۳۹۹کامپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ 

ر 1114  کارشناسي -به راهنمايي استاد راهنما محمدرضا درفشه. -/ نسيم ناصري.درباره گروه موردل ويل خم بيضوي... 

 .۱۳۹۸ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي محض( ؛ 

ر 1115 به راهنمايي استاد راهنما محمدرضا درفشه؛ استاد مشاور  -/ محسن شاهسواران.کمان انتقالي - 2هاي کيلي گراف 

علوم کامپيوتر، رشته رياضي محض دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و  -محمدرضا ساالريان.

 .۱۳۹۸ها( ؛  نظريه گروه -

ر 1116 به راهنمايي استادان  -/ نجمه خراساني.ايستايي در بافت تمايزيافته هاي بنيادي جهت هم سازي سازوکار سلول مدل 

دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم  -راهنما عباس نوذري داليني، مهدي صادقي.

 .۱۳۹۹امپيوتر، رشته علوم کامپيوتر( ؛ ک

ر 1117 آباد، فابيو  به راهنمايي استادان راهنما احمد شفيعي ده -/ محمد شهبازي.تکنيک توصيف با کمترين طول کوانتومي 

 .۱۳۹۸دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي محض( ؛  -بناتي.

ر 1118 به راهنمايي استاد راهنما رضا  -/ منصور عيوضي.توسيع ابرميدانهاي کرانسري و کاربردهاي آنمطالعه  

دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر،  -عامري؛ استاد مشاور محمدرضا درفشه.

 .۱۳۹۹رشته رياضي محض( ؛ 

 فيزيک

ف 11۳5 هاي نوتروني سرد با مرکز کوارکي در چارچوب مدل  ر ستارهکوارک و ساختا -بررسي گذار فاز هادرون  

LOCV/ .دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده  -به راهنمايي استاد راهنما حميدرضا مشفق. -سميه خانمحمدي

 .۱۳۹۹ اي( ؛ فيزيک، رشته فيزيک هسته

ف 11۳6 به منظور تخمين  Nd:YAGزر سازي سيگنال پروب النگموير در پالسماي هيدروژن در حضور پالس لي شبيه 

کارشناسي ارشد  -به راهنمايي استاد راهنما مسعود مهجور شفيعي. -مجيد طباخيان نائيني. /Hچگالي 

 .۱۳۹۹ )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک اپتيک و ليزر( ؛

ف 11۳7 به راهنمايي استاد راهنما ميرفائز  -/ آرين ايليات.هاي مرکب از نقاط فوتوني با استفاده از سامانه منابع تک 

 .۱۳۹۹کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک حالت جامد( ؛  -ميري.

ف 11۳8   

بر روي فعاليت  AgCl-Agهاي موجبري حساس به نور نانومتري  تاثير ضخامت و ناهمگني آغازين اليه

دکتري  -به راهنمايي استاد راهنما ارشميد نهال. -عساکره. الهدي / بنتاپتيکي القاشده توسط باريکه ليزر

 .۱۳۹۹)دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک اتمي و مولکولي( ؛ 

ف 11۳۹  -نتاج ملکشاه. / زهرا ابراهيمهاي نازک کربني بعنوان غشاء در فرايندهاي جداسازي دار کردن اليه سنتز و عامل 

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده  -ما ياسر عبدي، آسيه السادات کاظمي.به راهنمايي استادان راهن

 .۱۳۹۹فيزيک، رشته فيزيک حالت جامد( ؛ 

ف 1140 سازي  اليه نشاني تنگستن بر روي زيراليه آلياژهاي منيزيم با استفاده از دستگاه پالسماي کانوني و شبيه 

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -تاد راهنما مجتبي )فرزين( آقامير.به راهنمايي اس -آبادي. / بهنام شاهفرآيند

 .۱۳۹۹دانشکده فيزيک، رشته فيزيک اتمي و ملکولي( ؛ 

ف 1141 به  -زاده طهماسبي. / نوشين رجبهاي ايزينگ و تراوش سازي سيستم نوروني مغز با استفاده از مدل مدل 

ناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک کارش -راهنمايي استاد راهنما عباسعلي صابري.

 .۱۳۹۹حالت جامد( ؛ 

ف 1142   

هاي اکسيد روي از طريق  با استفاده از نانوميله E. Coliبراي تشخيص باکتري  ISFETحسگر  ساخت زيست

مايي به راهن -/ شهرزاد مولوي.حسگر ي اثر نور فرابنفش بر حساسيت زيست سنجش امپدانس و مطالعه

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک،  -استاد راهنما ياسر عبدي؛ استاد مشاور علي بزرگ.
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 .۱۳۹۹رشته فيزيک ماده چگال( ؛ 

ف 114۳ به راهنمايي استاد راهنما صديقه  -/ فرهاد نيلياني.ها قطبي هاي مرکزي و تک هاي چهاربعدي از ورتکس آنسامبل 

 .۱۳۹۹شد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک ذرات بنيادي( ؛ کارشناسي ار -دلدار.

 زيست شناسی

ب 16۳1 شده با سيستم  بر بيوفيلم و عوامل بيماريزاي تنظيم Lactobacillus plantarumارزيابي اثر روشناور  

نسيم  به راهنمايي استاد راهنما -نگار آريا. /Pseudomonas aeruginosaکوئروم سنسينگ در 

 .۱۳۹۹ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست شناسي، رشته ميکروبيولوژي( ؛ -کاشف.

ب 16۳2 ( به تنش خشکي Zea Maisهاي فيزيولوژيکي گياه ذرت ) ايي سلنيوم و نانوسلنيوم برپاسخ اثرات مقايسه 

نما وحيد نيکنام؛ استادان مشاور مريم به راهنمايي استاد راه -/ زهره فرزام.تحت تيمار سلنيوم و نانوسلنيوم

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست شناسي، رشته  -سيفي کلهر، مسعود ميرمعصومي.

 .۱۳۹۸فيزيولوژي گياهي( ؛ 

ب 16۳۳ به راهنمايي استادان راهنما شاهين  -صفري. / امين قوامگياگان ريزجلبکي آبريزهاي انتخابي از رشته کوه البرز 

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده  -زارع، احسان عطازاده؛ استاد مشاور مسعود ميرمعصومي.

 .۱۳۹۸زيست شناسي، رشته سيستماتيک گياهي و اکولوژي( ؛ 

ب 16۳4 ي  ، راستهXanthidaeي  )خانواده Macromedaeus Ward، 1942شناسي و تبارشناسي جنس  آرايه 

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -به راهنمايي استاد راهنما رضا ندرلو. -علي. / اميرحسين دوستپايان( ده

 .۱۳۹۷دانشکده زيست شناسي، رشته بيوسيستماتيک جانوري( ؛ 

ب 16۳5 (  و دو بيماري مرتبط ALSهاي عامل بيماري دستگاه عصبي آميوتروفيک الترال سکلروزيس ) شناسايي ژن 

به راهنمايي استاد راهنما الهه الهي؛  -/ مرضيه خاني.يماران ايراني( در بBVVL( و )HMSN-Pبا آن )

دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده زيست شناسي، رشته علوم سلولي و مولکولي( ؛  -استاد مشاور آفاق علوي.

۱۳۹۹. 

 شيمی

ش 1711 روندگي  يت خود پيشسنتز و شناسايي ميکروموتور ژانوس ديسک شکل بر پايه کيتوزان با روکش طال با قابل 

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -به راهنمايي استاد راهنما سپيده خوئي. -رو. / احمد کوهتحت نور فروسرخ

 .۱۳۹۹دانشکده شيمي، رشته شيمي پليمر( ؛ 

ش 1712 بکارگيري محلول مرکب آبي دي اتيل اتانول آمين در حذف گازهاي اسيدي و بررسي فني و اقتصادي بهبود  

به راهنمايي استادان راهنما احمد توسلي، حميدرضا  -اصغر نوزعيم. / عليعملکرد واحد پااليشگاه سرخس

دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي کاربردي( ؛  -مرتهب ؛ استاد مشاور مرتضي مافي.

۱۳۹۹. 

ش 171۳ / صبا سمناني هاي شير ها در نمونه کش ا و آفته بيوتيک هاي فرازودگداز براي ميکرواستخراج آنتي کاربرد حالل 

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته  -به راهنمايي استاد راهنما حسن سرشتي. -جزني.

 .۱۳۹۹شيمي تجزيه( ؛ 

ش 1714 ساخت کاتاليست جديد نيکل موليبدن  پايه آلومينا و بررسي معادالت سينتيکي فرايند شکست هيدروژني  

به راهنمايي استاد  -آباد. زاده يوسف / احسان تقيپااليشگاه بندرعباس به منظور افزايش بهره توليد ديزل

دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي  -راهنما احمد توسلي؛ استاد مشاور يحيي زماني.

 .۱۳۹۹کاربردي( ؛ 

ش 1715 به راهنمايي استاد  -/ سميه رنجبر کلهرودي.پليمري کاتاليتيکياکسايش مستقيم بنزن به فنول در راکتور غشايي  

 .۱۳۹۹دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي پليمر( ؛  -رضا شاکري. راهنما علي

 ناهيد جعفری –تهيه شده : بخش پايان نامه های پرديس علوم 


