
 

 فیزیک               
 مشخصات -پدیدآور  -عنوان  شماره رساله 

به  -/ حسين سلحشور گوالن.رو وضعیت کنوني و آینده پیش، مروري بر اهداف، بررسي آشنایي با پروژه  ف ۳۳۷
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته گرانش و فيزيک  -راهنمايي استاد راهنما اميرمسعود عباسي.

 .۱۳۹۸ نجومي( ؛ 
سازي ذره  به روش حجمي با استفاده از روش شبیه -سازي چشمه یوني پنینگ براي تولید و استخراج  بهینه ف ۳۳۸

به راهنمايي استاد راهنما مسعود مهجور شفيعي ؛ استاد مشاور معصومه  -آبادي. / مهدي رفيعيان نجفدر سلول
 .۱۳۹۸ دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک اتمي و ملکولي( ؛  -يارمحمدي سطري.

 -نيا. به راهنمايي استاد راهنما رضا سپهري -/ هديه ياراحمدي.کالسیک الکترون بر دینامیک نیمهبررسي اثر فاز بري  ف ۳۴۴
 .۱۳۹۸ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک حالت جامد( ؛ 

به  -/ مهدي ميرفندرسکي.یونش پالسماي سطحي ژول با پیش ۲ بررسي تجربي عملکرد لیزر گازکربنیک تپي  ف ۳۴۶
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک اتمي و  -زاده. راهنمايي استاد راهنما عطاملک قربان

 .۱۳۹۷ ملکولي( ؛ 
به راهنمايي استاد  -/ نيما اسدزاده.گیري اپتیکي جایي و بازیابي فاز در اندازه هاي گوناگون تکنیک جابه مرور روش ف ۳۴۹

 .۱۳۹۸ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک اتمي و ملکولي( ؛  -راهنما خسرو حسني.

به  -/ جواد عارفي تبار.ي خودتصویر با نور ناهمدوس به روش تصویرسازي توري بررسي نظري و تجربي پدیده ف ۳۵۷
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک اتمي و  -راهنمايي استاد راهنما خسرو حسني.

 .۱۳۹۸ ملکولي( ؛ 
به راهنمايي استاد راهنما  -/ فرهاد راسخ.کنش لیزر و محیطهاي غیرخطي ي نوري توسط برهم تولید حالت چالنده ف ۳۷۱

 .۱۳۹۸ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک اتمي و ملکولي( ؛  -عطاملک قربانزاده.

به راهنمايي استاد  -/ عليرضا راشدي.سازي اجزاي سیستم مگنتومتر پمپاژ اپتیکي بر پایه سزیم طراحي و پیاده ف ۶۹۲
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته  -داري؛ استاد مشاور محمود صابوني. راهنما فرخ سررشته

 .۱۳۹۸ فيزيک اتمي و ملکولي( ؛ 
 زمین شناسي                          

 مشخصات -پدیدآور  -عنوان  شماره رساله 

ورسک و ارائه راهکارهاي کاهش  -شناسي در مسیر خط لوله نفت ساري  پتانسیل مخاطرات زمینبررسي  ز ۸۸۹
کارشناسي ارشد )دانشگاه  -پور، غالمرضا شعاعي. به راهنمايي استادان راهنما جعفر حسن -/ صغري بخشي.مخاطرات

 .۱۳۹۵ شناسي مهندسي( ؛  شناسي، رشته زمين تهران، دانشکده زمين

 ریاضي، آمار و علوم کامپیوتر             

 مشخصات -پدیدآور  -عنوان  شماره رساله

به راهنمايي استاد راهنما مجيد  -/ فرشته نوري.سازي چندهدفه صحیح هاي تکراري در بهینه مطالعه برخي الگوریتم ر ۱۰۷۲
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر، رشته رياضي کاربردي  -دامنه. سليماني

 .۱۳۹۸ سازي و تحقيق در عمليات(( ؛  )بهينه



به راهنمايي استاد راهنما امير قادرمرزي؛ استاد مشاور  -/ ابوذر شيرازي.هاي انگیزشي تابع -ها و مقادیر ویژه  تناوب ر ۱۰۷۳
 سيامک ياسمي.

 زیست شناسي                     

 مشخصات -پدیدآور  -عنوان  شماره رساله

/ مهرو در سرطان سر و گردن یافته  در سلولهاي حاوي ژن جهش مطالعه نقش انکوژني  ب ۱۵۷۵
شناسي، رشته علوم سلولي  دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده زيست -به راهنمايي استاد راهنما شاهرخ صفريان. -وهابي.

 .۱۳۹۸ و مولکولي( ؛ 
هاي  بررسي صفات مورفولوژیکي و فیزیولوژیکي رشد نشاي پیوندي هندوانه در سیستم رشد طبقاتي و نسبت ب ۱۵۷۶

به راهنمايي استادان راهنما نيما يزدانبخش، رضا صالحي؛ استاد  -/ زينب ايسپره.هاي قرمز و آبي مختلف نور 
شناسي، رشته فيزيولوژي گياهي( ؛  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست -مشاور مسعود ميرمعصومي.

 ۱۳۹۸. 
اهلل  / حبيبدودمانهاي سلولي سرطان پستان انساني هاي بیوالکتریکي اثر نانوامولسیون پاکلیتاکسل روي ویژگي ب ۱۵۷۷

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -به راهنمايي استاد راهنما فرنوش عطاري؛ استاد مشاور حسن رفعتي. -حازم.
 .۱۳۹۸ شناسي، رشته فيزيولوژي جانوري( ؛  دانشکده زيست

 -زاده. به راهنمايي استاد راهنما وحيده حسن -اهلل معرفت. ت/ عزبررسي فراواني فنوتیپ تداوم الکتاز در قوم هزاره ب ۱۵۷۸
 .۱۳۹۸ شناسي، رشته علوم سلولي و مولکولي )ژنتيک(( ؛  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست

هاي بزرگ  پیشاني در فراموشي ناشي از اسکوپوالمین در موش بررسي نقش هیپوکامپ، آمیگدال و قشر پیش ب ۱۵۷۹
به راهنمايي استاد راهنما آمنه رضايوف؛ استادان  -/ مهدي ايواني.آزمایشگاهي تحت شرایط طبیعي و استرس

شناسي، رشته فيزيولوژي جانوري( ؛  دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده زيست -مشاور احسان عارفيان، سکينه عليجانپور.
 ۱۳۹۸. 

 شیمي                   

 مشخصات -پدیدآور  -عنوان  شماره رساله

هاي کربني براي آنالیز داروها با استفاده از  هاي استخراج فاز جامد بر پایه نانوجاذب توسعه و کاربرد روش ش ۱۶۳۳
به راهنمايي استاد راهنما حسن  -/ سارا سلطاني.فرابنفش-سنجي مرئي هاي کروماتوگرافي و طیف تکنیک
 .۱۳۹۶ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي تجزيه( ؛  -سرشتي.

بنزایمیدازولیل( پیریدین و بررسي - -)بیس سنتز ترکیبات نانومتخلخل سیلیسي عاملدارشده با لیگاند  ش ۱۶۳۴
کارشناسي ارشد )دانشگاه  -به راهنمايي استاد راهنما عليرضا بديعي. -/ بيتا وثوق رضوي.خواص فلوئورسانسي آنها

 .۱۳۹۵ تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي معدني( ؛ 

رونده براساس پوشش  خود پیش گلیکول خودبه اتیلن کاپروالکتون / پلي سنتز و شناسایي نانوموتور ژانوس پلي ش ۱۶۳۵
 -به راهنمايي استاد راهنما سپيده خوئي. -/ سمانه معيري.رهایش دارو به وسیله نورنانویي پالتیني براي 

 .۱۳۹۸ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي پليمر( ؛ 
شده با  اي اصالح طراحي و ساخت حسگرهاي نورتابي الکتروشیمیایي با استفاده از الکترود کربن شیشه ش ۱۶۳۶

به  -/ سپيده محمدبيگي.دار هاي آمین گیري ترکیبات دارویي و بیومولکول النتانیدي جهت اندازهنانوذرات 
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي،  -راهنمايي استادان راهنما محمدرضا گنجعلي، مرتضي حسيني.

 .۱۳۹۸ رشته شيمي تجزيه( ؛ 
تغلیظ ترکیبات آلي و معدني در نمونه  شده در استخراج و پیش مغناطیسيکاربرد کربن نیترید گرافیتي  ش ۱۶۳۷

کارشناسي ارشد )دانشگاه  -به راهنمايي استاد راهنما فرزانه شميراني. -/ مرضيه عبدالحسيني.هاي مختلف حقیقي
 .۱۳۹۸ تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي تجزيه( ؛ 



پور  / صابر مهديهاي زیستي در حضور نانوکاتالیزورهاي پایه کربني سوختاستفاده از گیاه آزوال براي تولید  ش ۱۶۳۸
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي  -به راهنمايي استاد راهنما احمد توسلي. -پيربازاري.

 .۱۳۹۸ کاربردي( ؛ 
هاي  هاي میکروسیالي با روش تراشهگیري بالیني نشانگرهاي زیستي و دارویي درون  شناسایي و اندازه ش ۱۶۳۹

دکتري )دانشگاه  -به راهنمايي استاد راهنما حسن سرشتي. -/ علي تبرته فراهاني.بیني الکتروشیمیایي و طیف
 .۱۳۹۸ الکتروشيمي( ؛  -تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي تجزيه 

کربوکسیلیک اسیدها با کاربرد حذف  دي پیریدین( بر پایه سنتز نانوپلیمرهاي کوئوردیناسیوني نو از مس ) ش ۱۶۴۰
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -نژاد. به راهنمايي استاد راهنما ژانت سليمان -/ فرشيد دانا.هاي رنگي آالینده

 .۱۳۹۸ دانشکده شيمي، رشته شيمي معدني( ؛ 
/ فیشر تروپش و تعیین مدل سنتیکي آناصالح پایه آلومینا جهت بهبود عملکرد کاتالیست کبالت در سنتر  ش ۱۶۴۱

دکتري  -به راهنمايي استادان راهنما احمد توسلي، يحيي زماني؛ استاد مشاور علي کريمي. -سوفيا محمدنسب عمران.
 .۱۳۹۸ )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي کاربردي( ؛ 

باکتریال در  مطالعه فرآیند تعویض کاتیون و خاصیت آنتي( و آلي از کادمیم )-هاي نانومواد فلز سنتز پلیمرف ش ۱۶۴۲
به راهنمايي استاد راهنما کامران  -مهر. / اشکان کيانيآلي-هاي فلز نانوپلیمرهاي کوئوردیناسیوني و چارچوب

 .۱۳۹۸ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي معدني( ؛  -اخباري.
به راهنمايي استاد راهنما پرويز  -/ زهرا حيدري.هاي مولکولي عقرب مانند سنتز پذیرنده سازي و طراحي، مدل ش ۱۶۴۳

 .۱۳۹۸ دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي آلي( ؛  -رشيدي رنجبر.

 

 


