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 آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر رشته                       

   مشخصات –پدیدآور  -عنوان  شماره رساله

 
ر 1070  

به  -راد. / سعيد سليمانيبيني بازار سهام بيني ترکيبي در پيش تجزيه و تحليل عملکرد مدل پيش
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و  -سوار. راهنمايي استاد راهنما سودابه شمه

 .۱۳۹۸ آمار رياضي( ؛ علوم کامپيوتر، رشته 

 
ر 1071  

 
 

به  -زاده. اله / اشکان لطفپايين پايين ماتريس و کاربردهاي آن در بينايي مرتبه تقريب مرتبه
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده رياضي، آمار و  -راهنمايي استاد راهنما عليرضا حسيني.

 .۱۳۹۸ دي(( ؛ علوم کامپيوتر، رشته رياضي کاربردي ) آناليز عد
 

                 
 زمین شناسیرشته                  

 
رسالهشماره   
 

 
 مشخصات -پدیدآور  –عنوان 

 
 ز 882

  هاي مارني   گلسنگي مسير قطعه  شناسي مهندسي توده سنگ هاي زمين بررسي ويژگي
به راهنمايي استادان راهنما  -/ ندا زماني.ييا آهن ميانه   اردبيل با تأکيد بر ناپايداري دامنه راه

شناسي، رشته  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين -پور، اکبر چشمي. چعفر حسن
 .۱۳۹۶ شناسي مهندسي( ؛  زمين

 
ز 883  

تاثير نوع تخلخل بر محاسبات احتمالي پتروفيزيکي با نگرش خاص بر ضرايب آرچي، مطالعه 
به راهنمايي  -مازيار ناظمي. /فارس موردي سازندهاي کنگان و داالن در بخش مرکزي خليج

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده  -پور بناب. استادان راهنما وحيد توکلي، حسين رحيم
 .۱۳۹۸ شناسي نفت( ؛  شناسي، رشته زمين زمين

 
ز 884  

هاي مخازن آسماري و بنگستان در  هاي منشأ احتمالي و نفت ارزيابي ژئوشيميايي سنگ
پور بناب،  به راهنمايي استادان راهنما حسين رحيم -/ مجيد صفائي فاروجي.ميدان نفتي گچساران

ران، دانشکده کارشناسي ارشد )دانشگاه ته -محمدرضا کمالي؛ استاد مشاور بيوک قرباني.
 .۱۳۹۸ شناسي نفت( ؛  شناسي، رشته زمين زمين

 
 ز 885

/ خشايار دست سد سيمره هاي پايين بررسي عوامل مؤثر بر کيفيت آب زيرزميني و چشمه
کارشناسي ارشد )دانشگاه  -راهنما اکبر چشمي، مرتضي مظفري. به راهنمايي استادان -سلگي.

 .۱۳۹۸ شناسي مهندسي( ؛  شناسي، رشته زمين تهران، دانشکده زمين

 
ز 886  

زايي مس نابرجا با استفاده از  بررسي امکان حضور، محاسبه ذخيره، تعيين جهت حرکت و کانه
به  -/ عليرضا عربپور.سازي موازنه جرم در کانسار مس ميدوک، کرمان، شهربابک مدل

 -ري؛ استادان مشاور حسن ميرنژاد، زهرا عباسلو، مجيد موسوي.راهنمايي استاد راهنما اميد اصغ
 .۱۳۹۸ شناسي اقتصادي( ؛  شناسي، رشته زمين کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين

 
ز 887  

هاي دوقلو با  مطالعه عددي اثر پارامترهاي موثر بر نشست سطح زمين ناشي از حفاري تونل
محمد  به راهنمايي استاد راهنما علي -نسب. جهانگير اسفندياريافزار  نرم استفاده از

شناسي مهندسي( ؛ شناسي، رشته زمين کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زمين -رجبي.
 ۱۳۹۸ 

 
ز 888  

پيمايي در سازندهاي داالن و کنگان، بخش  چاههاي  تعيين ارتباط قطر گلوگاه حفرات با داده
کارشناسي  -به راهنمايي استاد راهنما وحيد توکلي. -/ شقايق زارعي رودبارکي.فارس مرکزي خليج

 شناسي نفت( . ارشد )دانشگاه تهران، رشته زمين
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 زیست شناسیرشته                        

     
  
رسالهشماره   
 

 
 مشخصات -پدیدآور  –عنوان 

 
ب 1566  

به  -محمدعالم صديقي.تاثير دما بر توليد و حرکت اسپرم ماهي حوض 
شناسي،  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست -راهنمايي استاد راهنما محمدهادي علوي.

 ۱۳۹۸ رشته فيزيولوژي جانوري( ؛

 
ب 1567  

بيوتيکي با کالريترومايسين و  مقايسه اثرات ضد هليکوباکترپيلوري داروهاي غير آنتي
 کارشناسي ارشد )دانشگاه -به راهنمايي استاد راهنما فريده سياوشي. -نظر عاطف. / اهللمترونيدازول

 .۱۳۹۸ شناسي، رشته ميکروبيولوژي( ؛  تهران، دانشکده زيست

 
ب 1568  

ها بر اثر سايتوتوکسيک فالوونوئيد کتچين و مقايسه اثر آن با دوکسوروبيسين و ترکيب آن
به  -زهرا بختياري.سلولهاي عصبي سرطاني نوروبالستوما انساني رده سلولي 

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -راهنمايي استاد راهنما نسرين معتمد؛ استاد مشاور الدن دلفي.
 ۱۳۹۸ شناسي، رشته فيزيولوژي جانوري( ؛ دانشکده زيست

 
ب 1569  

مقايسه اثرات ضد هليکوباکترپيلوري داروهاي غيرآنتي بيوتيکي با آموکسي سيلين و 
کارشناسي ارشد )دانشگاه  -به راهنمايي استاد راهنما فريده سياوشي. -/ اسداهلل آروين.تتراسيکلين

 .۱۳۹۸ شناسي، رشته ميکروبيولوژي( ؛  تهران، دانشکده زيست

 
ب 1570  

مياني تاالموس  -هاي دوپامينرژيک و گلوتاماترژيک هسته پشتي  سيستم تداخل عملکردي
هاي بزرگ  با نواحي کورتيکوليمبيک در رفتار اضطرابي ناشي از نيکوتين در موش

به راهنمايي استادان راهنما آمنه رضايوف، احسان عارفيان؛ استاد  -/ ليال موسوي.آزمايشگاهي
شناسي، رشته  ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيستکارشناسي  -پور. مشاور سکينه عليجان
 .۱۳۹۸ فيزيولوژي جانوري( ؛ 

 
ب 1571  

)کروم  شده با سيستم   بر بيوفيلم و فاکتورهاي ويروالنس تنظيمارزيابي اثر اوژنول 
به راهنمايي استاد راهنما نسيم  -صبا مسلمي.سنسينگ( در 

 ۱۳۹۸ شناسي، رشته ميکروبيولوژي( ؛ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست -کاشف.

 
ب 1572  

( از تيره سريشيان سرده سريش ). بررسي بيوسيستماتيکي
به راهنمايي استاد راهنما کاظم مهديقلي؛  -/ ابوالقاسم اردانه.( در ايران).

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده  -سخا. استادان مشاور فريده عطار، صديقه احمدي
 .۱۳۹۸ لوژي( ؛ شناسي، رشته سيستماتيک گياهي و اکو زيست

 
ب 1573  

در پاسخ  هاي پاداکسايشي در چند سويه ريزجلبک . بررسي بيوشيميائي و مولکولي سازگان
به راهنمايي استادان راهنما وحيد نيکنام، محمدامين حجازي؛ استاد  -فام. رويا مقيميهاي مختلف  به غلظت

 ۱۳۹۸ شناسي، رشته فيزيولوژي گياهي( ؛ دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده زيست -زاده معبود. مشاور حسن ابراهيم

 
ب 1574  

مياني تاالموس و پالستيسيته کورتکس پيشپيشاني  -هسته پشتي  تداخل عملکردي گيرندههاي 
به راهنمايي استادان راهنما آمنه  -/ نيوشا اصغرپور ماسوله.در بيدردي نوروپاتيک در موش بزرگ آزمايشگاهي
شناسي،  کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده زيست -رضايوف، احسان عارفيان؛ استاد مشاور سکينه عليجانپور.

 .۱۳۹۸ لوژي جانوري( ؛ رشته فيزيو
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 شیمیرشته                    

 
رسالهشماره   

 

 
 مشخصات -پدیدآور  –عنوان 

 
ش 1624  

شده با پالتين و ارزيابي حرکت خودگردان  اي شکل بارگيري سنتز و شناسايي ساختار کاسه
د )دانشگاه تهران، کارشناسي ارش -به راهنمايي استاد راهنما سپيده خوئي. -/ لمير سليماني.آن

 .۱۳۹۷ دانشکده شيمي، رشته شيمي پليمر( ؛ 
 

ش 1625  
و  -41بررسي سينتيک جذب و رهايش مفناميک اسيد بر روي ترکيبات مزومتخلخل 

لو،  به راهنمايي استادان راهنما مجيد حمزه -وند. ات/ رضوان برشده با عامل اصالح -15
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي فيزيک( ؛  -جهانبخش قاسمي.

 ۱۳۹۸. 
  

ش 1626  
در غياب فلزات ها  شدن تقاطعي تيولها و هيدرازين سنتز آريل سولفيدها از طريق جفت

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران،  -به راهنمايي استاد راهنما فرناز جعفرپور. -/ محمد اسدپور.واسطه
 .۱۳۹۸ دانشکده شيمي، رشته شيمي آلي( ؛ 

  
ش 1627  

شده بر روي  تهيه و شناسايي اليه نازک نانوکامپوزيتي پلي اوره / گرافن اکسيد اصالح
به راهنمايي استاد  -/ محدثه موسوي.ساپورت پلي آکريلونيتريل : غشاهاي مقاوم به حالل

 .۱۳۹۸ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته نانوشيمي( ؛  -راهنما حسين مهدوي.
 

ش 1628  
هاي ترموديناميکي سياالت با زنجيره هيدروکربني با بکارگيري معادالت حالت  بررسي کميت

به راهنمايي استاد راهنما حسن  -/ اسماء جمالي رفسنجاني.يسياالت تجمعي و مکعبي عبور
 .۱۳۹۸ دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي فيزيک( ؛  -نژاد. به

 
ش 1629  

جزئي آريل هاليد، آلکين و  آلکيل ايندول از طريق واکنش سه-آريل و -سنتز مشتقات 
 -د راهنما فرناز جعفرپور.به راهنمايي استا -/ فريد محقق.آمين در حضور کاتاليزور پاالديم

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

ش 1630  
 -/ نوروزعلي زاهدي.ها خورده کومارين و بررسي اثرات بيولوژيک آن سنتز ترکيبات جديد جوش

کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده  -ادان راهنما مهدي اديب، محمد مهدوي.به راهنمايي است
 .۱۳۹۸ شيمي، رشته شيمي آلي( ؛ 

 
ش 1631  

هاي اتکتيک  هاي مغناطيسي و حالل ژل هاي جديد ريزاستخراج برپايه باکي توسعه روش
به  -/ محبوبه يوسفي.محيطي هاي زيست آاليندهگيري مقادير ناچيز  عميق به منظور اندازه

دکتري )دانشگاه تهران،  -راهنمايي استاد راهنما فرزانه شميراني؛ استاد مشاور سهرابعلي قربانيان.
 .۱۳۹۸ دانشکده شيمي، رشته شيمي تجزيه( ؛ 

 
ش 1632  
 

به راهنمايي استاد راهنما  -/ فاطمه عبديان مبارکه.ها ها بدون فلزات گران قيمت و افزودني سنتز وينيل فسفونات
 .۱۳۹۸ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده شيمي، رشته شيمي آلي( ؛  -مهدي اديب.

  
 فیزیکرشته 

 
رسالهشماره   

 
 مشخصات -پدیدآور  –عنوان 

 
ف 58  

/ راضيه هاي نانوساختار پايه مس جهت بهبود خواص ترشوندگي يابي اليه ساخت و مشخصه
 -زاده ؛ استاد مشاور محسن خواجه امينيان. د راهنما محمدرضا محمديبه راهنمايي استا -اکبري.

 .۱۳۹۸ دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک ماده چگال( ؛ 
 
ف 69  

به راهنمايي  -/ بهزاد عرفانيان.محاسبات کوانتمي پراکندگي در نظريه ميدان کوانتمي اسکالر
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته ذرات بنيادي(  -استاد راهنما مجيد مدرس.

 .۱۳۹۸ ؛ 
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ف 82  

به راهنمايي استاد راهنما  -/ مهدي آجوداني.تأثير معادله حالت -سردشدن ستاره نوتروني 
اي( ؛  انشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزيک هستهکارشناسي ارشد )د -حميدرضا مشفق.

 ۱۳۹۷. 
 

ف 143  
ي ميدان  به روش نظريه20 هاي زير   در انرژي  واکنش   محاسبه 

 -به راهنمايي استاد راهنما شهريار بايگان. -عليرضا دهقاني.ي  موثر بدون پايون تا مرتبه
 ۱۳۹۸ اي( ؛ کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته فيزک هسته

 
ف 250  

به راهنمايي استاد راهنما  -خاني. / آرش عليبررسي ماده تاريک از ديدگاه فيزيک ذرات بنيادي
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته ذرات بنيادي( ؛  -حسين محسني سجادي.

 ۱۳۹۸. 
 

ف 314  
به راهنمايي استاد  -اکبر نوروزي. / عليها ه گرافين و ميکروکانالساخت حسگرهاي زيستي بر پاي

 .۱۳۹۸ دکتري )دانشگاه تهران، دانشکده فيزيک، رشته حالت جامد( ؛  -راهنما ياسر عبدي.

 
ف 317  

به راهنمايي  -/ نگين تيراندازي.هاي نازک با کمک نور ساختاريافته بررسي زبري سطوح و اليه
کارشناسي ارشد )دانشگاه تهران، دانشکده  -استاد راهنما ارشميد نهال؛ استاد مشاور خسرو حسني.

 .۱۳۹۵ فيزيک اتمي ملکولي( ؛ فيزيک، رشته 


