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  دانشگاه اراك

   ارشد یسکارشنا هاي نامه پایان چکیده ي مجموعه« 
  » اراك دانشگاه دکتري هاي رساله و

   :نویسنده 
   : ارویراست
1393اول :نوبت چاپ   

نسخه  00000 :تیراژ   
    :چاپ 

............................. :شابک   
..................... :قیمت   

اراكدانشگاه –خیابان شهید بهشتی  –اراك  : مراکز پخش  


   : سر شناسه
 هاي رساله و  ارشد یسکارشنا هاي نامه پایان چکیده ي مجموعه: عنوان و نام پدید آور 

   : نویسنده / اراك  دکتري دانشگاه
  1394 – اراك انتشارات دانشگاه –اراك : مشخصات نشر

  ص    – وزیري: مشخصات ظاهري 
    :شابک 

  فیپا: فهرست نویسی 
   :  موضوع

    : شناسه افزوده
  : رده بندي کنگره 

      :رده بندي دیویی 
  : شماره کتابشناسی ملی 
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  سخن مدیر تحصیالت تكمیلي

  

  

  معرفی دانشگاه اراك
  

  هاي دانشگاه گروه  ها و آشنایی با رشته
  

ري از تعداد دانشجویان اگرایشها تعداد فارغ التحصیالن گزارش آم
  ...کارشناسی ارشد و دکتري و 
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  انجدانی محمدي محمد :خانوادگی نام و نام
   نور پیام کامپیوتر مهندسی :دانشگاه و کارشناسی رشته
   آنالیز محض ریاضی: ارشد کارشناسی و گرایش رشته
  23/06/1393:  )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  مرادي سیروس دکتر: هنما را استاد
  علیمحمدي ووددا دکتر :استاد مشاور
  خطی غیر اوتگرالی معادالت جواب یکتایی و وجود بررسی :نامه عنوان پایان

  - متري b فضاهاي انتگرالی، دوگانه،معادالت ثابت نقطه دوگانه، تطابق نقطه :واژگان کلید
  :نامه پایان چکیده

 توسیع و فردهلم لتراو انتگرالی معادالت جواب یکتایی و وجود بررسی به داریم قصد نامه پایان این در
   .بپردازیم معادالت این

  آمده دست به  X=C ([a,b],R( باواخ فضاي در دوگانه ثابت نقطه قضایاي از استفاده با جدید نتایج
   . ایم داده توسیع متري b فضاي به را نتایج پایان در. است
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 شریف زهرا حسینی سیده :خانوادگی ونام نام 

  آنالیز/محض ریاضی :دانشگاه و ارشد ناسیکارش رشته

  : )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
 علیمحمدي داود دکتر :راهنما استاد

 مرادي سیروس دکتر :استاد مشاور
 مقدار - بردار لیپشیتس توابع باناخ فضاهاي بین موزون ترکیبی عملگرهاي :نامه عنوان پایان

 .عملگر لیپشیتس موزون، ترکیبی هاي عملگر فشرده، هاي فضا کراندار، هاي توابع :واژگان کلید
    :نامه پایان چکیده

 ;0) 2 _ فرض  کنیم (X; d) و متریکفشرده یکفضاي (∥ :∥ ;E) پایان این در .باشد باناخ یکفضاي
 .مقدار پردازیم – بردار لیپشیتس توابع فضاهاي معرفی به ابتدا نامه  Lip((X; d_);E) براي [1

 که و دهیم lip((X; d_);E) براي (1 ;0) 2 _ می  فضاها، این بر مناسب نرم کی تعریف سپسبا
 و  .می دهیم نشان  کرانداري براي وکافی الزم شرایط ادامه در .هستند باناخ فضاهاي فضاها، این

 هر که می دهیم ارائه را مقدار -بردار لیپشیتس توابع فضاهاي بین موزون ترکیبی عملگرهاي فشردگی
 یک می مقداري، نشان همچنین  -بردار لیپشیتس توابع فضاهاي بین کراندار جداساز خطی عملگر
  .است موزون ترکیبی عملگر
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 خزائی فاطمه :خانوادگی ونام نام 

  آنالیز/محض ریاضی :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته

  1393/06/31 دفاع تحصیل از فراغت تاریخ
 علیمحمدي داود کترد :راهنما استاد

 مرادي سیروس دکتر :استاد مشاور
 توابع باناخ فضاي از خاصی زیرفضاهاي بین طولپاي حقیقی خطی هاي نگاشت :نامه عنوان پایان

   پیوسته مقدار مختلط
 خطی نگاشت شوکه، مرز لیپشیتس، فضاي یکنواخت، تابعی فضاي یکنواخت، جبر :واژگان کلید

 طولپاي حقیقی
 فضاي زیر یک A باشند، هاوسدورف ي فشرده فضاهاي Y و X کنیم فرض  :نامه پایان چکیده

 نگاشت یک T : A → C(Y) و است شده مجهز یکنواخت نرم به که باشد C(X) مختلط -خطی
 شرایط تحت T ساختار کردن مشخص نامه پایان این در ما هدف .باشد طولپاي - حقیقی خطی

 .استT(A) و A بر خاصی
 حقیقی خطی فضاي زیر یک T(A) و است X بر یکنواخت تابعی فضاي یک A که التیح در باالخص،

- C(Y) خطی  هاي نگاشت ساختار همچنین .کند صدق خاصی پذیري تفکیک خاصیت در که است
خاصی  کامل نرم به که کنیم می تعیین را فشرده متریک فضاهاي بر لیپشیتیس توابع بین طولپاي

  .اند شده مجهز
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  شاکر سمیرا:یخانوادگ ونام نام
   کاربردي ریاضی:دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  24/06/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  سپهریان بهنام دکتر :استاد راهنما

   نظري علیمحمد دکتر :استاد مشاور
  شعاعی اي پایه ازتوابع استفاده با دیفرانسیل و انتگرال معادالت حل : نامه انیپا نوانع

  گره بدون انتگرال،روشهاي معادالت دیفرانسیل، معارالت شعاعی، اي پایه توابع:واژگان کلید
  :  نامه انیپا دهیچک
 بررسی شعاعی اي پایه توابع از استفاده با جزئی دیفرانسیل و انتگرال معادالت عددي حل رساله این در

 موجود انتگرال.است شعاعی اي پایه توابع از استفاده با مکانی هم روش یک شده ارائه روش.است شده
 اي پایه تابع.میشود زده تقریب لباتو ژاندر    ل گاوس  گیري انتگرال ي قاعده با مسائل این در

 استفاده سهموي نوع از خطی غیر ولتراي جزئی دیفرانسیل و انتگرال معادالت حل ،برايMQشعاعی
 معادالت دستگاه یک به را خطی غیر جزئی رانسیلدیف و انتگرال ي معادله این مذکور روش.است شده

 مورد را موضعی غیر مرزي شرط یک با گرما بعدي دو ي معادله حل سرانجام.میکند تبدیل خطی
 وعدم باال دقت داراي که ساده روش یک مسائل،از نوع این حل پیچیدگی دلیل به.میدهیم قرار بررسی

  ..کنیم می استفاده است بندي شبکه به نیاز
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  خوشرویی رزایم هیسم:یخانوادگ ونام نام
  اراك وي کاربردی اضیر:دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  23/06/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  ينظر محمدیدکترعل:استاد راهنما

  یلیاسماع دیدکترحم:استاد مشاور
  وکاربردها سیماتر Mمعکوس و سیماتر M:نامه عنوان پایان

  ي ریمس ضرب سی،ماتر سیماتر M ،معکوس سیماتر  M، سیماترZ:واژگان کلید
  :چکیده پایان نامه

 و ها یژگیو و پرداخته ها سیماتر    M- معکوس و ها سیماترM- دوکالسی معرف    به   نامه انیپا نیدرا
 ها  سیرماتMمعکوس   ارتباطی بررس به نیهمچن. میده یم قراری بررس مورد را ها آن شناختي ها روش

 نیهمچن   .میپرداز یم ها سیماتر PSPP و ها سیماترTSPP و ها سیماترSPPو ها سیماترPPبا
 موردی وکامالًنامنفیژاکوبي ها سیماتر و ها سیماتر NPZ  و   NSZدوکالس با را ها سیماتر M ي رابطه
 مقداري  مسئله انیپا در  و کردهی رابررس ها سیماتر M درمعکوس اختالل نیهمچن. میده یم قراری بررس

    . میکن یمی بررس را ها سیماتر  M يبرا  معکوسي  ژهیو
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  یجمال اعظم: یخانوادگ ونام نام

  معلم تیترب -یاضیر آموزش :دانشگاه و یکارشناس رشته

 هندسه - محض یاضیر: ارشد کارشناسی شیگرا و رشته
 09/06/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار

 غانیپ لیاسماع دکتر :استاد راهنما

 يمراد روسیس دکتر :استاد مشاور
 کیمتر-ب مرتبط باًیتقر يفلدهایمن يرو تاب يتانسورها و یعیطب يالتصاقها :نامه عنوان پایان

 .تاب تانسور مرتبط، باًیتقر يفلدهایمن ،یکانون التصاق ،یعیطب التصاق: واژگان کلید

  :نامه انیپا دهیچک
 نوع از یعیطب يالتصاقها و پرداخته کیمتر-ب مرتبط باًیتقر يفلدهایمن مطالعه به نامه، انیپا نیا در 

 يساختارها از یعموم سیهمد التیتبد گروه نیهمچن. شود یم فیتعر فلدهایمن نیا يرو را یکانون
 نوع از التصاق تاب که شود یم داده نشان و گرفته قرار یوبررس مطالعه مورد کیمتر-ب مرتبط باًیتقر

 ( 3  ,  0)  يفضا سرانجام. باشد یم ایپا یعموم سیهمد التیتبد گروه از یگروه ریز در تنها یکانون
 وعمود ایپا يرفضایز  11 به کیمتر-ب مرتبط باًیتقر يفلدهایمن يرو یخط يالتصاقها تاب يتانسورها 

 نیا در ساختار، حافظ شده شناخته التصاق سه و شده يبند کالسه يساختار گروه عمل حسب بر
  .        رندیگ یم قرار یبررس مورد يبند کالسه
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 حیدري فاطمه :خانوادگی ونام نام

  اراك دانشگاه هندسه : دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته

 1393/06/16 )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

 پیغان اسماعیل دکتر  :راهنما استاد

 لیلیخ اله ولی دکتر :استاد مشاور
 گونه لی هاي جبر ریمانی هندسه :نامه عنوان پایان

 - - پواسون ساختار ریمانی هندسه گونه لی هاي جبر :واژگان کلید

   :نامه پایان چکیده
 هاي منیفلد از تعمیمی عنوان به ریمانی گونه لی هاي جبر نامه پایان این در

 انحناي ژئودزیک، التصاق، نظیر ههندس کاربردي و مهم مفاهیم از بسیاري و شده معرفی ریمانی
  .گیرد می قرار بررسی مورد فضاها این روي نمایی تابع و ریمانی
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  يمحمود رهیمن :یخانوادگ ونام نام

  اراك .ینیتکو- یسلول يجانور علوم :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

 )ینیتکو- یسلول( يجانور علوم :دکتري شیگرا و رشته
 03/10/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار

 زاده عتیشر یعل محمد دیس دکتر و یمهرنجان یمانیسل ملک دکتر :استاد راهنما

 يشاهورد نیعبدالحس دکتر و یمانیا نیحس دکتر :استاد مشاور
 از یناش يها بیآس بر نیتیتروپویار و نیستئیس لیاست -N همزمان ریتاث مطالعه :نامه عنوان پایان

 اتوگرفت -کیهتروتوپ وندیپ و يا شهیش انجماد بدنبال موش تخمدان عملکرد و وژنیپرفیر/ یسکمیا
 یسطح ینیسر عضله در

 وژن،یپرفیر/ یمسکیا اتولوگ، وندیپ تخمدان، ن،یستئیس لیاست -N ن،یتیتروپویار :واژگان کلید
 . موش پروژسترون، ول،یاستراد ،CD31 ،يولوژیاستر
   :نامه انیپا دهیچک

  

 ای یدرمان یمیش متحمل که یسرطان جوان مارانیب در يبارور حفظ يبرا دوارکنندهیام هايروش از یکی عنوان به تخمدان بافت وندیپ
کالیراد دیتول و هیاول وژنیپرفیر یسکمیا بیآس بر غلبه تخمدان، وندیپ ییکارا بهبود در یاساس ياستراتژ. باشدیم شوند،یم یوتراپیراد

 نیتیتروپویار همزمان ماریت اثرات یبررس مطالعه نیا هدف. دهدیم رخ شده وندیپ بافت در مجدد زاییرگ یط در که باشدیم آزاد هاي
)EPO (و کیوژنیآنژ و آپوپتوزیآنت دانت،اکسییآنت کی عنوان به N -نیستئیس لیاست )NAC (یآنت و دانتاکسییآنت فاکتور کی عنوان به

 عضله در موش تخمدان بافت در اتوگرفت-کیهتروتوپ وندیپ و ايشهیش انجماد بدنبال گرفت يبقا و وژنیپرفیر یسکمیا بیآس بر آپوپتوز
 هر در وانیح 6( رگروهیز 5 به زین خود گروه هر و میتقس يانجماد و تازه یاصل گروه 2 به NMRI نژاد ايهفته 4-5 هايموش. بود یپشت

 EPO+NAC+ يوندیپ و) NAC (mg/kg i.p.150+يوندیپ ،)Epo (IU/kg i.p.500+ يوندیپ ن،یسال+ يوندیپ کنترل،): گروه ریز
 يمورفولوژ و افتیباز اهتخمدان وند،یپ از بعد روز 28. شدند ماریت وندیپ از بعد روز 7 تا و قبل روز کی يماریت هايگروه. شد بنديمیتقس
 و ولیاستراد و پروژسترون هايهورمون و دآلدئیديمالون یسرم زانیم. گرفت قرار یبررس مورد يولوژیاستر هايروش از استفاده با هاآن

 با جینتا .گرفت قرار سنجش مورد زین دیجد زاییرگ شاخص عنوانبه CD31 مارکر انیب. شد يرگیاندازه يآپوپتوز هايکولیفول درصد
یمعن P≤0.05 سطح در هانیانگیم و زیآنال Tukey آزمون و) one- way ANOVA( طرفهکی انسیوار زیآنال روش با و SPSS افزارنرم
 ماریت يوندیپ هايگروه در هاکولیفول تعداد و کورتکس حجم تخمدان، کل حجم نیانگیم در داريیمعن شیافزا. شد گرفته نظر در دار

مالون زانیم و) P<0.001( کیآپوپتوت هايکولیفول درصد نیانگیم). P<0.05( شد مشاهده نیسال+ يوندیپ هايگروه با سهیمقا در شده
 بازگشت. افتی شیافزا داريیمعن بطور) P<0.05( ولیاستراد زانیم و کاهش شده ماریت يوندیپ هايگروه در) P<0.05( دآلدئیدي

 در CD31 مارکر انیب زانیم). P<0.05( شد مشاهده نیسال+  يوندیپ هايگروه از زودتر شده ماریت يوندیپ هايگروه در استروس کلیس
 همزمان ماریت ژهیو به و NAC و EPO ماریت جه،ینت در. بود شتریب هاگروه ریسا با سهیمقا در EPO+NAC و EPO+يوندیپ هايگروه

EPO+NAC و یکولیفول نیتکو و بقاء و کاهش را وژنیپرفیر یسکمیا بیآس يموثر طورب توانست يانجماد و تازه يوندیپ گروه دو هر در 
 دیجد زاییرگ عیتسر نیهمچن و سیآپوپتوز و ویداتیاکس استرس کاهش قیطر از را يوندیپ هايتخمدان عملکرد و ساختار نیهمچن
  .بخشد بهبود

  
  



 

١٧ 

 

   یچراغ میابراه :یخانوادگ ونام نام
  .............  :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته
  ینیتکو یسلول شیگرا يجانور علوم :دکتري شیگرا و رشته

  24/10/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یمهرنجان یمانیسل ملک دکتر و زاده عتیشر یمحمدعل دیس دکتر :استاد راهنما
  یمیابراه زهرا دکتر و یاصفهان نصر نیحس محمد دکتر :استاد مشاور
 يفاکتورها بر دو آن همزمان زیتجو و نیمتفورم ن،یستئیس لیاست -ان اثر :نامه عنوان پایان

 کیستیک یپل سندرم با مارانیب در حاصله يها نیجن و ها تخمک تیفیک ،یکولیفول عیما ییایمیوشیب
  ICSI درمان تحت تخمدان

 ،یکولیفول عیما ن،یستئیس لیاست - ان ن،یمتفورم تخمدان، کیستیک یپل سندرم :واژگان کلید
  ICSIتخمک، تیفیک

  :چکیده پایان نامه
  

) نیانسول دهنده کاهش بعنوان( نیمتفورم ،)دانیاکس یآنت بعنوان( نیستئیس لیاست- N اثر سهیمقا و یبررس هدف با مطالعه نیا: مقدمه 
 کیتحر یط در  PCOSمارانیب در نیجن و تخمک تیفیک ،یکولیفول عیما ییایمیوشیب ،ینیبال يها یژگیو بر دو آن همزمان زیتجو و

  . شد انجام  ICSIکلیس در يگذار تخمک
 به مبتال ماریب 60 يرو بر که است دارونما با شده کنترل یتصادف نگر ندهیآ ینیبال ییکارآزما قیتحق کی مطالعه نیا: ها روش و مواد

PCOS عمل نامزد سال، 35 تا 25 سن نیب ICSI بخش در IVF شد انجام) ماریب 15 گروه هر( گروه رچها در قم، ينابارور درمان مرکز .
 زیتجو گروه ،)روز در بار سه گرم یلیم 500 ؛MTF( نیمتفورم گروه ،)روز در بار سه گرم یلیم 600؛NAC( نیستئیس لیاست N– گروه

 ORS (Oral با ؛Placebo( دارونما گروه و) شده ادی يدوزها با ؛MTF+NAC( نیستئیس لیاست -N با نیمتفورم همزمان
rehydration salts (در. گرفتند قرار درمان تحت هفته شش مدت به ها تخمک پانکچر روز تا یقبل کلیس سوم روز از) روز در بار سه ؛ 

 و ها تخمک یکیمورفولوژ اتیخصوص ،یکولیفول عیما و سرم در یهورمون و ییایمیوشیب يفاکتورها ،ینیبال هیپا يها یژگیو تمام مار،یب هر
  . شد یبررس ها تخمک در c-Kit و GDF-9 ، BMP-15يها ژن انیب زین و ها، نیجن
 يدار یمعن کاهش. داشت يدار یمعن کاهش دارونما با سهیمقا در یدرمان يها گروه تمام در یکولیفول عیما و سرم در نیلپت سطح: جینتا
 عیما و سرم در) MDA(دیآلدئ يد مالون سطح زین و  NACو  MTFيها گروه در فقط سرم و یکولیفول عیما در  LHو نیانسول سطح در
 را يدار یمعن کاهش  MTFگروه در MDA سطح اما شد، مشاهده دارونما با سهیمقا در  NACو MTF+NAC گروه دو در یکولیفول

 زین و  تخمک در توپالسمیس بودن واکوئله و ییا زرده شیپ يفضا ،یقطب جسم بودن قطعه قطعه زانیم در يدار یمعن کاهش. نداد نشان
 مشاهده دارونما گروه با سهیمقا در NAC گروه در خوب تیفیک با يها نیجن تعداد شیافزا و یعیرطبیغ و نابالغ يها تخمک تعداد کاهش

 در GDF-9 انیب دار یمعن شیافزا با NAC گروه در نیهمچن. امدین بدست NAC+MET و MET يگروهها در جینتا نیا یول شد،
 سطح در يدار یمعن کاهش و افتهین لقاح بالغ و نابالغ يها تخمک در c-Kit انیب دار یمعن کاهش و افتهین لقاح بالغ و نابالغ يها تخمک

  . شد دارونما گروه با سهیمقا در یکولیفول عیما در محلول c-Kit نیپروتئ
 نیانسول به کننده حساس يداروها ریسا يبرا نیگزیجا کی عنوان به تواند یم ییتنها به  NACآمده بدست جینتا براساس: يریگ جهینت

 نیا همزمان زیتجو اثرات تر قیدق یابیارز يبرا یدرمان دوز و طول شیافزا با همراه شتریب مطالعات اما شود، گرفته نظر در نیمتفورم مانند
.است ازین مورد  ICSIکلیس در يگذار تخمک کیتحر طول در  PCOSمارانیب در دارو دو
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  فاطمه جمالی :نام ونام خانوادگی
   پیام نور نهاوند/ زیست شناسی  :رشته کارشناسی و دانشگاه

    یاهیگ يولوژیژیف - ستیز :رشته و گرایش کارشناسی ارشد
   03/06/1392 ) :دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

  دکتر مهدي عسگري :استاد راهنما
  با امینیدکتر فری :استاد مشاور
   فرنگی گوجه اهیگروي بر تعدیل تنش شوري در اثرات تیمار  :نامه عنوان پایان
   یمعدن هی،تغذیفرنگ ،گوجهيرو رشد، يها کننده،شاخص لی،تعديشور دان،تنشیاکس یآنت :کلید واژگان

  :چکیده پایان نامه 
 به تواند می مناسب تغذیه .کند هاي محیطی است که رشد گیاهان را محدود می شوري یکی از تنش

روي یکی از عناصر غذایی است که سمیت سدیم را در گیاهان کاهش . کند کمک گیاهتحمل شوري در 
در این پژوهش اثر . کند تنش شوري ایفا میتحت زراعی گیاهان  ءنقش مهمی در کمک به بقادهد و  می

 10و  5، 0(روي  و سولفات) سدیم موالر کلرید میلی 120و  90، 45، 0(سطوح مختلف شوري 
دهد که تنش شوري به تنهایی مقادیر  نتایج نشان می. فرنگی بررسی شده است بر گوجه )میکروموالر

دهد، در  هاي فتوسنتزي، جذب روي، پتاسیم و میزان پروتئین را کاهش می پارامترهاي رشد، رنگیزه
انی را در مقایسه با گیاهان اکسید حالی که شوري مقادیر سدیم، پرولین، کربوهیدرات و فعالیت آنتی

دهد که تیمار روي به تنهایی بر پارامترهاي رشد،  همچنین نتایج نشان می. دهد کنترل افزایش می
ها  اکسیدانت هاي فتوسنتزي، جذب روي، پتاسیم و میزان پروتئین، کربوهیدرات و فعالیت آنتی رنگیزه

  . دهد زان پرولین را کاهش میاثر مثبت دارد اما تیمار روي مقادیر سدیم، فسفر و می
دهد که اثرات منفی تنش شوري در گیاهان گوجه تیمار شده با  روي نشان می اثر متقابل شوري و تیمار 

میکروموالر تحت شرایط تنش شوري، مقادیر  10تیمار روي به خصوص غلظت . روي کاهش یافته است
ت، پروتئین، فعالیت کاتاالز، هاي فتوسنتزي، پتاسیم، کربوهیدرا هاي رشد، رنگیزه شاخص

را افزایش داده و میزان پرولین، سدیم و %I هاي کل  اکسیدانت سوپراکسیددیسموتاز و فعالیت آنتی
هاي  بیشترین مقدار شاخص. فرنگی تحت شرایط شوري کاهش داده است فسفر را در گیاهان گوجه

میکروموالر  10تنش شوري و غلظت هاي فتوسنتزي، پروتئین، پتاسیم در گیاهان بدون  رشد، رنگیزه
موالر و بدون  میلی 120ها در گیاهان تحت شوري  گیري شد و کمترین مقدار این شاخص روي اندازه
فرنگی را کاهش داده است،  چون تغذیه روي، اثرات سوء شوري بر رشد گوجه. گیري شد روي اندازه

هاي شور با کمبود روي، مقادیر کافی  اكفرنگی در خ شود که در صورت کاشت گوجه بنابراین توصیه می
  .روي به خاك افزوده شود

  
 



 

٢٠ 

 

 ابادي نجف موحدي الهدي نتب:خانوادگی ونام نام

 رشت -شناسی زیست :دانشگاه و کارشناسی رشته

 بیوشیمی :ارشد کارشناسی گرایش و رشته
  )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

 آبنوسی محمدحسین دکتر :استاد راهنما
 .................  :وراستاد مشا

 مزانشیمی بنیادي هاي سلول زیستی توان و مورفولوژي بر اسید بوریک اثر بررسی :نامه پایان عنوان
 رت استخوان مغز

هاي هاي بنیادي مزانشیم مغز استخوان، اسید بوریک، قابلیت حیات، آنزیمسلول  :واژگانکلید
 متابولیکی، تمایز

   :نامه پایان چکیده
بور ریز مغذي ضروري براي گیاهان است و مطالعات نشان داده که این عنصر می تواند به عنوان یک ریزمغذي براي حیوانات و : مقدمه

در این پژوهش به منظور درك بهتر از نقش  بور، اثر دوزهاي مختلف اسید بوریک بر توانایی حیات، تکثیر، تمایز . انسان نیز محسوب شود
تا سه  MSCs:هامواد و روش. مورد بررسی قرار گرفت) MSCs(سلولهایبنیادي مزانشیم مغز استخوان رت  و فاکتورهاي بیوشیمیائی

هاي کشت فاقد ترکیبات استئوژنیک و واجد ترکیبات استئوژنیک آلوده به اسید پاساژ کشت و براي بررسی توان تکثیر و تمایز در محیط
و تریپان بلو در زمانهاي  MTTتوانائی تکثیر میشود، توانایی حیات با کمک تست  در بخش اول که شامل بررسی. بوریک قرار داده شد

ساعت جهت انجام مطالعه انتخاب  36اسید بوریک و زمان لیتر گرم بر میلینانو، میکرو و میلی 6دوزهاي بررسی وساعت 36و 24، 12
، مورفولوژي سلول ها توسط )PDN(و دو برابرشدگی جمعیتی) CFA(در ادامه، توانائی تکثیر با استفاده از توانایی تشکیل کلونی . گردید

، LDHهاي هاي سدیم، پتاسیم با استفاده از فلیم فتومتر و میزان کلسیم،میزان فعالیت آنزیمرنگ آمیزي فلوروسنس، سطح الکترولیت
ALP،AST  وALT نانو و  6یز میشود، تاثیر دوز در بخش دوم که شامل بررسی توانائی تما. ارزیابی شد توسط کیتهاي تجاري

بر توانایی زیستی، مورفولوژي، سطح الکترولیتها و  روز 21و  15، 10، 5به عنوان دوزهاي منتخب در زمانهاي لیتر میکروگرم بر میلی
رد، غلظت  میزان تمایز با استفاده از روش کمی آلیزارین.سلول ها تمایز یافته بررسی شددر  ALTو   LDH ،ASTفعالیت آنزیم هاي

به عنوان  p<0/05آنالیز و tukey، آزمون ANOVAداده ها توسط روش آماري مورد ارزیابی قرار گرفته و  ALPکلسیمو فعالیت آنزیم 
نتایج بدست آمدهنشان داد که در سلول هاي مزانشیم میزان توانایی زیستی در دوز و زمان کم  :نتایج. شدسطح معنی دار در نظر گرفته 

- در سلول. هاي متابولیکی و متعاقبا حیات را بدنبال داشتکند، اما افزایش در هر دو فاکتور زمان و دوز، کاهش فعالیت آنزیم تغییر نمی
نانوگرم هیچ اثري بر روي توانایی  6هاي استئوژنیک فقط در دوز باال و با گذشت زمان منجر به کاهش توانایی حیات سلولی شد و دوز 

نتیجه . نانوگرم افزایش یافت 6فاکتورهاي تمایزي، الکترولیتها و آنزیمهاي متابولیکی با افزایش زمان فقط در دوز حیات نشان نداد ضمنا 
هاي تاثیر اسید بوریک به نوع سلول و شرایط تیمار وابسته است به گونه اي که در این مطالعه نشان داده شد که حساسیت سلول:گیري

عالوه بر این دوز پایین اسیدبوریک داراي تاثیر مثبتی بر روند تمایز استخوان بود، . الست بیشتر استهاي استئوبمزانشیم نسبت به سلول
  .لذا دوزهاي پایین اسید بوریک می تواند نقش مفیدي بر سالمت سلول هاي مزانشیم و تمایز آنها به استئوبالست داشته باشد
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  مرضیه شهبازي :نام ونام خانوادگی
  میکروبیولوژي آزاد واحد فالورجان :دانشگاهرشته کارشناسی و 

  فیزیولوژي گیاهی -زیست  :رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  05/07/1393: )دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

  دکتر غالمرضا اصغري –دکتر فریبا امینی  :استاد راهنما
  دکتر مهري عسکري :استاد مشاور
  شوري شرایط در لیمو به گیاه اسانس بر براسینولید اپی-24 با برگ تغذیه تاثیر :نامه عنوان پایان
   لیپید پراکسیداسیون پرولین، اسانس، لیمو، به براسینولید، اپی–24 شوري، تنش :کلید واژگان

  :چکیده پایان نامه
توجهی باعث کاهش رشد و هاي غیر زنده است که به طور قابلترین تنشتنش شوري یکی از معمول

کاهش پتانسیل تورژسانس گیاه و در پی آن کاهش تورژسانس . شودي گیاهی میهاعملکرد بیشتر گونه
. تترین عامل بازدارندگی رشد گیاهان تحت شرایط شوري اسدهد مهمها که در اثر شوري رخ میسلول

هاي مطلوب العملهاي رشد هستند که در جهت تولید عکسکنندها گروهی از تنظیمدوئیربراسینواست
براسینولید بر اسانس اپی-24به منظور بررسی اثر . گیرندی در گیاهان مورد استفاده قرار میفیزیولوژیک

آزمایشی با غلظت ،)موالرمیلی150و 100–50-0(هاي مختلف لیمو تحت تنش شوري با غلظتگیاه به
 هاي شوري به صورتهمۀ غلظتر،د)موالرمیکرو 2 و 1،  0( براسینولید اپی-24هاي مورد نظر 

در آنالیز اسانس  ،نتایج نشان داد. تکرار صورت گرفت 3فاکتوریل در قالب طرحی کامالً تصادفی در 
 که بیشترین میزان درصد نسبی ،که میزان آن چشمگیر بود استخراج شد جزء 20لیمو حدود گیاه به

یون محتواي .باشدمی% 88/15و 52/22%ل و سیترال به ترتیب اژرانی جزءمربوط به دو  اجزاء
داري را ولید افزایش معنیینبراساپی-24ها با کاروتنوئیدو  کلروفیل، پتاسیم،آنزیم گایاکول پراکسیداز

 ،پرولین ،افزایش آنتوسیانین. نسبت به عدم مصرف آن در هر دو شرایط شور و شاهد نشان داد
که در تنش شوري  میزان جذب یون سدیم و آنزیم کاتاالز ،پذیري یونینشت ،پراکسیداسیِونِ لیپید

ولید ینبراساپی-24در کل کاربرد . داري نشان دادندنوِلید کاهش معنییبراسمشهود بود، در تمایزبا اپی
ها در زمان ابتدایی رشد باعث بهبود تحمل به تنش شوري در گیاه به صورت اسپري کردن بر روي برگ

  .لیمو شدبه
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   هاشمی اعظم: نام ونام خانوادگی
  اراك - عمومی شناسی زیست:دانشگاه و رشناسیکا رشته
   جانوري فیزیولوژي - زیست:ارشد کارشناسی گرایش و رشته
  93/6/29: )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  دربندي نیلوفر دکتر:استاد راهنما
  مومنی رضا حمید دکتر:استاد مشاور
  شده نرآلزایمري صحرایی موش افظهح و یادگیري بر اختهزغال میوه فالونوئیدهاي اثر:نامه عنوان پایان

  کلسترول،LDL گلیسیرید،تري گلوکز، فعال، غیراحترازي یادگیري اخته،زغال فالونوئید،:واژگان کلید
HDL،رت کلسترول  

    :چکیده پایان نامه
 کاهش در دهایفالونوئ مثبت دعملکر به توجهبا. است يدیفالونوئ باتیترک يدارا رانیا یبوم اهانیگ از ،. Cornus mas Lاختهزغال

 حافظه و يریادگی کاهش بر اختهزغال وهیم يدهایفالونوئ  اثر یبررس به اه،یگ نیا دیمف هايیژگیو ریسا و ویداتاکسیاسترس هايواکنش
  .شد پرداخته) Wistar(ستاریو نرنژاد بالغ ییصحرا هايموش در استرپتوزوتوسین مغزي بطن داخل تزریق از ناشی
 شکل به سوم و اول روزهاي در استریوتاکسی جراحی عمل یک طی) mg/kg 3( استرپتوزوتوسین تزریق مدل از آلزایمر ایجاد براي

 گروه شش به گرم 220-300 یبیتقر وزن با نر موش  سر 48 تعداد. شد نراستفاده صحرایی هايموش مغز هايبطن داخل در دوطرفه
گروه. شدند تقسیم مثبت کنترل -mg/kg) 4 5,10,20( دیفالونوئ مختلف يها دوز با رماند+  STZ  3- STZ-2 شم -1: شامل یاصل

 سپس کردند، دریافت صفاقی داخل شکل به را اختهزغال وهیم دیفالونوئ هفته 3 مدت به جراحی از پیش روز یک از شونده،درمان هاي
 کشته هارت انیپا در. کردند افتیدر یصفاق داخل صورت به را نیسال هاگروه ریسا. شدند فعالریغ ياحتراز یادگیري هايآزمون وارد

 در نیهمچن. دیگرد يرگیاندازه کلسترول  HDLو LDL د،یریسیگل-يتر گلوکز، زانیم. دیگرد انجام هاآن راست بطن از يریخونگ و شدند
  .دیگرد انجام هاهفته تمام يابتدا در هارت از يرگیوزن ماریت دوره طول
 هايداده و  یتوک آزمون و کطرفهی انسیوار زیآنال روش به 16 نسخه SPSS  افزارنرم با ،یخون يپارامترها و حافظه به مربوط هايداده
  .گرفتند قرار یبررس مورد مکرر هاييریگ-اندازه با انسیوار زیآنال روش به 16 نسخه  SPSS افزارنرم با زین وزن

 دیفالونوئ دوز سه هر از استفاده. گرددیم کیتار اتاق به ورود زمان ریتاخ کاهش و حافظه دیشد کاهش باعث نیاسترپتوزوتوس قیتزر 
 باشدیم  10mg/kg دوز به مربوط ریتاث نیشتریب. گرددیم نیاسترپتوزوتوس یبطن داخل قیتزر اثر بر شده بیتخر حافظه بهبود باعث

).P<0/001 (10 دوز در تنها دیریسگلیيتر و گلوکز غلظت داریمعن کاهش سبب ق،یتزر دوره نیاmg/kg (P<0/05(، یمعن شیافزا و
 10 دوز در شیآزما مورد هايدوز نیب در هارت در وزن کاهش). P<0/01( دیگرد داریمعن mg/kg 10 دوز در تنها  HDL  سطح دار

mg/kg بود داریمعن )P<0/05 .(جلوگیري در مفیدي اثر  دهایفالونوئ يباال ریمقاد تنداش لدلیبه اختهزغال که رسدیم نظربه نیبنابرا 
 زانیم کاهش و جادیا از يریجلوگ در مفیدي اثر يدارا باتیترک نیا. کنندمی ایجاد استرپتوزوتوسین تزریق از ناشی حافظه کاهش از

  .شوند گرفته نظردر کیولمتاب ازسندرم يریشگیدرپ بالقوه یعامل عنوان به توانندیم و باشند-یم بدن در  خطر يفاکتورها
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  زهرا اتابکی :نام ونام خانوادگی
  خوارزمی  -گیاهی -زیست شناسی:رشته کارشناسی و دانشگاه

  زیست فیزیولوژي جانوري: رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  30/06/1393): دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

  دکتر حمید رضا مومنی:استاد راهنما
  چهرئیدکتر شیما :استاد مشاور
شده  ماریتي ها موشهاي پراکسیداسیون لیپید بیضه و سرم  شاخص بر نیکورکومر اث:نامه عنوان پایان

      مکلرایدویبا کادم
قدرت آنتی اکسیدانتی کل، قابلیت حیات اسپرم، آلدهید،  دي مالون کادمیوم، کورکومین،:کلید واژگان

  .تمامیت آکروزوم و غشا اسپرم، تعداد اسپرم، موش
  :یده پایان نامهچک

 اعمال را خود مخرب اثرات اکسیداتیو استرس القا طریق از که است محیطی زیست آالینده و سنگین فلز کادمیوم یک
 را اکسیداتیو استرس است قادر که شده شناخته قوي اکسیدانت آنتی یک عنوان ماده موثر زردچوبه به کورکومین. نماید می

 و دیپیل ونیداسیپراکس در کلراید ومیکادم مخرب آثار يرو بر نیکورکوم ریتاث یبررس هدف با حاضر پژوهش .نماید مهار
 NMRIبالغ نژاد  هاي موش .انجام شد موش در و برخی از پارامترهاي اسپرم ضهیب بافت و سرمکل  یدانتیاکس یآنت قدرت

مدت  تیمارها به. کورکومین -4وم کلراید کادمی+ کورکومین  -3کادمیوم کلراید  -2کنترل  -1: بندي شدند گروه دسته 4 به
منظور  و به) MDA(آلدهید  دي و بیضه سنجش مالون سرم لیپید گیري پراکسیداسیون جهت اندازه. ساعت انجام شد 24

مورد  Ferric Reducing/ Antioxidant Power (FRAP)بیضه روش  وارزیابی قدرت آنتی اکسیدانتی کل سرم 
 - نیائوز يزیرنگ آم( اسپرم اتیح تیدرصد قابل نییتعهاي مختلف جهت  دیدیمی گروه ي اپیها ماسپر. استفاده قرار گرفت

تست (غشا  تمامیت بررسی و جهت) رنگ آمیزي کوماسی بریلیانت بلو(، تعیین درصد تمامیت آکروزوم )نیروزنگ
Hypoosmotic Swelling (تعداد .شد ستفادها) آیوداید پروپیدیوم و هوخست همزمان آمیزي رنگ همچنین و 

. شمارش شد) World Health Organization(جهانی سالمت  سازمان دستورالعمل اساس یم بردید یاپ يها اسپرم
 حد در ها میانگین تفاوت و انجام توکی با تست شده همراه طرفه یک واریانس آنالیز توسط ها داده آماري تحلیل و تجزیه
  .شد در نظرگرفته )>05/0P(دار  معنی

 یدانتیاکس یآنت قدرت دار یمعن کاهشو  ضهیب و سرم MDA زانیم دار یمعن شیافزا باعث کلراید ومیکادمدر این پژوهش 
همچنین قابلیت حیات، تمامیت آکروزوم، تمامیت غشاي پالسمایی و تعداد . نسبت به گروه کنترل شد ضهیب و سرمکل 

+  نیکورکوم گروه در. یافت داري کاهش طور معنی به کنترل گروه هب نسبتاسپرم در گروه تیمار شده با کادمیوم کلراید 
اثرات سمی کادمیوم کلراید را بر روي این پارامترهاي اسپرم نسبت به  توانست يدار یمعن طور به نیکورکوم ،کلراید ومیکادم

  .گروه کادمیوم کلراید جبران نماید
 بر را کادمیوم کلراید مخرب اثرات است قادر يقو دانتیاکس ینتآ کی عنوان به کورکومین که داد نشان پژوهش نیا جینتا

  .دینما مهار اسپرم يپارامترهابرخی از  پراکسیداسیون لیپید و قدرت آنتی اکسیدانتی کل سرم و بافت بیضه و
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   نصوریم فوالدی حسنا :نام ونام خانوادگی
   رازي شناسی زیست :و دانشگاه رشته کارشناسی

  ٨/٧/١٣٩٣ :) دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

 ھمتا احمد دکتر :استاد راهنماي پایان نامه

  .  :استاد مشاور پایان نامه
 مبدل میآنز ژنوتیپ بررسی :موضوع پایان نامه

 از برخی در (ACE) آنژیوتانسین
 استان زرده روستای ساکن تحمیلی جنگ شیمیایی دیدگان آسیب

 کرمانشاه

 پوستی، عوارض ،ACE تنفسی، عوارض خردل، گاز :کلید واژگان
 چشمی عوارض

 یک عامل گاز خردل و یا (SM) سولفورموستارد :چکیده پایان نامه

زایي است،  تاولو زایي جھش، خواص سیتوتوکسیک با کننده ھآلکیل
بھ   SM.دھد تنفسي را ھدف قرار مي و سیستم، چشم پوستکھ 

علیھ نیروھای  عراق نیروھاي نظامي توسط سالح شیمیایي عنوان
مورد استفاده قرار ) ١٩٨٠- ١٩٨٨( و شھروندان ایراني رزمنده

 سوم و یک صدوم ساختایراني را م ١٠٠٠٠٠بیش از این عامل .گرفت
تنوع . برند عوارض ناشي از خردل رنج مي ھنوز ھم از ھا از آن
، بھ طور (ACE) آنژیوتانسین آنزیم مبدل ژن کد کننده در ژنتیکي
 و ACE متغیر با سطوح،  (I/D)شدگي حذف/شدگي درج مورفیسم پليخاص، 

با فرض  .مرتبط است حاد و مزمن ھای تنفسی بیماري با شدت
 مواجھھ با عوارض تنفسي دیررس شدت ممکن است  ACEژنوتیپ کھ این

 ينفر از مردم روستا ٣٤از  .را تحت تأثیر قرار دھد گاز خردل
 بودند یافتھزرده استان کرمانشاه کھ با گاز خردل مواجھھ 

نفر از مردم شھرستان  ٣٠بھ عنوان گروه مورد مطالعھ و  از
گروه کنترل  نوانغرب واقع در ھمین استان بھ ع آباد اسالم

بھ عالوه اطالعات مربوط بھ وجود سھ . نمونھ خون گرفتھ شد
ناشي از مواجھھ با این  يو چشم يپوست ي،تنفس ي دیررس  عارضھ
با استفاده  ACE یپژنوت. گشت يآور نامھ جمع پرسش یقاز طرگاز، 
میزان . الکتروفورز پیرو آن تعیین گشت پرایمري و ژل سھ PCRاز 

% ٥٠، % ٩/٥٢ضھ تنفسي، پوستي و چشمي بھ ترتیب بروز سھ عار
در  IIو  DD ،IDفراواني ژنوتیپي براي سھ ژنوتیپ . بود% ١/٤٤و

و ٤٤/٠، ٥/٠گروه مورد مطالعھ در افراد داراي عارضھ تنفسي 
و در گروه  ١٩/٠و ١٢/٠،٦٩/٠و در افراد بدون عارضھ ٠/ ٠٦
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مشخص . بود ١٧/٠و ٥٣/٠و  ٣/٠ھا بھ ترتیب  کنترل این فراواني
در افراد داراي عارضھ تنفسي  DDگردید کھ فراوانی ژنوتیپ 

و  = ٢٢/٦(نسبت بھ افراد بدون عارضھ باالتر است 
٠٤٥/٠=P .(کند کھ ژنوتیپ  این نتایج پیشنھاد میDD  ژن
ACE شانس ابتال بھ عوارض تنفسی گاز خردل را افرایش ،

  . دھد مي

  

  فیشر گسنر:یخانوادگ ونام نام
  لرستان -  يجانور یشناس ستیز:دانشگاه و یکارشناس رشته
  کیژنت - یشناس ستیز:ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  08/11/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  همتا احمد دکتر:استاد راهنما
  يمحمد سالومه دکتر:استاد مشاور
 پستان سرطان به مبتال زنان در کیناز-3 اینوزیتول فسفاتیدیل ژن يها جهش بررسی:نامه عنوان پایان

  يمرکز استان در
  . SSCPپستان، سرطان پلیمرفسیم، کیناز،-3 اینوزیتول فسفاتیدیل:واژگان کلید

  :چکیده پایان نامه
گروهی از لیپید کینازهاي مسیرهاي انتقال پیام هستند که در تنظیم ) Ks3PI(کینازها  -3فسفاتیدیل اینوزیتول  :مقدمه

این خانواده آنزیمی از دو زیر واحد کاتالیتیکی و  Iکالس. اي تکثیر، چسبندگی، بقا و تحرك سلولی مشارکت دارندفراینده
شود، موجب افزایش فعالیت  می کدCA3PIKهاي زیر واحد کاتالیتیکی که توسط ژن  جهش. تنظیمی تشکیل شده است

هاي این ژن را در چندین سرطان  صد باالیی از جهشمطالعات گذشته در. شوند ها می آنزیم و رشد کنترل نشده سلول
که به  20و  9در نقاط داغ در اگزون  CA3PIKهاي ژن  در سرطان پستان فراوانی باالیی ازجهش. انسانی نشان دادند

در سرطان پستان ازحدود  CA3PIKهاي ژن  فراوانی جهش. ترتیب مربوط به دومین مارپیچی و کینازي هستند، قرار دارد
  .باشد می% 8-40%

در بیماران CA3PIKهاي ژن  سرطان پستان در استان مرکزي، در این مطالعه جهشبا توجه به شیوع باالي : ها مواد و روش
با  20و  9هاي  نمونه نرمال استخراج شد و سپس اگزون 20نمونه بیمار و  45از DNA. مبتال به سرطان پستان بررسی شد

ارتباط  همچنین. توالی یابی مستقیم بررسی شدند وSSCPهاي  ن ژن توسط روشهاي ای جهش. تکثیر شدند PCRروش 
فاکتورهاي کلینیکوپاتولوژیکی شامل سن تشخیص، درگیري غدد لنفاوي، وضعیت با CA3PIKهاي ژن  بین جهش

  .بررسی شد) x2(هیستولوژیک، اندازه تومور و درجه بافتی توسط آزمون پیرسن کاي اسکوئر 
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آن در دومین % 25و ) 9اگزون (آن در دومین مارپیچی % 75 در این مطالعه، CA3PIKجهش ژن  %6/26از بین : نتایج
در . در سرطان پستان غالب است 9هاي اگزون  دهد جهش شناسایی شد که پیشنهاد می) 20اگزون (کینازي 

ون ، جهش دیگري نیز در این اگز]K542E( A1624G([ 9این مطالعه عالوه بر جهش شایع اگزون 
])A545E( C1634G[ معنی داري بین جهش با همچنین این مطالعه نشان داد که ارتباط . شناسایی شد

  .فاکتورهاي کلینیکوپاتولوژیکی وجود ندارد
اهداف درمانی ، اهمیت این مسیر را به عنوان استK3PIباالي جهش در این ژن که بیانگر انکوژنیک بودن  میزان: بحث
 .دهد د سرطان پستان نشان میجلوگیري و توقف رشبراي 

  
  

  زینب نصیري :نام ونام خانوادگی
    گرگان - گیاهی –زیست شناسی  :رشته کارشناسی و دانشگاه

  سیستماتیک اکولوژي -زیست شناسی :رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  18/06/1393 :تاریخ فراغت از تحصیل

  دکتر میترا نوري :استاد راهنما
  هدي طالبیدکتر سید م :استاد مشاور
در استان  .Amaranthus Lبررسی بیوسیستماتیکی و فلور بیولوژیکی جنس  :نامه عنوان پایان

  تهران
   :چکیده پایان نامه

گونه در جهان و  60-75با  Amaranthaceaeي با نام فارسی تاج خروس متعلق به خانواده .Amaranthus Lجنس    
که این گونه در ایران است  Rechinger 1998 (11(گونه و  7بیش از ) 1369(گونه، قهرمان  7) 1358(بر مبناي مبین 

باشند هاي این جنس گیاهانی یکساله  علفی میگونه. هاستاز آناهلی شدن برخی  هیبریداسیون یااختالف نظر به دلیل 
  A. chlorostachys , A. blitoides , A. blitoidesهاي تاکسون. رویندها و در تمام ایران میي قارهکه در همه

var. viridis , A. blitum, A. retroflexus, A. deflexus, A. lividus var. ascendens, A. graecizans 
var. graecizans, A. graecizans var. sylvestris,     چون همیشه دسته . اند براي استان تهران گزارش شده

هاي سیستماتیک پذیر نیست، پس در این پژوهش از روش شناسی امکانبندي گیاهان با استفاده از خصوصیات ریخت 
ي هاشناسی و فیتوشیمی براي شناسایی و تشخیص گونهو میکرومورفولوژي، گرده مدرن شامل مطالعات اکولوژي، ماکرو

Amaranthus گونه و یک واریته جنس  6جمعیت از  36. موجود در استان تهران استفاده گردیدAmaranthus  از نقاط
هاي شاهد تهیه شده و در هرباریوم نمونه. آوري و با استفاده از منابع معتبر شناسایی شدندمختلف استان تهران جمع

 .A. albus  ،A. blitoides  ،A. blitum  ،A. caodatus  ،A آنها شامل . شونددانشگاه اراك نگهداري می
retroflexus ، A. tricolor  و واریتۀA. blitum var. emerginate هاي  باشند که در این پژوهش تاکسونمیA. 

caodatus، A. tricolor  وA. blitum var. emerginate صفت کمی  66. جدید براي استان تهران گزارش می شوند



 

٢٧ 

 

ي مناسب هاها و روشصفت فیتوشیمیایی تعیین و با استفاده از ابزار 13صفت گرده شناسی و  10آناتومی، - و کیفی مورفو
آنالیز و کالسترهاي  SPSSافزار با استفاده از نرم PCAها پس از کدگذاري به روش داده. بررسی گردیدند

گره، طول آناتومی نشان داد که طول اولین و آخرین میان-هاي مورفوانالیز آماري داده. مربوطه رسم گردیدند
نسبت آن دو با ارزشترین صفات در تفکیک  کل مادگی، طول برگ و دمبرگ، بیشترین طول و عرض گلپوش و

هاي مورد هاي گرده شناسی نشان داد دانۀ گرده در همۀ تاکسونداده. هستند Amaranthusهاي جنس گونه
می  scabrateو تزئینات سطح آن زبر و خشن ) pantoporate(چندین منفذي , (spherical) مطالعه به صورت کروي

ها نشان داد همۀ چنین مطالعه فالونوئیدهم. اي استندترین صفت جداکنندة درون گونهباشد و قطر منافذ گرده ارزشم
گلیکوزید و آگلیکون  C & C-/Oتاکسون هاي مورد مطالعه در ریشه و بخش هوایی داراي فالونوئید سولفات، فالون 

ي ستین و روتین در بخش هوایی همهایزوررامنتین، کامفرول، کوئر). به استثنا برگ ها که فاقد آگالیکون بودند(هستند 
  .ها فالونوئیدهاي کامفرول، کوئرستین و روتین وجود داشتي تاکسوندر ریشه همه. تاکسون هاي مورد مطالعه یافت گردید

 کرهرودي حاجیان افسانه :خانوادگی ونام نام
 اراك - شناسی زیست :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته
  24/03/1393: )عدفا( تحصیل از فراغت تاریخ
 زاده شریعت محمدعلی سید دکتر :راهنما استاد

 :استاد مشاور
 تیمار NMRI نژاد بالغ موشهاي اسپرم پارامترهاي بر سیاهدانه روغن اثر ارزیابی :نامه عنوان پایان

 بیسفنوآل با شده
 موش دانه، سیاه روغن بیسفنوآل، اسپرم، پارامترهاي :واژگان کلید

   :نامه پایان چکیده
. کند و بر روي سیستم تولید مثلی نر اثر سمی دارد می ROSآ یک ماده استروژنی شناخته شده است که تولید  فنول بیس

 .بود آ فنول بیسدانه بر پارامترهاي اسپرم در برابر سمیت القا شده با  هدف از این مطالعه بررسی اثر محافظتی روغن سیاه
آ  فنول بیس کنترل،) : n=6(گروه 4گرم به طور تصادفی به  32±3ن وزنی با میانگیNMRI هاي نر بالغ نژاد  موش

 )mg/kg/day200(دانه ، روغن سیاهml/kg/day) 5(  روز به صورت  34دانه تقسیم و به مدت  روغن سیاه+  آ فنول بیسو
 نیز در محیط کشتم چپ در پایان دوره تیمار، وزن بدن و بیضه چپ ثبت گردید و ناحیه دمی اپیدیدی. دهانی تیمار شدند

Ham's F10 هاي خارج شده به منظور بررسی پارامترهاي اسپرمی از جمله تعداد، تحرك، قابلیت  اسپرم. قطعه قطعه شد
اورانژ و  هاي آکریدین کیفیت کروماتین اسپرم، توسط رنگ آمیزي. اسپرم مورد استفاده قرار گرفت حیات و ناهنجاریهاي

هاي اسپرماتوگونی و میزان پراکسیداسیون  ساز، قطر هسته سلول هاي منی همچنین قطر لوله. بلو بررسی گردید آنیلین
ها  آنالیز و تفاوت در میانگین  One-Way ANOVAها با روش آماري داده. آ اندازه گیري شد فنول لیپیدي توسط بیس

 .معنی دار در نظر گرفته شد )>05/0P( درحد
، )>01/0P( داري در تعداد  کاهش معنی ).>05/0P( داري نداشت گروه تغییر معنی 4  وزن بدن و بیضه در در این بررسی

در . در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد آ فنول بیسگروه  در )>001/0P( تحرك، قابلیت حیات و مورفولوژي طبیعی اسپرم



 

٢٨ 

 

شده را نسبت به گروه  پارامترهاي ذکر داري  دانه توانست به طور معنی دانه، روغن سیاه روغن سیاه + آ فنول بیسگروه 
ساز در گروه  هاي منی داري در میانگین قطر لولههمچنین کاهش معنی ).>05/0P( افزایش دهد آ فنول بیس
آ دریافت کردند نسبت  فنول و نیز در گروهی که بیس ).>01/0P(  آ نسبت به گروه کنترل دیده شد  فنول بیس

روي قطر تاثیري بر  آ فنول بیس. )>001/0P( رت معناداري افزایش یافته استآلدئید بصو دي به کنترل، مالون
 .اسپرم و جایگزینی پروتامین به جاي هیستون نداشت DNAهاي اسپرماتوگونی و تمامیت  هسته سلول

دودي بهبود آ بر روي پارمترهاي اسپرم را تا ح فنول دانه توانست سمیت القا شده توسط بیس نتایج نشان داد که روغن سیاه
  .ببخشد

  
  
  

   ایک یحاتم نجمه: یخانوادگ ونام نام
   اراك ینیتکو یسلول- ستیز: دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  01/04/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یمهرنجان یمانیسل دکترملک :استاد راهنما
  .............  :استاد مشاور
 آرسنیت سدیم آورزیان اثرات از جلوگیري در کورکومین تاثیر استریولوژیکی مطالعه :نامه عنوان پایان

  بالغ هايموش بیضه بافت بر
  موش ن،یکورکوم ت،یآرسن میسد ضه،یب ،يولوژیاستر: واژگان کلید

  :نامه انیپا دهیچک
 روي بر تواندمی که باشد می آزاد رادیکال تولید باتوان محیطی زیست آالینده یک آرسنیت سدیم 

 یک عنوان به کورکومین، اثر بررسی مطالعه این از هدف. باشد داشته سوء اثرات نر مثلی یدتول سیستم
 سدیم با تیماري هايموش اسپرم زایاي هايسلول جمعیت و بیضه بافت بر قوي، اکسیدان آنتی

 کورکومین کنترل، گروه.شدند تقسیم)n=6(گروه 4 به بالغ نر هاي موش .بود آرسنیت
)mg/kg/day15(،  آرسنیتسدیم)mg/kg/day5(، از پس. شدند تقسیم کورکومین+آرسنیتسدیم 

 حجم و وزن. شد انجام آزان هان هایدن روش با آمیزيرنگ و برش خارج، راست بیضه روزه، 34 تیمار
 ارتفاع و ساز منی هاي لوله قطر غشاءپایه، بینایبنی؛ضخامت بافت و ساز منی هاي لوله حجم بیضه،

 با سرتولی و اسپرماتید اسپرماتوسیت، اسپرماتوگونی، هايسلول تعداد سازمنی هايلوله زایشی اپیتلیوم
 و تجزیه توکی آزمون و طرفه یک واریانس آنالیز آزمون توسط ها داده. شد زده استریولوژیتخمین روش

 در دارمعنی کاهش .شد گرفته نظر در)<05/0P( دارمعنی سطح در هامیانگین تفاوت و شد تحلیل
 هاي لوله زایشی اپیتلیوم ارتفاع ،)<001/0p(ساز منی هاي لوله قطر ،)<05/0P(ساز منی هاي لوله حجم
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 حجم و) <001/0P( اسپرماتید و اسپرماتوسیت)<001/0p(پایه غشاء ضخامت و) <01/0p(ساز منی
 بهبود). <05/0P(داشت کنترل گروه با مقایسه در داري معنی افزایش بینابینی بافت

 و وزن. رسید کنترل گروه سطح در کورکومین،+آرسنیت سدیم گروه در فوق رامترهايپا
 گروه در را داريمعنی تفاوت هیچ سرتولی و اسپرماتوگونی هايسلول کل تعداد بیضه، حجم

 کورکومین که داد حاضرنشان مطالعه نتایج).>05/0P(نداد نشان کنترل با مقایسه در آرسنیت سدیم
 اطالعات همچنین. بخشد بهبود را بالغ موش بیضه بافت در آرسنیت سدیم از ناشی ءسو اثرات توانست

 هايسلول در آرسنیت سدیم از ناشی جانبی عوارض تواندمی احتماال کورکومین که دهدمی نشان ما
 هايمحیط کارگران روزانه غذایی رژیم به را کورکومین توانمی بنابراین ببخشد، بهبود را اسپرم زایاي

 مطالعات هنوز کند، جلوگیري آن جانبی عوارض تا کرد، اضافه اندآرسنیک معرض در که صنعتی،
  .است نیاز مورد تایید براي بیشتري

  
  مریم محمدي:نام ونام خانوادگی

    اراك -زیست شناسی گیاهی:رشته کارشناسی و دانشگاه
  سلولی تکوینی -زیست :رشته و گرایش کارشناسی ارشد

  24/3/1393:از تحصیلتاریخ فراغت 
  دکتر سید محمد علی شریعت زاده:استاد راهنما
 :............استاد مشاور
بر  )Camellia sinensis( حفاظتی عصاره هیدروالکلی چاي سبزبررسی نقش  :نامه عنوان پایان

  هاي تیمارشده با سدیم آرسنیتپارامترهاي اسپرم در موش
  .آرسنیت، عصاره چاي سبز، موش ، سدیمبیضه، پارامترهاي اسپرم :واژگان کلید

   :چکیده پایان نامه
این مطالعه  هدف از . گرددآالینده زیست محیطی است که موجب تولید رادیکال آزاد و تخریب بافتی می آرسنیت یک  سدیم

اي تیمار شده با ه هاي اسپرم و بافت بیضه موش اکسیدان، بر پارامتر عنوان یک آنتی به) GTE(بررسی اثر عصاره چاي سبز 
  .باشد آرسنیت می سدیم
آرسنیت  سدیمکنترل، ): n=6(گروه  4به طور تصادفی به گرم  30±5 ن وزنی یانگیبا مNMRI نژاد  نر بالغهاي  موش

)mg/kg/day 5(، GTE )mg/kg/day 100 ( آرسنیت سدیمو +GTE روز به صورت دهانی تیمار  34و به مدت  میتقس
قطعه   Ham's F10ط کشتیمحیمار، وزن بدن و بیضه چپ ثبت و ناحیه دمی اپیدیدیم چپ در در پایان دوره ت. شدند

کیفیت کروماتین . گرفت   استفاده قرار مورد م  هاي اسپر  رمنظور بررسی برخی از پارامتشده به   هاي خارج  اسپرم . قطعه شد
بیضه چپ جهت مشاهدات هیستوپاتولوژیک . بلو ارزیابی شد اورانژ و آنیلین اي آکریدین   هسته  هاي آمیزي رنگ  اسپرم، توسط

گیري لیپیدي اندازه سرم به عنوان شاخص پراکسیداسیون) MDA(آلدئید ديهمچنین سطح مالون. مورد استفاده گرفت
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 دار در نظرگرفته معنی >P) 05/0 (ها در حد آنالیز و تفاوت میانگین One-Way ANOVAها با روش آماري  داده. شد
  .شد

داري  کاهش معنی. <P) 05/0(داري نداشت  در این پژوهش وزن بدن و بیضه در بین چهار گروه اختالف معنی
هاي و همچنین قطر لوله>P) 01/0( اسپرم   طبیعی ، مورفولوژي>P) 001/0( حیات در تعداد، تحرك، قابلیت

آرسنیت در مقایسه با گروه  شده با سدیمهاي تیمار  در موش>P) 001/0(زایشی  ساز و ضخامت اپیتلیوممنی
-در موش>MDA )001/0 (Pساز و سطح هاي منیداري در قطر لومن لولهاز طرفی افزایش معنی. کنترل مشاهده گردید

طور قابل  توانست به GTE ،GTE+آرسنیت در گروه سدیم. آرسنیت در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شدهاي گروه سدیم
 >P).001/0(آرسنیت جبران نماید نسبت به گروه سدیم آرسنیت را بر پارامترهاي فوق خرب سدیمتوجهی اثرات م

  . هیستون نداشت  جاياسپرم و جایگزینی پروتامین به DNAکیفیت  آرسنیت تاثیري بر قطر هسته اسپرماتوگونی، سدیم
بر پارامترهاي اسپرم و بافت بیضه  آرسنیت دیماثرات نامطلوب س    نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره چاي سبز توانست 

 .هاي بالغ را تا حد زیادي جبران نماید موش
 

  طاهره احمدي :نام ونام خانوادگی
  حشره شناسی پزشکی  :رشته کارشناسی و دانشگاه

  سیستماتیک اکولوژي -زیست :رشته و گرایش کارشناسی ارشد

  18/6/1393:تاریخ فراغت از تحصیل
  سر کار خانم دکتر میترا نوري :استاد راهنما
  جناب آقاي دکتر سید مهدي طالبی :استاد مشاور
  در استان لرستان .QuercusLبررسی بیوسیستماتیکی و فلور بیولوژیکی جنس  :نامه عنوان پایان

آناتومی، گرده شناسی، -، سیستماتیک جدید، مورفوQuercus ،Fagaceae: واژگان کلید
 .دشیمیوتاکسونومی، فالونوئی

  :چکیده پایان نامه
یکی از  Fagoideaeي و زیر خانواده Fagaceaeي ، خانوادهFagalesي متعلق به راسته) .Quercus L(جنس بلوط 

اعضاي این جنس به صورت . گونه در ایران است 17گونه در جهان و  300-600هاي این خانواده با تقریبا ًترین جنسمهم
ي تک فندقه اي، میوههاي دم گربههاي نر به صورت سنبلهي متناوب، گلهاي سادهه با برگپایهایی تکدرختان یا درختچه

 7از بین  .انتشار دارندخشک  و با آب و هواي گرم مناطقي شمالی در در نیمکرهشوند که و محبوس در نیم کوپول دیده می
گونه مظفریان  11، )1369(گونه قهرمان  12، )1358(گونه مبین  Rechinger (1971) ،14ي معرفی شده توسط گونه

براي استان   .Q. infectoriaOlivو .Q. brantiiLindlهاي براي ایران، گونه) 1373(گونه ثابتی  17و ) 1383(
پذیر نیست بنابراین شناسی امکانبندي گیاهان با استفاده از خصوصیات ریختچون همیشه دسته. اندلرستان گزارش شده

شناسی و فیتوشیمی براي شناسایی و آناتومی، گرده-هاي سیستماتیک جدید شامل مطالعات مورفوش از روشدر این پژوه
از نقاط مختلف استان لرستان  Q. brantiiيجمعیت از گونه 9. استفاده گردید Quercusهاي جنس تشخیص گونه
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صفت گرده  7آناتومی، -فت کمی و کیفی مورفوص 71. آوري و با استفاده از منابع معتبر قابل دسترس شناسایی شدندجمع
ها پس داده. هاي مناسب بررسی گردیدندصفت فیتوشیمیایی تعیین و با استفاده از ابزارها و روش 32شناسی و 

و همچنین با استفاده از  SPSSبا استفاده از نرم افزار Box and Wisker و  PCAاز کدگذاري به روش 
 هايآنالیز و سپس کالستر MVSPبا استفاده از نرم افزار UPGMAو  PCA biplot ،PCOهاي روش

ترین آناتومی نشان داد که صفات میوه و کوپول با ارزش-هاي مورفونتایج آنالیز آماري داده .مربوطه رسم گردید
ند بودن شناسی ارزشمهاي گردهداده. در مقایسه با سایر صفات هستند Q. brantiiيهاي گونهصفات در تفکیک جمعیت

و در  Q. brantii var. belangeri ،suboblateي گرده در دانه. ها نشان دادي گرده را در تفکیک جمعیتشکل دانه
var. persicaQ. brantii. ،oblate-spheroidal هاي ي اندامي فالونوئیدها نشان داد که همهمطالعه. باشدمی

ژنین، کامفرول، آپی. گلیکوزید و آگلیکون هستند C&C/Oت، فالون هاي مورد مطالعه داراي فالونوئید سولفاجمعیت
شود که بر مبناي این مطالعه پیشنهاد می. ها یافت شدي آنمیرستین، نارنجنین، کوئرستین، روتین و ویتکسین در همه

 .Q. brantii varي ها، به عنوان واریتهآناتومی با سایر جمعیت-به دلیل تفاوت در صفات مورفو CTA3جمعیت 
kohdasht معرفی شود.
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٣٤ 

  گودرزي مجتبی: خانوادگی ونام نام
  اراك دانشگاه نظري فیزیک: دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته
 نظري فیزیک: دکتري گرایش و رشته
 22/05/1393) : دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

 صادقی حسین دکتر :استاد راهنما
 .............  :استاد مشاور
 هادرونی هاي تالشی و فرایندها در موثر میدان نظریه کاربرد :نامه عنوان پایان

 هادرون کایرال، نظریه موثر، میدان نظریه: واژگان کلید
 به مختصر طور به ابتدا رد باشد، می فصل پنج بر مشتمل که نامه پایان این در: نامه پایان چکیده
 با ادامه در و پرداخته آمده بدست تجربی نتایج از استفاده با ها آن تولید نحوه و ها مزون معرفی

 مورد باردار و خنثی کانال دو در  و   به   ذره واپاشی و   به   ذره واپاشی مؤثر، میدان نظریه از استفاده
 ضرایب و واپاشی پهناي پراکندگی، دامنه شده، انجام تمحاسبا به توجه با. است گرفته قرار مطالعه
 محاسبه ها کنش برهم از یک هر براي NLO مرتبه تا Dalitz-Plot نمایش هاي پارامتر به مربوط

 تجربی نتایج با خوبی توافق است شده اشاره ها آن به چهارم فصل در که آمده بدست نتایج. است شده
 مورد این در شده ارائه تئوري و تجربی یافته چندین و  Particle Data Groupتوسط شده ارائه
 پیشرفت از استفاده با   کنش برهم به مربوط پراکندگی مقطع سطح محاسبه به کار این ادامه در. دارد
 این انجام براي. است شده پرداخته مزون شامل جسمی چند هاي سیستم زمینه در اخیر هاي

 معادالت و باریونی و مزونی هاي سیستم جسمی سه و دو اينیروه کایرال دینامیک از محاسبات
Faddeev ساخته فوتون و ها هادرون اساس بر مؤثر میدان نظریه اینکه به توجه با. است شده استفاده 

 طریق از تجربی هاي داده با آنها کردن برازش طریق از را هادرونی هاي پارامتر توان می است، شده
 حسب بر پراکندگی کل مقطع سطح محاسبه جهت آمده بدست نتایج. نمود محاسبه شناسی پدیده
 و COSY-ANKE از آمده بدست تجربی نتایج با NLO مرتبه تا جرم مرکز دستگاه در نهایی تکانه

WASA-at-COSY همخوانی این رود می باالتر محاسبات مرتبه چه هر. باشد می باال همخوانی داراي 
  گردد می بهتر ها
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  حسن خلیلی :خانوادگی ونام نام

  اراك دانشگاه نظري فیزیک :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته

 نظري فیزیک :دکتري گرایش و رشته
 22/05/1393 ) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

 صادقی حسین دکتر :استاد راهنما

 .............  :استاد مشاور
اطیسی ترایتون با درنظر گرفتن نیروهاي سه بررسی عامل هاي شکل الکترومغن :نامه عنوان پایان

  جسمی
   نوکلئونی تابشی گیراندازي) 3   نوکلئونی سه هاي سیستم) 2   موثر میدان نظریه) 1 :واژگان کلید

 دوترون-نوترون اندرکنش) 6   فدیو معادالت) 5   نوکلئونی سه نیروي) 4
    :نامه پایان چکیده

. ی همراه با نیروهاي سه نوکلئونی اهمیت زیادي داشته استدر دهه گذشته حل مسائل چند نوکلئون
هاي سبک با توجه به نظریه انفجار بزرگ کمک     نیروهاي سه نوکلئونی در چگونگی تشکیل هسته

همچنین نظریه میدان موثر براي جداسازي مقیاس ها در سیستم . زیادي را در حل مسائل می نماید
این پایان نامه به بررسی خواص الکترومغناطیسی ترایتون . ی کندچند نوکلئونی نقش مهمی را بازي م

با این روش شعاع مغناطیسی . موثر بدون پایون در انرژیهاي پایین می پردازد با استفاده از نظریه میدان
و عامل شکل مغناطیسی هسته ترایتون و دیگر مشاهده پذیرهاي مربوط به آن همراه با نیروهاي سه 

  .درکنش الکترومغناطیسی محاسبه شده استنوکلئونی با ان
 2ترایتون در مقایسه با نتیجه تجربی موجود، خطایی حدود  نتیجه محاسبات براي شعاع مغناطیسی

از موارد . درصد را نشان می دهد که بیانگر تطابق خوب این محاسبات در مقایسه با نتایج تجربی است
براي فرآیند  Fore-aftی باشد عدم تقارن دیگري که مربوط به خاصیت مغناطیسی ترایتون م

3( , )d n H  در انرژي زیرE=25 MeV  است که نتیجه بدست آمده با نتایج تجربی و نظري
همچنین نتایج نشان می دهد که توزیع زاویه اي سطح مقطع پراکندگی به برهم . مطابقت خوبی دارد

در نهایت با . پیش بینی نمود کنش ها حساس نبوده و اثرات زاویه اي را از نیروي سه جسم نمی توان
معادالت انتگرالی فدیو و وارد نمودن نیروي سه نوکلئون در محاسبات ارائه شده در این پایان استفاده از 

 ترایتون اندازه گیري شده است که در مقایسه با سایر اندازه گیري هاي نظري Sبه  Dنامه نسبت حالت 
  .دست آمده، داردتجربی ببا نتایج  انجام شده، این نتایج داراي مطابقت بهتري



 

٣٦ 

 

  سعید قربانعلی: نام ونام خانوادگی
  فیزیک  : رشته کارشناسی ارشد و دانشگاه

  : رشته و گرایش دکتري
  ) : دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

  :میانگین کل دکتري
  پور شهرکیمهران قلی دکتر :استاد راهنما
 دکتر هادي سوالونی -:استاد مشاور

سازیو بررسی خواص مکانیکی، ساختاري و الکتریکی نانوساختارهاي ترکیبی مدل :نامه عنوان پایان
BaTiO3 

،پیزوالکتریک، پتانسیل باکینگهام، خواص )BaTiO3(باریوم تیتانایتدینامیک مولکولی، : کلید واژگان
 .LAMMPSاي، کد سازي رایانهالکترومکانیکی، شبیه

 :چکیده پایان نامه
تعداد درجات آزادي در یک سیستم . هاي فیزیکی هستندهاي محاسباتی جهت کاهش درجات آزادي مدلهاي اخیر فیزیکدانان به دنبال روشدر سال

- بسیار زیاد است و اگر کسی بخواهد یک مکعب میکرونی از آنرا مدل کند، معادالت حرکت چند بیلیون اتم را باید به BaTiO3الکتریک نوعی مانند پیزو
سازي لپارچه، مدهاي اتمی را در قالب یک ساختار یکتواند مدلسازي وجود دارد که میبراي رفع این نگرانی چندین روش شبیه. صورت عددي حل کند

شود، و یا عبارت است از سازي نمایی ازکارکرد سیستم واقعی با گذشت زمان است که با کامپیوتر دنبال میدریک تعریف کلی شاید بتوان گفت شبیه . کند
  .ات مورد مطالعه قراردادنمایش حاالتی از یک سیستم توسط ارقام، اعداد واشکال به نحوي که بتوان به وسیله آن پارامترهاي مورد نظرخود درتمام لحظ

به صورت تابعی از اندازه و درصد ) BaTiO3(تیتانایتهاي پروسکیت باریممولکولی به بررسی خواص نانوتسمهنامه با استفاده از روش دینامیکدر این پایان
- شود و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه میبه میمحاس... پذیري وناقصی اکسیژن پرداخته شده و سپس انرژي، ضرایب مکانیکی، ضریب پیزوالکتریک، قطبش

بعدي ناهمسانگردي هستند که داراي سطح ها ساختارهاي تکنانوتسمه. ]001 [و]110[، ]111[:راستاهاي مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از. گردد
هنگامی که با اعمال نیرو، . با سایر نانوساختارها متفاوت است بنابراین، خواص فیزیکی آنها. باشند و نسبت سطح به حجم آنها زیاد استمقطع مستطیلی می

 بنابراین. توان دیدرا می) پوالریزاسیون (شود پدیده دو قطبی شدن داده می) BaTiO3(هاي باریم تیتانایت تغییري در ابعاد نانوتسمه
کنند، همچنین مواقعی که در میدان یدمیتولیکیازخودشارژالکتر نتیجهی یک ولتاژ یا میدان الکتریکی در آنها ایجاد  و در کیرحاالتمکانییدرپاسخبهتغ

ها با یکدیگر، کنش ذرهسازي برهممدل.نامندپذیر را خاصیت پیزوالکتریکی میاین رفتار برگشت. دهندگیرند، ابعاد خود را تغییر میالکتریکی قرار می
شود با پتانسیل باکینگهام بیان می BaTiO3هاي انرژي پتانسیل بین اتم. شودهاي دستگاه بیان میها یا مولکولهاي اتممعموالً با انرژي پتانسیل بین ذره

  .کندکنش بین ذرات دستگاه و محیط اطراف آن را مشخص میکه شرایط مرزي نیز مدل برهم
 149.11طول هر یک از این نانوساختارها . انایت تهیه شودهاي پروسکیت باریوم تیتسازي سامانه موردنظر، باید ساختار بلوري نانوتسمهبراي انجام شبیه

Åي حرکت اولیه به با استفاده از مولد اعداد تصادفی مولر اجازه. اندنمایش داده شده) آماده براي کشش(باشد که در دو حالت قبل و بعد از تعادل می
. گیردانجام می NVTاین تعادل تحت آنسامبل . رسدم به تعادل با محیط میسیست ps1گام زمانی یعنی حدود  1000شود و بعد از گذشت ذرات داده می

جا شده و از ها جابهبعد از به تعادل رسیدن نانوساختارها، مکان اتم. هاي مختلفنشان دادها را از زاویهتوان ساختار نانوتسمهمیVMDافزار با کمک نرم
نتایج محاسبات . شودیکی از دو انتها را ثابت در نظر گرفته و انتهاي دیگر را با سرعت ثابت کشیده می شوند که دراین لحظهي خود خارج میجایگاه اولیه
  .به دست آمده است LAMMPSافزار با کمک نرم

دست آمد و با به... و  خودي، ثابت پیزوالکتریکي ساختار، مدول یانگ، پوالریزاسیون خودبهدر نهایت پارامترهاي مکانیکی و الکتریکی از قبیل ثابت شبکه
  .سازي و آزمایشگاه می باشداطالعاتآزمایشگاهی مقایسه شد که نتایج، نشانگر توافق خوب بین شبیه
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   طاهري امین :خانوادگی ونام نام
   اراك-فیزیک :دانشگاه و کارشناسی رشته
  ژئوالکتریک-ژئوفیزیک :شدار کارشناسی گرایش و رشته
  07/11/1393 ) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  میرزایی محمود دکتر :استاد راهنما
  قناتی رضا دکتر  :استاد مشاور
  اختیاري شکل با دوبعدي ساختارهاي براي ویژه مقاومت سازي مدل :نامه عنوان پایان

  پوآسون دلهمعا مرزي، شرایط محدود، تفاضل ویژه، مقاومت :واژگان کلید
   :چکیده پایان نامه

 می انجام بعدي یک فضاي در افقی هاي الیه فرض با معموال الکتریکی ویژه مقاومت هاي داده تفسیر
 زیاد وسعت با نواحی روي باال هاي نرخ با اساسا و باال دقت با برداري داده هاي روش اخیر توسعه. شود
 اخیر هاي دهه خالل در. کند می طلب شناسی ینزم ساختارهاي براي را تر هوشمندانه تفسیر یک

 سه و بعدي دو هاي ناهمگنی و ها دایک ها، ناپیوستگی سازي شبیه براي قیاسی و تحلیلی هاي مدل
 مجانبی هاي رفتار تنها حال هر به قیاسی هاي مدل بیشتر در. است شده داده توسعه دیگر ساده بعدي
 پاسخ. شود می گرفته نظر در محدود فیزیکی ابعاد از اي مجموعه یک براي بزرگ هدایتی تباین براي

 . است آمده بدست عددي بصورت هادي و کلی هاي شکل بیشتر ناهمگن ویژه مقاومت
 یک از حاصل پتانسیل توزیع برآورد براي محدود، اختالف مجزاي و مستقیم روش یک تحقیق این در

 فضا، نیم سطح یک روي یا درون اي، نقطه نبعم یک از ناشی دوبعدي، هدایت یا ویژه مقاومت توزیع
 زمین اجسام تحقیق، این در ویژه مقاومت شده تعریف بعدي دو ساختارهاي. است شده گرفته بکار

.  اند یافته گسترش شان خفت امتداد در نامحدودي بطور که بوده دلخواه هاي مقطع سطح با شناسی
  نیومن، مرزي شرایط جوابگوي سادگی به که یبیتقر هاي فرم و سادگی علت به محدود اختالف روش

 روش یک پتانسیل، محاسبه براي شده برده بکار روش. است شده گرفته بکار هستند ترکیبی و دریکله
 .نماید می تقریب شکل مربعی اي شبکه با نامنظم فضاي یک روي را پوآسون معادله که است ماتریسی

 مختلف هاي مدل ویژه، مقاومت توزیع از حاصل الکتریکی یلپتانس پاسخ اي، رایانه برنامه نوشتن با
 .است گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد و برآورد

  
  

 



 

٣٩ 

 

  سمیرا رضوانی:نام ونام خانوادگی
  فیزیک دانشگاه پیام نور اصفهان :رشته کارشناسی و دانشگاه

  فیزیک ذرات بنیادي  :رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  1393/9/26: )فاعد(تاریخ فراغت از تحصیل

  دکتر کریم قربانی:استاد راهنما
  و تقارن لونتس در واپاشی کایون ها CPشکست تقارن :نامه عنوان پایان
  شکست تقارن ها- تقارن لورنتس –CPتقارن :کلید واژگان

  : چکیده پایان نامه
ین زمینه کارهاي پیش گامانه در ا. تقارن ها درساخت مدل هاي فیزیکی نقش اساسی بازي می کنند

از طرفی . طیف هاي اتمیبر اساس گروه هاي تقارنی می باشد توضیح متعلق به ویگنر ودیگران،درجهت
 مهم نقش از نمیتوان وجود این با .است شده بنا اي پیمانه تقارن براساس مدل استاندارد ذرات بنیادي

و ) p(کست تقارن پاریته ش به توان می میان از این. اثرات نقضتقارنهادرمدالستانداردصرف نظرکرد
با این وجود . را به مدل استاندارد دیکته می کند V-Aاشاره کرد که جریان هاي ) c(همیوغ بار

این در حالی است که براي اولین بار در . در چارچوب مدل استاندارد حفظ می شود CPناوردایی تقارن 
اندارد ذرات بنیادي در این رابطه مدل است. در واپاشی کایون ها کشف شد CPنقض تقارن  1964سال 

در  CPTاخیرا ً نیز این عالقه به وجود آمده است که ممکن است تقارن لورنتس و . توضیحی نمی دهد
پاد ماده -تست این تقارن ها در مطالعات عدم تقارن ماده. مدل استاندارد ذرات بنیادي نیز نقض شود

هدف ما اوالً مطالعه نقض . میون مطالعه شده استدر سیستم هاي مقید و در اندازه گیري هاي خواص 
CP و ثانیاً بررسی نقض تقارن لورنتس در واپاشی مزون ها، مخصوصاً کایون ها می باشد. 
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   عظیمی حمیدرضا :خانوادگی ونام نام
   اراك - اي هسته فیزیک :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته
  06/07/1393 ) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  پورایمانی رضا دکتر :استاد راهنما
  .............  :استاد مشاور
  اراك آباد شمس معدن خاك و سنگ در طبیعی پرتوزایی :نامه عنوان پایان

  HPGe, آهن سنگ, Ra-226, Th-232, K-40 :واژگان کلید
   :نامه چکیده پایان

 ها نمونه این. گرفت قرار مطالعه مورد اراك آباد شمس معدن از آهن سنگ نمونه 12 تحقیق این در
 می گوتیت و سیدریت لیمونیت، هماتیت، آنها مهمترین که بوده آهن سنگ از مختلفی ترکیبات داراي
 از شدن آسیاب و شدن خرد از پس و استخراج معدن عمیق قسمتهاي از شده تهیه هاي نمونه. باشند
 و بندي بسته بیکر مارینلی استاندارد وفظر در شده آماده پودرهاي. شدند داده عبور 50 شماره مش

 استفاده با و گاما اسپکترومتري روش به طبیعی رادیونوکلئیدهاي ویژه فعالیت. شدند بندي آب سپس
 و 226Ra، 232Th، 40K ویـژه فعالیت. گردیدند تعیین% 30 نسبی بازدهی با HPGe آشکارساز از

235U حسب بر Bqkg-1 70/271±84/1 تا 39/9±53/0:  زا ترتیب به ها نمونه این در، MDA تا 
 مقدار. کند می تغییر 52/39±39/0 تا MDA و 03/800±47/6 تا 14/2±34/25 ،22/1±98/60

 ،)Hin( داخلی پرتوگیري خطرپذیري شاخص ،Bqkg-1 حسب بر) Raeq( رادیوم معادل ویژه فعالیت
 کلیه براي nGyh-1 حسب بر) D( جذبـی دز آهنگ و) Hex( خارجی پرتوگیـري خطرپذیري شاخص

 شد محاسبه Bqkg-1 19/296 میزان به لیمونیت نمونه در Raeq بیشینه. گردید محاسبه ها نمونه
 در جذبی دز آهنگ میزان. باشد می) Bqkg-1 370( شده اعالم مجاز میزان حداکثـر از تر پائین که

 در Hex وHin  میزان نهمچنی. باشد می متغیر 14/128 تا 37/6 از nGyh-1 حسب بر ها نمونه
 که است گردیده محاسبه 84/0 تا 03/0 و 58/1 تا 05/0:  از ترتیب به شـده آوري جمع هاي نمونه
  .باشد می یک از کوچکتر ها نمونه اکثر براي

  
  
  
  
  



 

٤١ 

 

  حمیدرضا سعیدیان :خانوادگی ونام نام
     فیزیک :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته
  : ) دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  دکتر محمدعلی ریاحی–حمود میرزاییدکتر م :استاد راهنما
  مهندس مهدي عباسی  :استاد مشاور
معکوس سازي داده هاي مقاومت ویژه براي تعین عمق و پارامترهاي فیزیکی  :نامه عنوان پایان

  ساختارهاي زیر سطحی
 معکوس سازي -4مقطع ژئوالکتریک  - 3تونل  - 2تصویر سازي ژئو الکتریکی   :واژگان کلید

  :چکیده پایان نامه
باشد که در آن تصویري بر اساس هاي ژئوفیزیکی میسازي ژئوالکتریکییکی از روشهاي تصویرروش

در تحقیق حاضر این روش . شودهاي مختلف سنگی و زیرین سطح زمین ترسیم میمقاومت ویژه الیه
این تونل از منطقه سبزکوه در استان . تبر روي تونل دسترسی در حال احداث انتقال آب انجام شده اس

کند و درآن روش حفاري بوسیله دستگاه هاي چغاخور منتقل میچهار محال بختیاري آب را به دشت
  .تی بی ام می باشد

پروفیل با استفاده از آرایش شلومبرژه در منطقه تونل  4سونداژ در قالب  82بدین منظور تعداد 
پس از انجام مطالعات صحرایی منحنی هاي مقاومت . عه قرار گرفتدسترسی مورد برداشت،مورد مطال

ویژه ظاهري براي هر سونداژ الکتریکی ترسیم شده و سپس با برازش منحنی هاي ترسیم شده با 
منحنی هاي استاندارد دو الیه، در محل هر سونداژ، الیه هاي زمین شناسی تفکیک و مقاومتهاي ویژه 

از کنار هم قرار دادن سونداژهایی که در یک امتداد قرارداشتن پروفیل هاي سپس . آنها برآورد گردیدند
  . مختلف شکل گرفت و شبه مقاطع دو بعدي مقاومت هاي ویژه ترسیم و مورد تفسیر قرار گرفتند

براي آنکه تغییرات مقاومتهاي ویژه جانبی و عمقی بهتر شناسایی شوند داده هاي مقاومت هاي ویژه 
د هر پروفیل برگردان سازي یا وارون سازي شده و مقطع دو بعدي مقاومت هاي ویژه ظاهري در امتدا

از تفسیر .براي هر پروفیل ترسیم گردید و سپس مقاطع بدست امده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
شبه مقاطع دو بعدي و مقاطع دو بعدي مقاومت هاي ویژه بدست آمده جنس تشکیالت زیر سطحی 

آبرفتی، تشکیالت سنگی، و ناپیوستگی و گسل ها شناسایی شدند که این منجر به  شامل بخش هاي
شناسایی جنس تشکیالت از نظر کیفیت براي ساخت تونل گردید که می تواند در حفاري مورد استفاده 
قرار گیرد یا در صورت لزوم بکمک این نتایج ،روشهاي تکمیلی دیگر براي شناسایی کامل تر توصیه 

  .گردد



 

٤٢ 

 

  اکبري ابوالفضل :خانوادگی ونام امن

  اراك دانشگاه فیزیک، :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته

 15/06/1393 ) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
 ابوالحسنی محمد دکتر :استاد راهنما

 .............  :استاد مشاور

 آن کاربردهاي و الوه اثر :نامه عنوان پایان
 ماره تکنیک تصویر،- خود الوه، اثر :واژگان کلید

   :نامه پایان چکیده
 تعریفی خوش فریزهاي اثر این در.شد مشاهده الوه توسط ابتدا که باشدمی تداخلی آثار از یکی الوه اثر
 در جایگزیده ايصفحه روي بر پراش توري دو و ناهمدوس چشمه یک از مرکب چیدمان یک در

 بین معینی روابط که است آن فریز تشکیل رطش.است ايدامنه اول توري.شود می مشاهده بینهایت
 تالبوت اثر به نسبت مزیتهایی اثر این کاربرد.شود اقناع توریها گام و نور موج توري،طول دو فاصله

 که حالی در.است دسترس در آسانی به که باشدمی گسترده چشمه از استفاده آن مزیت مهمترین.دارد
 توري،که یک الوه اثر در.است خطی چشمه یک حالت هترینب در استفاده مورد چشمه تالبوت اثر در

 زیادي مقدار به ورودي نور بنابراین.دارد قرار چشمه حکم باشد،درمی خطی چشمه زیادي تعداد معادل
می دیگر تداخلی چیدمانهاي از بسیاري مقابل در اثر این انجام کم هزینه دیگر مزیت.یابدمی افزایش

 از توضیحات این.است شده محققین،مرور توسط الوه اثر توجیه و حتشری پژوهش، این در.باشد
توري،برهم تصویربرداري اپتیکی،خاصیت انتقال تابع همدوسی،نظریه نظریه مختلف،شامل دیدگاههاي

 آمدن وجودبه شرایط شده ارائه تحلیلهاي در.اند-شده ارائه بالخ تابع و تصویرها-خود ناهمدوس نهی
 یک عنوان به دومقداري هاي-توري بررسیها این بیشتر در. اندنشده بیان ریحاًص تعریفخوش فریزهاي

 نتیجه این به رایانه با شده انجام سازیهاي شبیه در.اند گرفته قرار بررسی مورد مهم و خاص مورد
 مفاهیم اول فصل در.هستند دوم توري براي گزینه مناسبترین ظاهراً دومقداري توریهاي که رسیدیم
 از ايتاریخچه دوم،به فصل در.است شده شود،آوردهمی استفاده هاآن از بعدي فصلهاي در ی،کهمقدمات

 در.شودمی اند،پرداختهداده قرار مطالعه مورد را الوه اثر که دیدگاه چند بررسی به همچنین و الوه اثر
 فاصله گیرينور،اندازه توازي آزمون اثر،شامل این فراوان کاربردهاي از الوه اثر کاربرد سوم،چند فصل

  .  شوندمی باشند،تشریح-می اهمیت داراي که کوچک شیب زاویه گیرياندازه و عدسی کانونی
  
  



 

٤٣ 

 

  هوشمند بهرام :خانوادگی ونام نام
   اراك دانشگاه فیزیک :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته
  15/06/93:  )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  ییمیرزا مهدي دکتر :استاد راهنما
  .............  :استاد مشاور
  نوفه تاثیر تحت فوتون و اتم برهمکنش کوانتومی اختالف :نامه عنوان پایان

  کوانتومی اختالف درهمتنیدگی، :واژگان کلید
   :نامه پایان چکیده

 نوفه تاثیر تحت فوتون و اتم  کنش هم بر کوانتومی اختالف نظري  مطالعه تحقیق این انجام از هدف
 در. پردازیم می کوانتومی اطالعات بنیادي تعاریف و مفاهیم و مقدمه بیان به ابتدا اول فصل رد. است
 به مربوط روابط بررسی و آنتروپی و متقابل اطالعات همبستگی به مربوط روابط بررسی به دوم فصل

 ابطرو و کالسیکی همبستگی شرایط بررسی و  کوانتومی همبستگی کالسیکی هاي جنبه و تصویرگرها
 حالت یک  کوانتومی اختالف براي بهینه هاي گیري اندازه و X حالت چگالی ماتریس کوانتومی اختالف

X حضور در برهمکنشی هامیلتونین بررسی به سوم فصل در. دهیم می قرار بررسی مورد را حقیقی 
 مدل معرفی با چهارم فصل در. پردازیم می ماکروو و بورن هاي تقریب از استفاده با کوانتیزه میدان

 با دهد می نشان بررسی این نتیجه که پردازیم می کوانتومی همدوسی در نوفه تاثیر بررسی به میلبورن
 در رفتن بین از باعث نوفه افزایش همچنین. یابد می کاهش کوانتومی همدوسی نوفه افزایش

  .رسید خواهیم نتیجه همین به کوانتومی اختالف معیار بررسی با که همتنیدگی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٤ 

 

   آسترکی الهام :خانوادگی ونام نام
   بنیادي ذرات-فیزیک :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته
  25/06/1393 ) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  مویدي کامران سید دکترو  منصوري شاه مهران دکتر :استاد راهنما
  .............  :استاد مشاور
 اختالالت حضور در یون-پوزیترون- الکترون پالسماي در تیکیآکوس امواج انتشار :نامه عنوان پایان

  عرضی
  صوتی یون عرضی،امواج اختالل یون،- پوزیترون- الکترون پالسماي :واژگان کلید

 یک در غیرخطی صوتی یون امواج از اساسی هاي ویژگی نامه پایان این در :نامه پایان چکیده
 صورت به ضعیف عرضی اختالل با پوزیترون و رونالکت گرم، یون سرد، یون شامل جرئی چند پالسماي

 شده بررسی مختلف پارامترهاي به نسبت پالسما وجود ي گستره سپس و است شده مطالعه تئوري
 آورده بدست کاهشی اختاللی روش با خطی غیر صوتی یون امواج از را KP معادله نهایت در و. است

  .ایم
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٥ 

 

  ه ترابی فارسانیراضی :نام ونام خانوادگی
  فیزیک حالت جامد :رشته کارشناسی ارشد و دانشگاه

  5/07/1393: )دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل
  دکتر غالمرضا نبیونی:استاد راهنما

  ........ :استاد مشاور
  پالتین-یآهننانوساختارهایسیوخواصمغناطیالکتروانباشتومطالعهساختار:نامه عنوان پایان
  .............:کلید واژگان

 :چکیده پایان نامه
نشانی نسبت به سایر هاي الیهترین روشهزینهپذیرترین و کمترین، انعطافالکتروانباشت یکی از ساده

هاي ها و الیهياها، چندالیهايباشد که امکان رشد تک الیهي تکنیک خأل میهاي موجود بر پایهروش
  .کندآلیاژي مغناطیسی را در شرایط طبیعی دما و فشار فراهم می

هاي فلزي مس و طال، به روش بر روي زیرالیه FePtو آلیاژي Pt ،Feهاي نازك در این پروژه الیه
تحت پتانسیل ثابت در  (CHC)درصدهاي مختلف آهن در مد کرنوکولومتري الکتروانباشت با 

هاي ولتاژ شروع انباشت الیه) CV(اي با استفاده از ولتامتري چرخه. حمام انباشت شدندالکترولیت تک 
هاي پالتین بر زیر هاي متفاوت الیهبا ضخامت FePt/Ptهاي ايدر ادامه بس الیه. آلیاژي مشخص شد

د ها مورهاي مس و طال رسوب داده شد و تأثیر این تغییر ضخامت بر مورفولوژي سطحی الیهالیه
  .بررسی قرار گرفت

 (SEM)و میکروسکوپ الکترونی روبشی (XRD) در این کار با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس 
مورد بررسی قرار گرفته و آنالیز FePt/Ptاي الیهو بس FePtهاي آلیاژي ساختار و مورفولوژي الیه

هاي انباشتی را تعیین الیهدرصد وزنی و اتمی عناصر موجود در  (EDX)تفکیک انرژي پرتو ایکس 
بر روي زیرالیه طال، توسط دستگاه  FePtهاي آلیاژي همچنین خواص مغناطیسی الیه. کرده است

  . مورد مطالعه قرارگرفته است (AGFM)مغناطوسنج نیروي متناوب 
  
  
  
  
  
  



 

٤٦ 

 

  زینلی زهرا :خانوادگی ونام نام
  اكار - فیزیک حالت جامد، : رشته کارشناسی ارشد و دانشگاه

  22/6/1393: )دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل
  دکتر مهران قلی پور شهرکی:استاد راهنما

  ........ :استاد مشاور
بررسی هدایت گرمایی در نانوسیم هاي سیلیکونی با استفاده از روش شبیه سازي  :نامه عنوان پایان

  دینامیک مولکولی
  امیک مولکولینانوسیم سیلیکونی، رسانایی گرمایی، دین :کلید واژگان

  :چکیده پایان نامه
نانوسیم هاي سیلیکونی قابلیت هاي فراوانی در تولید ساختارهاي نانوالکترومکانیکی، سامانه هاي  

در ابزارهاي ترموالکتریکی، . تبدیل انرژي، نانو حسگر ها و سلول هاي خورشیدي از خود نشان داده اند
انایی حرارتی بدون کاستن از رسانایی الکتریکی مد نظر براي بهبود بازده تبدیل انرژي، کاهش دادن رس

در این . قرار می گیرد و نانوسیم هاي سیلیکونی گزینه مناسبی براي دستیابی به این هدف هستند
تحقیق، دینامیک مولکولی غیر تعادلی معکوس براي محاسبه رسانایی حرارتی نانوسیم هاي سیلیکونی 

وبر که براي مدلسازي کالسیکی نیمه –تانسیل چند جسمی استیلینگر پ. مورد استفاده قرار گرفته است
در تمام . رساناها مناسب است، براي نانوسیم هاي سیلیکونی ایده آل مورد استفاده قرار گرفته است

در شبکه ] 001[و ] 010[، ]100[به ترتیب متناظر با جهات  sspشبیه سازي ها، شرایط مرزي 
ر ابتدا اثر طول، دما و سطح مقطع بر رسانایی حرارتی مورد مطالعه قرار د. الماسی انتخاب شده اند

 300نتایج نشان داد که رسانایی حرارتی با افزایش طول نانوسیم افزایش و با افزایش دما از . گرفت
افزایش سطح مقطع نیز رسانایی نانوسیم هاي سیلیکونی را . کلوین کاهش می یابد  500کلوین تا 

وبر و ترسوف، رسانایی  –پس با در نظر گرفتن هر دو پتانسیل بین اتمی استیلینگر س. افزایش داد
براي نانوسیم هاي سیلیکونی در . حرارتی نانوسیم هاي سیلیکونی غیر ایده آل مورد بررسی قرار گرفت

ر، با وب-برگیرنده ي تهی جاهاي نقطه ایی تصادفی، نتایج نشان داد که با استفاده از پتانسیل استیلینگر
این کاهش به هنگام . افزایش درصد تهی جاها رسانایی حرارتی به طور خطی شروع به کاهش می نماید

پس از آن، محاسبه رسانایی حرارتی نانوسیم هاي سیلیکونی . استفاده از پتانسیل ترسوف غیر خطی بود
رسانایی حرارتی .  ردندا یبستگی به جرم و نوع ناخالص یحرارت ییرساناداراي ناخالصی نشان داد که 

نتایج نشان داد که رسانایی حرارتی با . نانوسیم هاي سیلیکونی تحت تاثیر کرنش نیز محاسبه شد
  .افزایش کرنش فشاري افزایش و تحت تاثیر کرنش کششی کاهش می یابد



 

٤٧ 

 

  سعیده مختاري  :نام ونام خانوادگی
   اتمی و مولکولی -فیزیک  :رشته کارشناسی ارشد و دانشگاه

  8/6/1393 : )دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل
  دکتر اکبر زنده نام  :استاد راهنما

  دکتر سید محسن حسینی :استاد مشاور
 از گیري بهره با ناهمگن یون تبادل غشاهاي فیزیکی/شیمی خواص ارزیابی و ساخت :نامه عنوان پایان

   مسی نازك هاي الیه با شده انباشت کربنی هاي لوله نانو
 پاش کندو تکنولوژي -مس الیه نانو/کربن لوه نانو ذرات نانو-کاتیون تبادل غشاي :گانکلید واژ
  فیزیکی/شیمی خواص-ساخت-مگنترون

  : چکیده پایان نامه
 فرایندهاي با مقایسه در آن برتري و جداسازي فرایندهاي در یون تبادل غشاهاي اهمیت به توجه با

 و بهبود منظور به.است شده غشاها از گروه این سازي بهینه و اصالح بر سعی پژوهش این در رقیب،
 با اصالح به توان-می که است شده گرفته کار به متعددي هاي-روش یون تبادل غشاهاي خواص اصالح
 آمیخته شبکه یونی تبادل غشاهاي پژوهش این در هدف، این براي.کرد اشاره مختلف ذرات نانو افزودن

 محلول گیري قالب روش از استفاده با مس، الیه نانو -کربن لوله نانو ترکیبیِ ذرات/ کلراید وینیل پلی
 غلظت اثر.  گردید تهیه کاتیونی تبادل رزین ذرات پودر و تتراهیدروفوران حالل از استفاده با و پلیمري

 شده ساخته غشاهاي فیزیکی/شیمیایی خواص بر مس الیه نانو -کربن لوله نانو ترکیبیِ سنتزي ذرات
 مگنترون کندوپاش تکنولوژي از استفاده با تحقیق این در استفاده مورد ترکیبی ذرات نانو. دش بررسی

 جداره روي بر مس هاي-الیه نانو روش این در. گردید تهیه باشد،-می فیزیکی نشانی الیه روش یک که
 وسکوپمیکر ،(XRD)ایکس اشعه پراش آنالیزهاي. شد نشانی الیه دیواره چند کربنی هاي-لوله نانو

 سنتزي ذرات نانو ساختاري خواص بررسی جهت (TEM) عبوري الکترون و (SEM)روبشی الکترونی
 مس ذرات نانو کریستالی ساختار و یکنواخت توزیع از حاکی نتایج و گرفت قرار استفاده مورد شده تهیه

 عدد میزان یکی،الکتر مقاومت: مانند غشاها الکتروشیمیایی خواص. بود کربنی هاي لوله نانو روي بر
 دست به نتایج گرفت، قرار بررسی مورد غشاها یونی فالکس/پذیري تراوش و پذیري انتخاب انتقالی،

 مس، الیه نانو -کربن لوله نانو ترکیبیِ ذرات وزنی درصد 4 حاوي شده تهیه غشاي که داد نشان آمده
 از استفاده با ها نمونه یکیمکان مقاومت همچنین .دارد غشاها سایر مقایسه در تري-مناسب عملکرد
 نانو حاوي غشاي مکانیکی مقاومت بهبود از حاکی نتایج و گرفت قرار مطالعه مورد کشش تست دستگاه

 غشاهاي باکتریال آنتی خاصیت نهایت در. بود نشده اصالح غشاي با مقایسه در شده سنتز ذره
  .شد بررسی شده تهیه

  



 

٤٨ 

 

  سمیرارنجبر:خانوادگی ونام نام
  اراك دانشگاه فیزیک:دانشگاه و رشناسیکا رشته
  وملکولی میتا فیزیک:ارشد کارشناسی گرایش و رشته
  20/05/1393: )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  فرخی دکتربیژن:استاد راهنما
  -:استاد مشاور
  رمزنگاري درخطاي آشوبی کلیدهاي مقایسه:نامه عنوان پایان

  تصویر آشوبی،رمزنگاري،پردازش نگاشت:واژگان کلید
  : چکیده پایان نامه 

از این رو . رشد و گسترش روز افزون شبکه هاي اینترنتی لزوم استفاده از رمزنگاري را افزایش داده است
در همه این روشها کیفیت اعداد تصادفی مورد . روشهاي زیادي براي رمزنگاري معرفی شده است

این توابع . اعداد تصادفی تابع آشوبی است یکی از موثرترین تولید کننده هاي. استفاده یک چالش است
  .به دلیل ویژگی هاي خاص خود از جمله حساسیت به شرایط اولیه مناسب به نظر می رسند

این پایان نامه ضمن معرفی تئوري آشوب و رمزنگاري به بررسی کیفیت اعداد تصادفی تولید شده  
ید کننده مناسب دنباله تصادفی معرفی به عنوان تول PWLCتابع . توسط توابع آشوبی پرداخته است

شده است و براي رمزنگاري تصویر در  الگوریتمی به روش مرتب سازیبه کار گرفته شده است، سپس 
 . نتایج تجزیه و تحلیل شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٩ 

 

  شریفی سمیرا:خانوادگی ونام نام
  اراك دانشگاه - نانوفیزیک :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته
  01/07/1393: )دفاع(تحصیل از غتفرا تاریخ

  نبیونی غالمرضا دکتر :استاد راهنما
  قنبري داود دکتر:استاد مشاور
  هاو کاربرد آنCoFe2O4سنتز نانو ذرات و نانو کامپوزیت هاي مغناطیسی :نامه عنوان پایان

  هادر جداسازي بخار آب و برخی گاز
  ..............:کلید واژگان

  :چکیده پایان نامه
سازي غشایی گاز نسبت به فرآیندهاي جداسازي سنتی گاز مانند تقطیر، تبرید، فرایندهاي جذب جدا

غشاهاي . باشدتر میبا مایع و جامد داراي مزایایی از جمله بازدهی انرژي بهتر و فرایند پذیري مناسب
وگزینش پذیري  نانو ذرات غیر آلی بدلیل دارا بودن خواص غشاهاي آلی وغیرآلی مانند تراوایی-پلیمر

مناسب، پایداري حرارتی و شیمیایی باال و استحکام مکانیکی عالی، در حال حاضر بهترین گزینه براي 
با توجه به سهم کشور ایران در داشتن منابع عظیم .باشندبهبود خواص جداسازي غشاهاي پلیمري می

ي غشایی به عنوان یک روش هاگازي و به تبع آن نیاز به پاالیش و خالص سازي گاز اهمیت فرایند
- زئولیت.شودجداسازي بسیار آسان ومقرون به صرفه و بدون آلودگی یک امر کامأل ضروري احساس می

توان براي بهبود اند، که البته میهابه طور عمده در ساخت غشاهاي نانو کامپوزیتی به کار برده شده
این تحقیق سنتز و تولید نانو ذرات مغناطیسی کارایی آنها تغییراتی را در این مواد انجام دادهدف از 

هاي مهم فریت کبالت میدان ناهمسانگردي از ویژگی. باشدفریت کبالت به روش شیمیایی می
ها، خصوصیت منحصر به فرد فریت. باشدمغناطیسی بزرگ بوده و نیز از لحاظ مکانیکی سخت می

اهم متر است،  104تا1ها یژه نوعی فریتمقاومت و. نسبت به مواد فرومغناطیس عایق بودن آنهاست
باشند از جمله دما و ها موثر میعوامل زیادي در خواص فریت. اهم متر است 10-7درحالی که از آهن

. این خواص با کوچک شدن اندازه ذرات در حد نانو نسبت به حالت حجیم متفاوت است ،غلظت واکنش
گیري در دماي محیط و ساده رسوب دوسیله فراین به CoFe2O4در این تحقیق نانو ذرات مغناطیسی  

خواص درادامه شکل، اندازه وخلوص نانوذرات و . شوندبدون نیاز به تجهیزات گرانقیمت تهیه می
و طیف ) SEM( و میکروسکوپ الکترونی) XRD(هاي پراش پرتوایکس ساختاري آنها به وسیله طیف
وخواص مغناطیسی آنها با استفاده از مغناطومتر . شودانجام می) FT-IR(سنج فروسرخ تبدیل فوریه 

  .شودشود و با یگدیگر مقایسه میبررسی می)  VSM(نمونه مرتعش 



 

٥٠ 

 

  مهسا شریفی وحید :نام ونام خانوادگی
    کاشان-فیزیک:رشته کارشناسی و دانشگاه

  اتمی مولکولی - فیریک:رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  31/1/1393:تاریخ فراغت از تحصیل

  دکتر بیژن فرخی:استاد راهنما
  - :استاد مشاور
  برنامه شبیه سازي دینامیک مولکولی براي مطالعه اتشار موج در پالسماي غبارآلود:نامه عنوان پایان
  ..............:کلید واژگان

  :چکیده پایان نامه
اثر متقابل این  .دو چیز که تقریبا در تمام قسمت هاي جهان وجود دارد، ذرات باردار و پالسما هستند

 .دو به عنوان یکی از موضوعات جالب در فیزیک پالسما به شمار می رود که پالسماي غبارآلود نام دارد
با اندازه هاي مختلف از ده ها نانومتر تا صدها  یک گاز یونیزه شده حاوي ذرات غبار غبارآلود يپالسما

  .می باشد میکرون
 يمیانگین انرژ از بیشتر اي مالحظه به طور قابلواستاتیک انرژي پتانسیل الکترمیانگین زمانی که 

به پیکربندي کریستال ها . رخ می دهد ي غبارآلودپالسماغبارآلود در  يکریستال پالسما باشد،جنبشی 
  . می باشند) شش ضلعی(در الیه هاي دو بعدي به صورت هگزاگونال  معمول،طور 

ارآلود اغلب گران قیمت بوده و انجام آزمایش هاي عملی توسعه آزمایشگاه براي مطالعۀ پالسماي غب
یکی از راه هاي جبران این ناتوانی، شبیه سازي محیط آزمایشگاه به وسیلۀ کامپیوتر . مشکل می شود

 .می باشد
در این پایان نامه، پس از مرور کلی بر پالسماي غبارآلود، با استفاده از روش شبیه سازي دینامیک 

سی حرکت ذرات غبار تحت پتانسیل یوکاوا و چگونگی تشکیل کریستال هگزاگونال مولکولی، به برر
  .پرداخته شده است
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   نسب هاشمی حمیدرضا :خانوادگی ونام نام
   اراك فیزیک-شیمی :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته

   فیزیک- شیمی گرایش شیمی :دکتري گرایش و شتهر
  8/11/1393 ):دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  مهدوي وحید دکتر :راهنما استاد
  نژاد سلیمان محمد دکتر  :مشاور استاد
 تقویت حاوي فسفر وانادیوم اکسید نانو همگن غیر کاتالیزورهاي ارزیابی و ساخت: نامه پایان عنوان
  مایع فاز در آنها کاتالیزوري فعالیت بررسی و ریمس و کبالت هاي کننده
 اکسایش: الکل بنزیل اکسایش: سریم و کبالت هاي ارتقادهنده: VPO کاتالیزور :واژگان کلید

  سیکلوهگزان
   :چکیده پایان نامه

 کاتالیزور پیش تشکیل تا الکل لبنزی و ایزوبوتانول آلی محیط در سریم و کبالت با ارتقایافته) VPO( وانادیوم فسفر اکسید کاتالیزورهاي
VOHPO4.0/5H2O محیط در آمده دست به کاتالیزورهاي پیش سپس. شدند تهیه -nدماي در هوا/ بوتان ͦ C 400  ساعت 24 براي 

 و 1 و 50/0 ،20/0 ،10/0 ،06/0 ،03/0 ،01/0 وانادیوم به کبالت مولی هاي نسبت با کبالت با ارتقایافته کاتالیزورهاي. شدند کلسینه
  .شدند تهیه 25/0 و 20/0 ،15/0 ،10/0 ،05/0 ،025/0 وانادیوم به سریم مولی هاي نسبت با سریم با ارتقایافته کاتالیزورهاي

 تعیین براي SEM و کاهش -اکسایش تیتراسیون ،X (XRD)، FT-IR، TPR ي اشعه پراش قبیل از شناسایی هاي روش از برخی
 حاصل، نتایج. شد گرفته کار به آنها عملکرد از استفاده با کاتالیزور این ترکیب تشخیص و VPO لیزورکاتا روي بر ارتقادهنده عناصر اثر

 مقدار همچنین و)  VO)2P2O7( پیروفسفات وانادیل+ (V4 يگونه از بلورهایی شامل ارتقانیافته و ارتقایافته  VPO کاتالیزورهاي
 کاتالیزورهاي میان در ترتیب به CePO4 و CoPO4 فازهاي همچنین. ندکرد تأیید را)  β-VOPO4 فاز+ ( V5 يگونه از کمی

VPO-Co و VPO-Ce شدند مشاهده .  
 از استفاده با VPO-Ce و VPO، VPO-Co کاتالیزورهاي روي بر مایع فاز در سیکلوهگزان و الکل بنزیل اکسایش بار اولین براي

 با کاتالیزور ارتقاء که دهند می نشان کاتالیزوري هاي آزمایش. شدند ررسیب اکسنده، عنوان به) TBHP( هیدروپراکساید بوتیل ترشیو
  . دهند می افزایش سیکلوهگزان و الکل بنزیل اکسایش در را کاتالیزور فعالیت مؤثري طور به سریم و کبالت

 مایع فاز در VPO-Ce و VPO-Co يکاتالیزورها مجدد کاربرد و حالل کاتالیزور، مقدار اولیه، ي ماده واکنش، زمان و دما اثر همچنین
 قرار بررسی مورد C 90 ͦ و 75 ،55 ،40 ،27 دماهاي در TBHP با سیکلوهگزان اکسایش واکنش سینتیک این، بر عالوه. شدند بررسی
 معلوم و بررسی دما به سرعت ثابت وابستگی. شد گیري اندازه سیکلوهگزان به نسبت واکنش مرتبه و واکنش سرعت ثابت مقدار و گرفت

  . گردید محاسبه واکنش سازي فعال انرژي بررسی این از و کند می تبعیت آرنیوس رابطه از که شد
 زمان واکنش، دماي قبیل از فرآیند ي ویژه متغیرهاي اثر ارزیابی براي بنکن -باکس روش از استفاده با سازي بهینه طرح هاي آزمایش
 و Co/V مولی نسبت واکنش، دماي قبیل از فرآیند ي ویژه متغیرهاي و الکل، لبنزی اکسایش واکنش در Co/V مولی نسبت و واکنش
  .شدند انجام سیکلوهگزان اکسایش واکنش در سیکلوهگزان به TBHP مولی نسبت
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  مریم بگتاش  :نام و نام خانوادگی
  علم و صنعت  -شیمی :رشته کارشناسی ارشد و دانشگاه

  شیمی تجزیه  :رشته و گرایش دکتري
  02/07/1393 ):دفاع(ریخ فراغت از تحصیلتا

  دکتر جواد ذوالقرنین :استاد راهنما
  دکتریداله یمینی :استاد مشاور
با استفاده از  یآب يها محلولاز ) یون فلزي، رنگ(حذف همزمان مخلوط آالینده ها  :نامه عنوان پایان

با استفاده   حذف طیشراتغیره چند م يساز نهیبه و یبررسمواد؛  نانو هاي اصالح شده طبیعی و  جاذب
  هاي کمومتریکس از روش

  هاي کمومتریکسمواد، روش نانوهاي اصالح شده طبیعی و حذف آالینده ها، جاذب  :کلید واژگان
 :پایان نامه چکیده

-برگ درخت افرا و فرایند حذف مخلوط رنگ در این مطالعه فرایند حذف رنگ متیلن بلو توسط جاذب
اصالح شده با ستیل تري متیل  (IV)تیتانیوم  اکسید ز و ایندیگوکارمین با نانوذراتهاي آلیزارین قرم

مدل سازي . ، به ترتیب در بخش هاي اول و دوم مورد بررسی قرار گرفتند(CTAB)آمونیوم برمید 
محلول و جرم  pHغلظت اولیه رنگ، . هاي فوق با استفاده از طرح هیبرید انجام شدفرایند حذف رنگ

در بخش سوم نشان داده شد که نانو . به عنوان متغیرهاي اولیه مورد بررسی قرار گرفته اندجاذب 
هاي ، جاذبی کارا براي حذف همزمان رنگ(SDS)آلومیناي اصالح شده با سدیم دودسیل سولفات 

از روش اسپکتروفتومتري مشتقی مرتبه اول براي اندازه گیري . برلینت سبز و کریستال بنفش می باشد
همچنین از . بنکن بهینه گردید -ها استفاده و شرایط فرایند حذف با طرح باکسهمزمان این رنگ

براي بررسی SEM و تصاویر  FT-IRمطالعات تعادلی، سینتیکی، ترمودینامیکی و بررسی طیف 
 در بخش چهارم، نانو ذرات .هاي مورد نظر با جاذب استفاده شدژگی ها و برهمکنش هاي رنگوی

. هاي آلیزارین قرمز و کنگو قرمز به کار رفته استبراي حذف همزمان رنگ (II)کبالت  سیدهیدروک
انجام و فرایند حذف با  (PLS) یئها از طریق رگرسیون حداقل مربعات جزتعیین همزمان این رنگ

، Cu(II)در بخش پنجم، فرایند حذف همزمان مخلوط یون هاي فلزي . طرح مرکب مرکزي بهینه شد
Zn(II)  وNi(II)برگ درخت شمشاد که به روش شیمیایی اصالح شده، مورد بررسی  ، توسط جاذب

 انجام شد و غلظت متقاطع مخلوططرح هاي فوق با استفاده از مدل سازي فرایند حذف یون. قرار گرفت
محلول و جرم جاذب به عنوان  pHهاي مورد نظر به عنوان متغیرهاي مخلوط، هاي اولیه یون

اصالح شده با تانیک  Fe3O4در بخش ششم، نانوذرات مغناطیسی . ي فرایندي بررسی شدندمتغیرها
 .به کار رفت Cr(III)و  Cd(II) ،Co(II)هاي فلزي اسید سنتز شد و براي استخراج فاز جامد یون

پالسماي جفت شده  - هاي مورد نظر با روش اسپکتروفتومتري نشر نورياندازه گیري مقادیر کم یون
  .ی تزریق در جریان انجام گرفتالقای
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 نیا نصیري نسیم :خانوادگی ونام نام

  معدنی شیمی :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته

 معدنی شیمی: دکتري گرایش و رشته
 1393/6/19 ) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

 امانی سعید دکتر :استاد راهنما

  نژاد سلیمان محمد دکتر  :استاد مشاور
 و هیدروژنی پیوند با هاي کمپلکس در تجمع اثر و الکترونی ساختار نظري مطالعه :امهن عنوان پایان

 پایه بر لیگاندهایی با دوظرفیتی آهن یون  SCOهاي کمپلکس کئوردیناسیون شیمی بررسی و هالوژنی
  آزین تري

 وژنی،هیدر پیوند هالوژنی، پیوند ، مولکولی بین هاي کنش برهم محاسباتی، شیمی :واژگان کلید
 اسپینی حالت تعویض ظرفیتی، دو آهن یون هاي کمپلکس
   :نامه پایان چکیده

 مختلف هايحوزه در مولکولی بین هاي کنشهم بر اهمیت به توجه با ، رساله محاسباتی بخش در
 نیتروزیل از متشکل کوچک کالسترهاي فرکانس محاسبات و اتصال انرژي هندسی، ساختار علوم،

) MP2/6-311++G(2d,2pمحاسباتی سطح در HNO(H2O)n=1 -4 آب هايمولکول و هیدرید
 تئوري. آمد دست به cm-1 151-28 محدوده در ، NH ارتعاشی فرکانس بزرگی. است شده بررسی
AIM در کوانتمی محاسبات مطالعه، دومین در .شد گرفته کار به هاکنش هم بر ماهیت بررسی براي 
 با) O2NX (X=Br, Cl هايمولکول 1:2 و1:1 هايمپلکسک بررسی منظور به MP2/cc-pVTZ سطح
 بررسی NBO و  AIM تئوري بوسیله هاکنشهم بر ماهیت. شد گرفته کار به HCN) HNC( هاي گونه
 گرفته قرار بررسی مورد) Spin Crossover( اسپینی تعویض پدیده ، تجربی بخش در. .است شده
 محرك بوسیله که باشد می واسطه فلزات d4-d7 هايیون کمپلکس از خاصی ویژگی ،SCO. است

 پایه بر ، SCO، Cn جدید عضو شش .دهند می تغییر را خود اسپینی حالت فشار، یا و نور دما، بیرونی
 با L1 واکنش از C1 کمپلکس.گردد می معرفی Ln آزین، تري -/S آمینو پیریدیل دي-2'و2 لیگاندهاي

Fe(II)(SCN)2 توجه قابل آن کوچک پسماند حلقه با سریع پینیاس منحنی که آمد دست به 
 حلقه که گردید C3  تولید به منجر استونیتریل حالل در L3 با Fe(II)(SCN)2 ترکیب واکنش.است

 کمپلکس هوا، معرض در ترکیب این گرفتن قرار با. شد مشاهده ترکیب این  براي K14  برابر پسماندي
C3 جدید گونه یک به SCO مپلکسک .گردید تبدیل C4 واکنش از L3 با Fe(II)(SeCN)2  شد  تهیه 
 حلقه  که گردید تهیه L4 لیگاند از C5 کمپلکس .است داده نشان تدریجی SCOمنحنی ترکیب این و

 و IR، CHN سنجی طیف بوسیله نیز  C6 و C2 هاي کمپلکس .است داده نشان K 1 با برابر پسماندي
  .شدند شناسایی مغناطیسی هايداده
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  صفري پروین:خانوادگی ونام نام
  اراك  - آلی شیمی :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته
  آلی شیمی :دکتري گرایش و رشته

  17/06/1393: )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  خالدي دکتراکبرمبینی :استاد راهنما
  دل زنده مژگان دکتر :استاد مشاور
 در شده محبوس واسطه فلزات بازشیف جدید کمپلکسهاي برخی وشناسایی تهیه:نامه عنوان پایان

  آلی ازواکنشهاي وبرخی الکل بنزیل انتخابی اکسایش براي مؤثر کاتالیزورهایی نانو Y:  زئولیت
  آلدولی الکل،تراکم بنزیل پذیر،اکسایشلیگاندانعطاف ،روشY زئولیت:واژگان کلید

   :چکیده پایان نامه
هاي باز هاي طبیعی کاتالیزورهاي جدیدي با استفاده از کمپلکساز سیستمدر این تحقیق سعی ما بر این بود که به تقلید 
 و Cu(II) ،Co(II)هايبه این منظور پس از مبادله یون. تهیه نماییم Yشیف فلزات واسطه محبوس شده درون زئولیت

Ni(II) زئولیت هاي سدیمیون باY،را به صورت جداگانه با لیگاند هاآن H2L (C19H13ClN4O4)  لیگاندو H2L' 
(C26H19N5O2) هاي محبوس شدهکمپلکسپذیر مجاور نموده و سپس از طریق روش لیگاند انعطاف[M2L2]-

Y)و[CuL'
2(H2O)2]-Y(ها در حالت آزاد نیز تهیه شدنداین کمپلکس. به دست آمدند [M2L2])  و([CuL'

2(H2O)2] .
مادون  سنجی، طیف(XRD)الگوي پراش پرتو ایکس  ي،هاي آنالیز عنصربا استفاده از داده هاي محبوس شدهکمپلکس

 (BET) گیري مساحت سطحو اندازه(TGA)حرارتی ، آنالیز(DRS)ماورا بنفش در حالت جامد - مرئی ،(FTIR)قرمز
، آنالیز (UV-Vis)ماورا بنفش  -مرئی،(FTIR)مادون قرمزسنجیطیفهاي هاي آزاد به کمک روشچنین کمپلکسوهم

-[M2L2]و [M2L2]کاتالیزورهايدر بخش اول این پروژه تحقیقاتی،. شناسایی شدندسکوپی جذب اتمی عنصري و اسپکترو
Y  يدست آمده با استفاده از کروماتوگرافی گازمحصوالت به. مورد استفاده قرار گرفتند بنزیل الکلجهت اکسایش 

(GC)به عنوان محصول اصلی تشخیص داده شدید ي،بنزآلدهبر اساس نتایجکروماتوگرافی گاز. مورد شناسایی قرار گرفتند .
نوع و مقدار کاتالیزور، نوع حالل، نوع و مقدار اکسنده،  بنزیل الکلنظیربر درصد تبدیل اکسایش چنین پارامترهاي مؤثر هم

  . بهینه شدند... دما و
OH

Catalyst, Oxidant

Catalyst = [M2L2]-Y, Oxidant = TBHP or H2O2

HO OHO

Main product

  
'CuL]چنین ترکیبات هم

2(H2O)2] وY-[CuL'
2(H2O)2]نوان کاتالیزور در واکنش تراکم آلدولی بنزآلدهید و سیکلوهگزانون مورد بهع

  .استفاده قرار گرفتند و شرایط مؤثر بر این واکنش نظیر نوع و مقدار کاتالیزور، نوع حالل و دما بهینه گردید
O CHO

2

O

Catalyst
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   فراهانی مشکانی مریم:خانوادگی ونام نام
  اراك نور پیام -کاربردي شیمی:دانشگاه و کارشناسی رشته
  تجزیه شیمی:ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  06/07/1393: )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  بابایی دکترعلی:راهنما استاد
  دکترمازیارمرندي:مشاور استاد
 اصالح کربنی الکترودهاي پایه بر جدید الکتروشیمیایی هايحسگر کاربرد و ساخت:نامه پایان عنوان

 و تریپتوفان کم مقادیر همزمان گیري اندازه در هادي هاي پلیمر و ذرات نانو کامپوزیت با شده
  ترکیبات سایر یا و استامینوفن

 پلی- اکساید دي تیتانیوم توخالی هاي کره- اسید آسکوربیک-استامینوفن- تریپتوفان:واژگان کلید
  اسید لوتامیکگ

   :چکیده پایان نامه
 سازي آماده به نیاز اند، پیچیده و گیر وقت دارویی و بیولوژیکی ترکیبات گیري اندازه براي متداول هاي روش: مقدمه   

 مانند معایبی داراي شده اصالح الکترودهاي از بسیاري طرفی، از. هستند  نامناسب محل در آنالیز براي و دارند نمونه
 کافی حساسیت عدم و الکترود سطح در موجود هاي واسط حد شدن کنده طوالنی، زمان مدت در الکترود پاسخ اريناپاید

 این در. است ضروري باال کارایی با جدید شده اصالح هاي الکترود ساخت و طراحی بنابراین. هستند حقیقی هاي نمونه در
 وپلی اکساید تیتانیوم توخالی هاي کره ، دیواره چند کربنی هاي لوله نانو شامل ذرات نانو کامپوزیت باراز اولین براي تحقیق

 زیست نانو تهیه براي ها الکترود سطح اصالح در ها آن فرد به منحصر مزایاي و ها ویژگی به توجه با اسید گلوتامیک
 در استامینوفن و ریپتوفانت کم مقادیر زمان هم اندازهگیري و الکتروشیمیایی رفتار بررسی براي الکتروشیمیایی حسگرهاي

  .است شده استفاده اسید آسکوربیک حضور
 حضور در استامینوفن و تریپتوفان کم مقادیر زمان هم اندازهگیري براي الکتروشیمیایی هاي بررسی:  ها موادوروش
  .است شده انجام آمپرومتري کرونو و تفاضلی پالس ولتامتري چرخهاي، ولتامتري روشهاي وسیله به اسید آسکوربیک

 90 تا 4/0 گستره در غلظت براي خطی رابطهی یک تریپتوفان، آندي پیک جریان تفاضلی، پالس ولتامتري روش در: نتایج
 روش تشخیص حد. آمد دست به موالر میکرو 90 تا 04/0 غلظت از استامینوفن، براي خطی دامنه. داد نشان موالر میکرو

  .است گردیده موالرمحاسبه میکرو 032/0 برابر استامینوفن براي و تریپتوفان براي موالر میکرو 38/0 برابر
 مشخصات. شدهاند بررسی تغلیظ، زمان و محلول  pH پتانسیل، روبش سرعت شامل اندازهگیري بر موثر پارامترهاي: بحث

 قرار ارزیابی وردم نظر، مورد هاي- گونه اندازهگیري براي بهینه شرایط تحت پیشنهادي شده اصالح الکترودهاي تجزیهاي
 در موجود گونههاي سایر حضور نتیجه در مطالعه، مورد ترکیبات اندازهگیري در احتمالی مزاحمت میزان. است گرفته

 مزاحم گونههاي اکثر مزاحمت از عاري شده ارائه روشهاي که شد داده نشان و گرفت قرار بررسی مورد حقیقی نمونههاي
  ..میباشند
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    زاده مومنی سحر :خانوادگی ونام نام
   اراك دانشگاه -شیمی :دانشگاه و کارشناسی رشته
  فیزیک شیمی - شیمی :ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  93/9/12 ) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  نژاد سلیمان محمد دکتر :راهنما استاد
  صالبت علیرضا دکتر :مشاور استاد
  HS2 و H2S بین ملکول رادیکال هاي کمپلکس محاسباتی مطالعه :نامه پایان عنوان

  ab-initio 2-H2S     3-HS2    4-Hydrogen bond-1 :واژگان کلید
  : نامه پایان چکیده

 هاي کمپلکس مطالعه براي UMP2/AUG-CC-PVTZ  محاسباتی سطح در کوانتومی محاسبات
 به  ویژه نگاه یک با. است شده انجام گازي محیط در HS2 رادیکال و H2S  مولکول تایی سه و دوتایی
 بیشتر پایداري بیانگر نتایج. است آمده بدست جسمی چند برهمکنش انرژي و پذیري تجمع اثر انرژي
 را ها کمپلکس در را تقویتی اثرات و باشد می تایی سه کمپلکس درHS2  و H2S بین هیدروژنی پیوند
 براي الکترونی چگالی قدرت بررسی براي »ها مولکول در اتم«بدر نظریه از این بر عالوه. دهد می نشان

 و ساختاري نتایج با توافق در آمده بدست نتایج. است شده استفاده اوربیتالی هاي برهمکنش شناسایی
  .باشد می انرژي
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    ساراتورانی:خانوادگی ونام نام
  اراك نورم پیا/  محض شیمی:دانشگاه و کارشناسی رشته
  فیزیک - شیمی/  شیمی:ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  1393/9/18: )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  مهدوي وحید دکتر:راهنما استاد
  نژاد دکترمحمدسلیمان:مشاور استاد
 وبررسی)    NiO/OMS-2( اکسیدنیکل- منگنز اکسید نانوکامپوزیت سنتزکاتالیزور:نامه پایان عنوان
  یعما فاز در الکلها دراکسیداسیون آن کاتالیزوري فعالیت

   اکسیداسیونالکلها, نانوکامپوزیت, کاتالیزورناهمگن:واژگان کلید
   :چکیده پایان نامه

 اکسید نیکل -نانو کامپوزیت اکسید منگنز کاتالیزورهاي شناسایی و سنتز تحقیق دراین
(NiO/OMS-2) قرار بررسی مورد مایع، فاز در الکل بنزیل دراکسایش هاآن کاتالیستی فعالیتو 

  .است گرفته
هاي مولی مختلف با نسبت اکسیدنیکل –اکسید منگنز نانوکامپوزیتهاي کاتالیزوردر این پایان نامه ابتدا 

(Ni/Mn)هاي ساختار کاتالیزور از طریق تکنیک. به دو روش تلقیح وهمرسوبی سنتز شدندXRD ،
FT-IR ،SEM وTGA/DTG ي ترکیبی از فازهانتایج این آنالیزها حضور . شناسایی شده است

سپس اکسایش بنزیل .دهندواکسید نیکل در ساختار کاتالیزور را نشان می) کریپتومالن(اکسید منگنز 
مورد مطالعه قرار H2O2و ) ترشیو بوتیل هیدرو پراکساید( TBHPهاي الکل در مجاورت اکسنده

-OMS)نسبت به کاتالیزور اکسید منگنز  NiO/OMS-2هاي کاتالیزوري فعالیت نمونه.گرفته است
دراین .باشدیابد که این عمل ناشی از برهم کنش متقابل اکسید منگنز واکسید نیکلمیافزایش می(2

سیستم کاتالیزوري، اثردماي کلسینه، مقدار کاتالیزور،نسبت مولی اکسید کننده به ماده ي اولیه، نوع 
مجدد کاتالیزور مورد  اکسید کننده، نوع الکل، نوع حالل، دماي واکنش، اثر خیساندن و قابلیت کاربرد

با بررسی نتایج حاصل از این . بررسی قرار گرفت و در هر مورد مقادیر مناسب و بهینه معلوم شد
، بهروشهمرسوبیتهیه شده NiO/OMS-2(0.125)ها مشخص گردید که نانو کامپوزیتواکنش

در حالل  کلبنزیالل تبدیل که درصد باشدمی الکل بنزیل اکسایش واکنش براي بهینه کاتالیست
  .بوده است% 83و درصد گزینش پذیري نسبت به بنزآلدهید % 21/64براي این کاتالیزوراستونیتریل 

  
  



  

٦١ 

 

  آهویی مجیدي الهه:خانوادگی ونام نام
  قم آزاد کاربردي،دانشگاه شیمی:دانشگاه و کارشناسی رشته
  تجزیه شیمی:ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  26/06/1393: )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  دکترعلیبابایی:راهنما استاد
  دکترفرزادبامداد:مشاور استاد
 اصالح کربنی الکترودهاي شامل جدید الکتروشیمیایی حسگرهاي ومطالعه ساخت:نامه پایان عنوان

 گوانین مقادیرکم همزمان گیري اندازه در آنها کاربرد و هادي پلیمرهاي یا و ذرات نانو باکامپوزیت شده
  دیگر ترکیبات یابرخی و داسی واوریک

  گوانین،اوریکاسید،آسکوربیکاسید،الکترودخمیرکربن،پلیگلوتامیکاسید:واژگان کلید
   :چکیده پایان نامه

نقش .... باشد که در انتقال انرژي سلولی، انتقال عالئم ومی RNA وDNAگوانین یکی از ترکیبات مهم در ساختار : مقدمه
تواند به عنوان عالمتی براي تشخیص سرطان ها ، صرع ، آلوده بودن به ویروس اچ اي وي میزان غلظت این ماده می . دارد

  . به کار رود.... و
میزان . که در خون و ادرار وجود دارد.ها استي زائد حاصل از سوخت و ساز موادي به نام پوریناسید اوریک یک فراورده    

ادرار یک نشانه در بسیاري از بیماري ها مثل هایپراورسلی ، نقرس و غلظت این ماده در مایعات بدن مثل سرم انسانی و 
بنابراین توسعه ي یک روش حساس و گزینشی به منظور اندازه گیري این ماده براي . نارسایی هاي کلیوي می باشد
  .بسیار مورد توجه است) تشخیص بیماري (کاربردهاي تجزیه ایی و پزشکی 

، نانو ذرات تیتانیوم اکساید هاي کربنی چند دیوارهاصالح شده با نانولوله کربنخمیرلعه الکترود در این مطا: هامواد و روش   
به  اسید در حضور آسکوربیک اسیدهمزمان مقادیر کم گوانین و اوریکگیري براي اندازه پوسته و پلی گلوتامیک اسید- هسته

  .ي و کرونوآمپرومتري استفاده شده استاي،دیفرانسیل پالس ولتامترهاي  ولتامتري چرخهوسیله روش
این دو ترکیب  و نیز حد تشخیصاوریک اسید و  گوانینگستره خطی  ،اصالح شده ین الکترودبا استفاده از ا: نتایج   

گیري همچنین میزان مزاحمت احتمالی در اندازه .بدست آمد هاي اصالح شدهدرگستره مطلوبی نسبت به سایر الکترود
هاي حقیقی مورد بررسی قرار گرفتو نشان داده شد موجود در نمونه هايگونهمطالعه،در نتیجه حضور سایر  ترکیبات مورد

 .دنباشهاي مزاحم میارائه شده عاري از مزاحمت اکثر گونه هايروشکه 
یب انتقال ضرمحلول،  pHاز جنبه هاي مختلف شامل ، سرعت روبش پتانسیل، الکترود اصالح شدهاي عملکرد تجزیه: بحث

داراي مزایاي نظیر تکرار پذیري،  تهیه شده مورد بررسی قرار گرفته استالکترود ....و زمان تغلیظ  بار،مقاومت سطح الکترود،
-هاي پیشنهاد شده براي اندازهروش .باشدسادگی در تهیه الکترود ، پایداري الکترود در محلول و در خارج از محلول می

  . ي حقیقی سرم انسانی با موفقیت به کار گرفته شدید در نمونهگیري گوانین و اوریک اس
  
   



  

٦٢ 

 

   علیمحمدي فهیمه:خانوادگی ونام نام
  اراك  نور پیام/ محض شیمی:دانشگاه و کارشناسی رشته
  فیزیک-شیمی:ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  1393/9/25) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  15.53: ارشد کارشناسی کل میانگین

  صالبت علیرضا دکتر:راهنما تاداس
  مهدوي وحید دکتر: مشاور استاد
 روش به نقره استایرن پلی نانوکامپوزیت تهیه در سورفکتانت اثر تجربی بررسی:نامه پایان عنوان

  میکروامولسیون
  استایرن,  نانوکامپوزیت,  سورفکتانت,  میکروامولسیون:واژگان کلید

 سیستمهاي براي, ترمودینامیکی پایدار منطقهی و فاز دیاگرام تدااب, پروژه این در:نامه پایان چکیده
 سپس. شد تعیین استایرن حالل و Tween-80 و AOT سورفکتانتهاي شامل) W/O( میکروامولسیونی

 این به. شد سنتز سانتیگراد درجهی 25 دماي در, )W/O( معکوس میکروامولسیونی روش به نقره نانوذرات
) حالل( پیوستهی فازهاي و AOT , Tween-80 سورفکتانتهاي از که امولسیونیمیکرو محلولهاي, منظور

 هیدرازین احیاگر معرف توسط, بود شده تشکیل AgNO3 آبی محلول همچنین و متیلمتاکریالت و استایرن
, نقره نانوذرات تشکیل از اطمینان جهت. آمد بدست نقره نانوذرات از پایدار کلوئیدي نهایت در و شده احیا

  . گرفتند قرار آنالیز مورد UV-Vis دستگاه توسط کلوئیدي محلولهاي
 سطحی کشش, نهایی محصول در نانوذرات اندازهی و مورفولوژي روي بر سطحی کشش اثر تعیین منظور به

 و AOT/ استایرن شامل؛ متفاوت میکروامولسیونی محلول سه, کار این براي.گردید اندازهگیري
 دستگاه توسط سیستمها این سطحی کشش و شد تهیه Tween-80/لمتاکریالتمتی و Tween-80/استایرن

  . شد ثبت سطحی کشش اندازهگیري
 از اطمینان جهت ابتدا در.میباشد میکروامولسیونی محلولهاي از کامپوزیتها نانو تهیه, پژوهش دراین بعد مرحلهی

 زمینهی فاز و میکروامولسیونی محلولهاي پیوسته فازهاي که متیلمتاکریالت, استایرن پلیمریزاسیون
 تهیه نمونههاي سپس و گرفت انجام سانتیگراد درجهی 60 دماي در نانوکامپوزیت سنتز, میباشند نانوکامپوزیت

 در نانوذرات پراکندگی که شد مالحظه. گرفتند قرار شناسایی مورد FT-IR  و SEM تکنیکهاي از استفاده با شده
 و استایرن شامل میکروامولسیون از شده تهیه نانوکامپوزیت در. میباشد اوتمتف گونهاي به نانوکامپوزیت هر

 تهیه نانوکامپوزیت در که است حالی در این هستیم شاهد را نقره نانوذرات خوب پراکندگی AOT سورفکتانت
 ستیمه نامناسب پراکندگی با نانوذراتی داراي Tween-80 سورفکتانت و استایرن حاوي میکروامولسیون از شده

 حاوي میکروامولسیون از شده تهیه نانوکامپوزیت در, حال عین در. کردهاند پیدا تجمع منطقهاي صورت به که
 .هستیم شاهد نانوذرات در را خوبی پراکندگیTween-80 سورفکتانت و متاکریالت متیل



  

٦٣ 

 

 پورموسویان سارا :خانوادگی ونام نام

 اراك اهدانشگ کاربردي شیمی:دانشگاه و کارشناسی رشته

 فیزیک شیمی:ارشد کارشناسی گرایش و رشته
 27/6/93: )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

 نژاد سلیمان محمد دکتر :استاد راهنما

 مهدوي وحید دکتر :استاد مشاور
 هیدروژنی دو پیوند و الکترونی تک هیدروژنی پیوند بین متقابل اثر:نامه عنوان پایان

 هیدروژنی دو پیوند:واژگان کلید

 ارزیابی براي UMP2/aug-cc-pVDZ نظري سطح در کوانتوم شیمی محاسبات:نامه پایان چکیده
 هیدروژنی دو پیوند و الکترونی تک هیدروژنی پیوند همزمان کنشهاي برهم روي متقابل اثرات

    که اي گونه به ،(CH3)3C•••HCCH•••HMgX و H3C•••HCCH•••HMgX کمپلکسهاي
          H ,  F ,CL= Xنتایج،. گردید بررسی ها کنش برهم این متقابل اثرات همچنین. است شده انجام 

 نشان را هیدروژنی دو پیوند و الکترونی تک هیدروژنی همزمان برهمکنشهاي کنندگی تضعیف اثرات
 نظریه از این بر عالوه. است شده مطالعه ساختاري و انرژي ویژگیهاي اساس بر اثرات این. میدهند

 نتایج. است شده استفاده بحرانی نقاط در الکترونی چگالی قدرت بررسی براي "مولکولها در اتم"بدر
 با مقایسه در برهمکنش هاي انرژي مقدار کاهش کشنده الکترون استخالفات که میدهد  نشان

 .میشوند (X = H)    کمپلکس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٦٤ 

 

  سحر روان ساالر :نام و نام خانوادگی 
  :  دانشگاهرشته کارشناسی ارشد و 

  ):  دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل
  دکتر جواد ذوالقرنین :استاد راهنما
  دکتر طاهره شریعت منش :استاد مشاور
با نانواکسید منیزیم و تولوئیدین آبی با نانواکسید سیلیسیوم از  Zn(II(حذف  :نامه عنوان پایان

  ببهینه سازي چند متغیره و مطالعه خصوصیات جذ: محلول هاي آبی 
     :کلید واژگان

 :پایان نامه چکیده
از محلول هاي آبی با استفاده از نانو اکسید منیزیم به عنوان جاذب )  (در این تحقیق حذف یون روي
،مقدار جاذب و زمان تماس ) (غلظت اولیه روي:اثر عوامل مؤثر شامل. مورد بررسی قرار گرفته است

بنکن براي بهینه  کردن تا بیشترین - و طرح باکس) RSM(روش رویه پاسخ . ارزیابی شده است
در بررسی همدماهاي تعادلی، . مورد استفاده قرار گرفت)  (روي) %R(وبازده حذف) q(ظرفیت جذب

توصیف شد و ماکزیمم ظرفیت   999/0داده هاي جذب به خوبی توسط همدماي النگمویر
. میلی گرم بر گرم جاذب می باشد 11/111و 11/111خطی به ترتیب برابر  مدل خطی و غیر  جذب در

. حضور یون هاي سدیم،پتاسیم،کلسیم و منیزیم در محلول اثر قابل مالحظه اي بر بازده حذف نداشت
در .ثبت و بررسی شده است FT-IRبه منظور شناسایی گروه هاي عاملی درگیر در فرایند جذب طیف 

دوم نانواکسید سیلیسیوم به عنوان جاذبی مؤثر براي حذف رنگ تولوئیدین بلو از محلول هاي  بخش
از ) %R(به منظور بهینه سازي شرایط جذب براي رسیدن به بیشترین درصد حذف. آبی استفاده شد

براي بررسی اثر متغیرهاي مستقلی ) FCCD(طرح مرکب مرکزي . طرح آماري آزمایش استفاده شد
، مقدار جاذب و غلظت اولیه رنگ مورد استفاده قرار گرفت، همه این عوامل و برهم کنش هاي pHمثل 

معنی دار شناخته شده و یک مدل رگرسیونی مناسب جهت حذف رنگ  %95آن ها در سطح اطمینان 
ون با استفاده از تحلیل واریانس و آزم.ارائه گردید )RSM(تولوئیدین بلو با استفاده از روش رویه پاسخ

نحوه رفتار . عدم برازش، آنالیز توزیع باقیمانده ها، اعتبار مدل ارائه شده ارزیابی و در نهایت تأیید شد
رادشکوویچ ،تمکین، سیپس، تاث و  -جذب شونده و جاذب با  همدماهاي النگمویر، فروندلیچ، دوبینین

بهتر از سایر همدماها  با داده ) 998/0(پترسون مورد بررسی قرار گرفت، مدل النگمویر -ردلیچ
و  و    ,HClمیزان درصد واجذبی توسط . هاي تعادلی  منطبق می شود

NaOH اثر قابل مالحظه اي     بر بازده  ،،،حضور یون هاي. ناچیز است
براي جاذب قبل و بعد از فرایند جذب نشان دهنده گروه  FT-IRسی طیف برر. حذف نداشته است

  .هاي عاملی     درگیر شونده در فرایند جذب می باشد
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  فرهادي پیام :خانوادگی ونام نام
  اراك - معدنی شیمی:دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته
  )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

   دل زنده مژگان دکتر :استاد راهنما
  خالدي دکتراکبرمبینی :د مشاوراستا

 آن فوتوکاتالیزوري خواص بررسی وTiO2/NaYهاي نانوکامپوزیت شناسایی و تهیه :نامه عنوان پایان
  (UV) فرابنفش و خورشید نور تابش تحت بلو متیلن رنگدانه تخریب در

  :نامه پایان چکیده
تهیه و کلسینه شد و تمامنانو  TiO2با درصد مختلف  TiO2/NaY نانو کامپوزیت هاي  ،در این پروژه

 UV- Vis DRSو TGA, SEM, XRD, FT-IR توسط آنالیزهاي TiO2/NaY کامپوزیت هاي 
  .مورد شناسایی قرار گرفتند

براي تخریب رنگدانه متیلن بلو در شرایط مختلف TiO2/NaY در مرحله بعد، نانو کامپوزیت هاي 
  .مورد استفاده قرار گرفت

مقدار  ،pHخورشید وفرابنفش استفاده گردید همچنین عوامل مختلفی مانند  در این شرایط از نور
نتایج نشان می دهد . مورد بررسی قرار گرفت TiO2غلظت رنگ متیلن بلو، زمان و درصد   ،کاتالیست

وزنی در % 24حدودا  TiO2ساعت تخریب می شود و درصد بهینه  3از رنگ بعد از % 98که حدود 
  . نانوکامپوزیت است
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  مینا مرعشی :نام ونام خانوادگی
  شیمی دانشگاه لرستان:رشته کارشناسی و دانشگاه

  شیمی آلی  :رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  09/07/1393) :دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

   خسروي کاوه دکتر :استاد راهنما
  کتر اکبر مبینی خالدي :استاد مشاور
 میسز نمک و دیاس کیبوره وسیله ب دوقلوي هادیکسپرادرویهي دی یسنتزوشناسا: نامه عنوان پایان

  هاازولیبنزوت سنتزکاتالیست و استفاده از آنها به عنوان اکسیدان در  عنوان به NaY تیزئول/ دیاسی پل
  بنزوتیازول اسید، بوریک کتون، آلدهید، :کلید واژگان

  :چکیده پایان نامه 
داراي معایبی از قبیل قابلیت انفجار، خطرناك بودن، ناپایداري،  هاي گوناگون هیدروژن پراکسیدغلظت

اي قوي و مناسب جهت جایگزین کردن با هیدروژن لذا سنتز اکسید کننده.باشندخورندگی و غیره می
هایی قوي و اخیراً دي هیدروپراکسیدهاي دوقلو به عنوان اکسید کننده.باشدپراکسید بسیار مهم می

در این پایان نامه، دي هیدرو پراکسیدهاي دوقلوي مختلف با استفاده . اندرار گرفتهمناسب مورد توجه ق
نمک هاي مختلف و آب اکسیژنه در حضور کاتالیزورهاي بوریک اسید و از واکنش آلدئیدها و کتون

  .سنتز شده اند NaYتیزئول/دیاس یپل میسز
O

R2R1

Catalyst 10 mol%, 30% H2O2 (aq)

MeCN, rt

OOH

R1 R2

HOO

  
دي هیدروپراکسی سیکلوهگزان حمایت شده با اوره که -1,1ن نامه از سیستم در قسمت دوم این پایا

استخالف شده - 2هاي تیازولدر مرحله اول سنتز شد، به همراه آنیون هالید جهت سنتز مشتقات بنزو
این سیستم نیاز به مصرف مستقیم هالوژن مولکولی را بر طرف ساخته و به صورت . استفاده شده است

  .سازدمالیم در محیط واکنش کاتیون هالوژن مثبت آزاد می کنترل شده و
هاي فراوانی دارند و سنتز آنها از اهمیت زیادي ها در زمینه دارویی و درمانی کاربردبنزوتیازول 

  .برخوردار است

Urea-Cyclohexane-1,1-diyl bis-hydroperoxideNH2

SH NH4X or HX, MeCN:H2O (2:1), rt

X= Cl, Br, I
S

N
Ar

ArCHO

 
 



  

٦٧ 

 

  زهرا بهارانگیز :نام ونام خانوادگی
  پیام نور  - یمی کاربرديش :رشته کارشناسی و دانشگاه

  نانو - شیمی :رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  18/6/1393 :تاریخ فراغت از تحصیل

  دکتر اکبر مبینی خالدي و دکتر حسن مقنیان :استاد راهنما
  دکتر خلیل فقیهی :استاد مشاور
حاوي  ایمید-سنتز وبررسی خواص نانوکامپوزیت هاي مغناطیسی جدیدپلی آمید :نامه عنوان پایان

  گروههاي دي بنزوزانتن
  ............  :کلید واژگان

  :چکیده پایان نامه
شامل دو نوع مختلف از نانوذرات مغناطیسی به طور ) PAI(ایمید -هاي مغناطیسی و مقاوم حرارتی پلی آمیدنانوکامپوزیت

زانتن [a,j] دي بنزو  - H 14شده از  ایمید جدید مشتق-پلی آمید. موفقیت آمیزي با استفاده از روش محلول  تهیه شدند
حاوي قطعات بنزوفنون، آمید و اتر به وسیله حلقوي شدن حرارتی یک پیش پلیمر آروماتیک به دست آمده از واکنش میان 

و ) 9(دي آمینو بنزآمید  -5,3 -)فنیل ) فنوکسی ) ایل  - 14- زانتن[a,j] دي بنزو  -N- )4- )4 - )14 Hآمین جدید دي
ایمید جدید به وسیله طیف - خواص پلی آمید. سنتز شد) BTDA(بنزو فنون تترا کربوکسیلیک دي انیدرید  - 4َ,4,3َ,3

و فوتولومینسانس مورد  UV-Vis هاي ، طیف)1HNMR(، رزونانس مغناطیس هسته )FT-IR(سنجی مادون قرمز 
 B3LYP/6-31Gو سطح  DFTتفاه از روش هاي الکترونی پلیمر با پایه زانتن با اسساختار و ویژگی. مطالعه قرار گرفت

(d) هاي انرژي. مورد مطالعه قرار گرفتHOMO  وLUMO  و باند گپ)ΔE = ELUMO -EHOMO (ایمید -پلی آمید
و ) SiO2(به وسیله سیلیکا ) Fe3O4(به وسیله پوشش پی در پی نانوذرات مغناطیسی  PAIهاي نانوکامپوزیت. محاسبه شد

پس از پخش شدن یکنواخت نانوذرات . ایمیدازولیوم کلراید تهیه شدند) کسی سیلیل پروپیل تري اتو(  - 3 -متیل - 1
Fe3O4  وFe3O4  اصالح شده )Fe3O4@SiO2- ImCl  (آمیک اسید و سپس ایمیدي شدن حرارتی، در محلول پلی

تالی، پایداري مورفولوژي، فاز کریس. تشکیل شدند PAI/Fe3O4@SiO2-ImCl و   PAI/Fe3O4هاي نانوکامپوزیت
، )FE-SEM(هاي مغناطیسی مواد حاصل به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی حرارتی و ویژگی

و مغناطیس سنج ) TGA(، آنالیز وزن سنجی حرارتی )XRD( Xي ، پراش اشعه)TEM(میکروسکوپ الکترونی عبوري 
هاي تهیه شده داراي خواص که نانوکامپوزیتدهد نتایج نشان می. مشخص شد) VSM(ي ارتعاشی با نمونه

عالوه بر این . دهندایمید خالص نشان می- سوپرپارامغناطیس بوده و بهبود در پایداري حرارتی را نسبت به پلی آمید
اند و بهتر در ماتریس پلیمر پراکنده شده Fe3O4نسبت به نانوذرات ناپوشیده  Fe3O4@SiO2-ImClنانوذرات 

از نانوذرات پوشیده شده داراي مورفولوژي بهتري هستند و خواص   تهیه شده PAI/Fe3O4@SiO2-ImClنانوکامپوزیت 
  .دهندنشان می PAI/Fe3O4هاي حرارتی بهبود یافته تري نسبت به نانوکامپوزیت

  
  



  

٦٨ 

 

 زهرا شوشتري :نام ونام خانوادگی

  اراك –شیمی تجزیه  :رشته کارشناسی ارشد و دانشگاه
  30/6/1393: )دفاع(تحصیلتاریخ فراغت از 

  دکتر فرزاد بامداد :استاد راهنما
  دکتر محمد رضا سنگی :استاد مشاور
توسط میکرواستخراج تک قطره با مایع یونی به  (II)هاي کبالتپیش تغلیظ یون:نامه عنوان پایان

  منظور اندازه گیري به روش اسپکتروفوتومتري
  کبالت -یونی  مایع –میکرو استخراج تک قطره : کلید واژگان

  :چکیده پایان نامه
در  (II)هاي کبالتدر این پژوهش، روش میکرواستخراج تک قطره با مایع یونی جهت اندازه گیري یون

در این شیوه، کمپلکس . مورد بررسی قرار گرفته است UV–Visهاي آبی با اسپکتروفوتومتري نمونه
متیل -3-اکتیل-1امات توسط مایع یونیبا آمونیوم پیرولیدین دي تیو کرب (II)آبگریز کبالت

اثر بعضی از پارامترهاي مهم  .، استخراج شده است]PF6][C8MIM[ایمیدازولیوم هگزا فلوئورو فسفات 
محلول کار، مقدار عامل کیلیت کننده، حجم میکروقطره، زمان pHتأثیر گذار روي بازده استخراج مانند 

 6تا  4/0ي ط بهینه ، منحنی کالیبراسیون در گسترهتحت شرای. استخراج و سرعت هم زدن بررسی شد
. خطی بود 997/0میلی گرم بر لیتر و مقدار ضریب همبستگی  08/0میلی گرم بر لیتر، با حد تشخیص 

میلی گرم بر لیتر نسبت به کبالت  5/3ي بار اندازه گیري یک نمونه 5انحراف استاندارد نسبی با 
(II) به دست آمد% 4/1برابر با. 
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  صبا ملکی :نام ونام خانوادگی
  : رشته کارشناسی ارشد و دانشگاه

  ) :دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل
 ر وحید مهدويدکت :استاد راهنما

  دکتر علیرضا صالبت :استاد مشاور
 SBA-15سنتز و شناسایی نانوکاتالیست اکسید قلع بر پایه غربال مولکولی مزوپور  :نامه عنوان پایان

 سی فعالیت کاتالیستی آن در واکنش تبادل استري براي تولید سوخت بیودیزلو برر
  ................: کلید واژگان

  :چکیده پایان نامه
و فعالیت کاتالیستی آن  SBA-15در این پایان نامه سنتز و شناسایی کاتالیزور اکسید قلع بر روي پایه 

دانیم همان طورکه می.ورد بررسی قرار گرفته استبوتیل استات با متانول م-nدر واکنش تبادل استري 
هاي فعال کاتالیزوري افزایش و عملکرد با افزایش مساحت سطح کاتالیزور، امکان دسترسی به سایت

تهیه سپس به روش تلقیح  SBA-15بدین منظور ابتدا مولکوالرسیو مزوپور . یابدکاتالیزور بهبود می
از قبیل مساحت سطح زیاد،  SBA-15خواص بی نظیر  .ر داده شدقرانانوذره اکسید قلع بر روي پایه 

شود تا کاتالیزور اکسید قلع به طور پایداري مکانیکی و حرارتی، حجم و قطر حفرات باال، باعث می
-FTهاي این کاتالیزور از لحاظ ساختاري با تکنیک. پراکنده شود SBA-15مؤثري در ساختار مزوپور 

IR ،XRD ،SEM و TGA/DTG واکنش تبادل استري متانول و . بررسی شدn-  بوتیل استات به
عنوان یک مدل ساده مورد بررسی قرار گرفت تا در آن قدرت بازي کاتالیزورها براي واکنش تبادل 

سازي بر روي فعالیت در این کار اثر شرایط آماده. استري و در نهایت تولید بیودیزل ارزیابی شود
به طوردقیق مورد بررسی قرار  SBA-15 بر روي  SnO2کلسینه،درصد وزنی کاتالیزور از قبیل دماي 

بوتیل استات،مقدار کاتالیزور،دماي واکنش ،زمان واکنش - nعالوه بر این نسبت مولی متانول به . گرفت
-SnO2/SBA هاي آزمایشگاهی بهترین شرایط براي تهیه کاتالیزورداده.سازي بررسی شدو زمان فعال

،کلسینه کردن در  SBA-15 ،20% بر روي SnO2به صورت درصد وزنی ادل استري و واکنش تب15
سازي ساعت فعال 5/1، 10:1بوتیل استات -nساعت،نسبت مولی متانول به  5به مدت  C˚500دماي 

گرم را نشان 1/0ساعت و مقدار کاتالیزور  2بمدت  C˚95و زمان واکنش در دماي  C80˚در دماي 
بازده تولید بیودیزل در حضور . روغن آفتابگردان به عنوان نمونه طبیعی استفاده شددر پایان از . دهدمی

.درصد بود که بازده رضایت بخشی است 65روغن آفتابگردان 


