بسمه تعالي

صورتجلسه هفتاد و چهارم
دانشکدة علوم و فنون دريايي
هفتادو چهارمین جلسة شوراي دانشکدة علوم و فنون دريايي در ساعت  01روز دوشنبه مورخ  49/0/10در محل دانشللکدة عللوم و
فنون دريايي واقع در ساختمان ابن سینا واحد علوم و تحقیقات بنابر دعوت قبلي و با حضور شرکت کنندگان زير برگزار گرديد:
.. )0آقاي دکتر امیرحسین جاويد
.. )2خانم دکتر سارا اهلل ياري بیک
.. )1خانم دکتر پرگ قوام مصطفوي
 .. )9آقاي دکتر علي ماشینچیان مرادي
.. )5آقاي دکتر فرهود آذرسینا
 .. )6آقاي دکتر مجید قدسي حسن آباد
 .. )7آقاي دکتر احسان رمضاني فرد
.. )8آقاي دکتر محمد هادي گیويان راد
 .. )4آقاي دکتر مجتبي عظام
. )01آقاي دکتر محمد اسديان قهفرخي
. )00خانم دکتر شهال جمیلي
. )02آقاي دکترعباسعلي علي اکبري بیدختي
 )01خانم سارا محمدي
اسامي غائبین  :آقاي دکتر سید محمدرضا فاطمي ،آقاي دکترسعید کاظمي

موارد عنوان شده در جلسه:
 در ابتداي جلسه آقاي دكتر جاويد رياست محترم دانشكده در خصوص مسائل مطروحه در جلسه قبل مواردي را به شرح ذيل ،يادآوري نمودند:
 -1از گروه ها خواسته شد هر چه سريعتر سوابق و تاريخچه گروه تخصصی خود  ،همچنین گرايش ها آنها و تعداد اساتید ،
دانشجويان و فارغ التحصیالن و ...را براي ارسال به خبرگزاري دانشگاه آزاد اسالمی ( ايسكانیوز) در اختیار دانشكده قرار
دهند.
 -2مقرر گرديد هر كدام از گروه هاي دانشكده ،طرحی براي ايجاد شركت هاي دانش بنیان ارائه دهند  .در اين خصوص
آقاي دكتر قدسی توضیحاتی مبنی بر نحوه تاسیس شركت هاي فوق ارائه نمودند.
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در ابتداي جلسه آقاي دكتر جاويد در خصوص برگزاري مسابقات ربات آبزيان كه توسط دانشكده علوم و فنون دريايی برگزار خواهد شد،
توضیحاتی فرمودند .الزم به ذكر است سايت واحد نیز در اين خصوص اطالع رسانی نموده و لینک سايت مذكور در سايت دانشكده در دسترس
می باشد.
در خصوص نمايشگاه بین المللی كتاب و كاتولوگ هاي انتشارات مختلف و بن هاي تخفیف و نحوه توزيع آنها نیز بحث و بررسی گرديد.
از اساتید خواسته شد تمامی ابداعات و نوآوريها و اختراعات دانشج ويان را به پژوهش منعكس نمايند تا از طريق سايت براي عموم اطالع رسانی
گردد.
مقرر گرديد اساتید طرح دروس خود را تا  49/2/5در اختیار پژوهش دانشكده قرار داده تا قسمت طرح دروس سايت دانشكده به روز رسانی
شود.
مقرر گرديد پروژه هاي دانشجويان كه جزء نمرات پايان ترم است از اوايل ترم در اختیار دانشجويان قرار داده شده و حداكثر در روز امتحان
دريافت گردد تا خللی در روند ثبت نمره ايجاد نشود.

بررسي پروپوزال هاي مقطع دکتري تخصصي دانشکده:

2

1

سهیال نادري قره

بررسي تاثیر کیتوسان و کالژن استخراج شده از آبزيان در

قشالق

ترمیم سوختگي

شهرزاد آقا
میرکريمي

بررسي تاثیر سمیت نیمه حاد نانو ذرات مس بر بافتهاي
حیاتي کبد ،کلیه و آبشش و تغییرات آنزيمهاي اکسیداتیو و
آپوپتوزيس در ماهي کلمه)(Rutilus rutilus caspicus

مريم امیر

بررسي فیتوشیمیايي و اثرات ضد باکتري  ،ضد قارچ و

شريفي

سیتوتوکسیک جلبکSargassum glaucescens

اساتید راهنما

دکتر محمد علي

دکتر شهال جمیلي
دکتر محمد جواد
فاطمي دخت چارک

جامع

تصويب

رديف

0

نام دانشجو

عنوان رساله

اساتید مشاور

وضعیت امتحان

ارسال

 زيست شناسي دريا – جانوران دريايي

شريفي







دکتر سید محمدرضا
فاطمي

دکتر علي ماشین

دکتر شهال جمیلي

چیان مرادي

دکتر پرگ قوام

دکتر عیسي شريف







مصطفوي

پور
دکتر شهال جمیلي

دکتر علي ماشین

دکتر کامبیز

چیان مرادي

الريجاني

دکتر کیومرث امیني







* خانم ها نادري  ،آقا میر کريمي ،امیر شريفي  :طبق تائید اعضاي گروه بیولوژي دريا ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشند.

رديف

نام دانشجو

0

رزانا قندي

عنوان رساله

اساتید راهنما

اساتید مشاور

امتحان
جامع

بررسي شارهاي سطحي در منطقه اقیانوس هند شمالي و
خلیج فارس براساس داده هاي باز تحلی هواشناسي

تصويب

وضعیت

ارسال

 فیزيک دريا





دکتر عباسعلي علي
اکبري بیدختي
دکتر پرويز ايران نژاد

دکتر مجتبي عظام
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*خانم قندي  :طبق تائید اعضاي گروه فیزيک دريا ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشند.

بررسي پروپوزال هاي مقطع کارشناسي ارشد دانشکده:
 زيست شناسي دريا – جانوران دريا
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو

اساتید راهنما

محمد

تولید آزمايشگاهي آنتي ونوم ماهي فرياله خال سیاه خلیج

ذوالفقاري

فارس در مدل حیواني

2

امیر اربابي نیا

1

زهرا ايالتي

9

درنا يگانه

اساتید مشاور

تصويب

ارسال

-





دکتر شهال جمیلي
دکتر حسین
ذوالفقاريان

شناسايي مولکولي  Symbiodiniumهمزيست با گونه هاي

دکتر پرگ قوام

دکتر محمد حسن شاه

غالب آبسنگهاي مرجاني جزيره الوان ( خلیج فارس)

مصطفوي

حسیني

بررسي اثر میزان غلظت هاي مختلف رنگدانه ي سنتتیک
آستا گزانتین بر بافت کبد ماهي مولي)(Poecilia sphenops
مقايسه اثر رنگدانه ي سنتتیک آستا گزانتین بر روي رشد،
بازماندگي و رنگ پذيري پوست ماهي مولي (Poecilia
)sphenops





دکتر سید محمدرضا
فاطمي



-



دکتر شهال جمیلي
دکتر شهال جمیلي دکتر
سید محمدرضا فاطمي



-



آقاي اربابي نیا  :طبق تائید اعضاي گروه بیولوژي دريا ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشند.

 فیزيک دريا
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

اساتید راهنما

مطالعه تغییرات ده ساله دماي سطحي دريا( )SSTبا استفاده از

دکتر مجتبي عظام

اندازه گیري هاي ماهواره اي طي سالهاي ( )2119-2109در

دکتر سارا اهلل ياري

خلیج فارس

بیک

دانشجو
هنگامه عدسي

اساتید مشاور

تصويب



-

ارسال



 مهندسي عمران – مهندسي سازه هاي دريايي
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

اساتید راهنما

اساتید مشاور

رضا

تاثیر سازه¬هاي دريايي بر پخش و انتقال آلودگي نفتي در

دکتر امیر حسین

دکتر مجید قدسي

نیکوسرشت

منطقه مطالعاتي جزيره خارک

جاويد

حسن آباد

دانشجو

تصويب

ارسال





آقاي نیکوسرشت :طبق تائید اعضاي گروه صنايع دريايي ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشند.

امیر حسین جاويد

سارا اهلل ياري بیک

مجتبي عظام

رئیس دانشکده علوم و فنون دريايي

مدير پژوهش دانشکده علوم و فنون دريايي

مدير گروه فیزيک دريا

علي ماشین چیان مرادي

پرگ قوام مصطفوي

فرهود آذرسینا

مدير گروه شیمي دريا

مدير گروه بیولوژي دريا

مدير گروه صنايع دريايي

