بسمه تعالي

صورتجلسه هفتاد و پنجم
دانشکدة علوم و فنون دريايي
هفتاد و پنجمین جلسة شوراي دانشکدة علوم و فنون دريايي مطابق جددو ممانننددي لدانیانه در لداع

 01روم دوشدننه مدور

 49/8/82در محل دانشدکدة علوم و فنون دريايي واقع در لاختمان ابن لینا واحد علوم و تحقیقات بنابر دعوت قنلي و با حضور شدرت
تنندگان مير برگزار گرديد:
.. )0آقاي دتتر امیرحسین جاويد
.. )8خانم دتتر لارا اهلل ياري بیک
.. )3خانم دتتر پرگل قوام مصطفوي
 .. )9آقاي دتتر علي ماشینچیان مرادي
.. )5آقاي دتتر فرهود آذرلینا
 .. )6آقاي دتتر لید محمدرضا فاطمي
 .. )7آقاي دتتر احسان رمضاني فرد
.. )2آقاي دتتر محمد هادي گیويان راد
.. )4خانم لارا محمدي
الامي غائنین  :آقاي دتتر مجید قدلي حسن آباد آقاي دتترلعید تاظمي آقاي دتتدر مجتندي عمدام آقداي دتتدر محمدد
الديان قهفرخي خانم دتتر شهال جمیلي آقاي دتترعنالعلي علي اتنري بیدختي
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 .تا كنون فقط گروه هاي بیولوژي دريا و فیزيک دريا اقدام به تهیه گزارش نموده اند.
 -2مقرر گرديد هر كدام از گروه هاي دانشكده ،طرحی براي ايجاد شركت هاي دانش بنیان ارائه دهند.
 -3از اساتید خواسته شد تمامی ابداعات و نوآوري ها و اختراعات دانشجويان را به پژوهش منعكس نمايند تا از طريق
سايت براي عموم اطالع رسانی گردد.
 از اساتید خواسته شد در سخنرانی جناب آقاي دكتر روحانی رياست محترم جمهور از واحد علوم و تحقیقات تهران  ،حضور يابند.
 مقرر گرديد با عنايت به مصوبات شوراي هماهنگی واحد ،نسخه اي از صورتجلسات ماهانه دانشكده را جهت استحضار جناب آقاي دكتر علی
عباس پور رياست محترم دانشگاه ارسال شود.
 مقرر گرديد اساتید طرح دروس خود را تا تاريخ  49/2/33در اختیار پژوهش دانشكده قرار داده تا قسمت طرح دروس سايت دانشكده به روز
رسانی شود .در اين راستا اساتیدي كه تا كنون مبادرت به انجام اين كار ننموده اند معرفی گرديدند.
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 در خصوص درآمدزايی دانشكده ها و اساتید براي دانشگاه صحبت شد و مق رر گرديد اساتید تالششان را مضاعف نموده تا بتوان پروژه هاي
مختلفی در راستاي درآمدزايی دانشگاه ارائه داد و همچنین پیشنهاد گرديد تا صندوقی را از درآمدهاي حاصله ايجاد نمايیم و ماحصل نتايج را
صرف خريد دستگاه و هزينه تحقیقات نمايیم .در پايان اگر پروژه اي به اتمام رسید گواهی اتمام كار به دانشگاه ارائه گردد.
 فرم هايی از طرف معاونت محترم دانشجويی جهت برگزاري دوره ها و كارگاه ها از طريق پست الكترونیكی در اختیار اساتید قرار گرفت و از
ايشان خواسته شد در صورت اجرايی شده اين دوره ها ،از طريق اين فرم ها و از سوي اساتید به معاونت مربوطه اطالع رسانی گردد.
 در خصوص بخشنامه جديد روند دفاع و تصويب پروپوزال دانشجويان دكتري نیز قبالً از طريق  emailبه اساتید اطالع رسانی گرديد و از
مديران گروه خواسته شد طبق بخشنامه عمل نمايند  .در اين راستا نامه اي نیز از طرف رياست دانشكده به شرح ذيل براي مديران گروه ارسال
گرديد:
 به التحضار مي رلاند با توجه به شص

و دومین جلسه شوراي پژوهشي دانشکده در خصوص تصويب عنوان رلانه دانشجويان

دتتري  6ماه قنل ام امتحان جامع دانشجوياني ته آبان ماه امتحان جامع دارند تا خرداد ماه همان لا و دانشجوياني ته اردينهش
ماه امتحان جامع دارند تا دي ماه لا قنل بايد عنوان رلانه خود را در گروه و شوراي پژوهشي دانشکده تصويب نمايند.

 با توجه به دريافت نامه اي از طرف شركت دانش بنیان ايرانیان ژن فناور  ،مبنی بر همكاري با گروه بیولوژي دريا ،مقرر گرديد نامه در گروه
بررسی گردد و پاسخ مناسبی به مسئول مربوطه منعكس گردد.
 جناب آقاي دكتر محمد هادي گیويان راد عضو هیات علمی گروه شیمی دريا ،در خصوص روند تصويب رشته هاي جديد توضیحاتی ارائه دادند
و تكمیل ارسال مدارک جهت تصويب دو رشته هیدروگرافی و محیط زيست دريا را اعالم نمودند.

فهرل نهايي پروپوما هاي مقطع دتتري تخصصي دانشکده:

رديف

نام دانشجو

جامع

تصويب

عنوان رلانه

الاتید راهنما

الاتید مشاور

وضعی

امتحان

ارلا

 ميس

شنالي دريا – جانوران دريايي

شنالايي گونه هاي غانب جنس Acanthopagrusخانواده

0

مسطوره

شانک ماهیان و تفکیک ذخیره دو گونه غانب آن جنس

دتتر فرهاد تیمرام

دولتدار

درآبهاي خلیج فارس و درياي عمان ( آبهاي التان

دتتر مهوش

ننگرودي

هرمزگان و لیستان و بلوچستان ) با التفاده ام روش

لیفعلي

ريخ

8

مرتضي لپهر

ارميابي لالم

دتتر شهال جمیلي







دتتر علي باني

لنجي هندلي و اتونی
اتونوژيک و تعیین مد پراتنش جوامع

ماتروبنتوم آب هاي ( منطقه) لاحلي پارک ملي بوجاق

دتتر لید محمدرضا

دتتر علي ماشین

فاطمي

چیان مرادي

دتتر رضوان مولوي

دتتر پرگل قوام

ندوشن

مصطفوي







* خانم دولتدار آقا ي لپهر  :طنق تائید اعضاي گروه بیونوژي دريا نیاممند التفاده همزمان ام تخصص الاتید راهنما و مشاور مي باشند.
* همچنین در خصوص خانم دولتدار مقرر گرديد مختصات جغرافیايي مکان هاي نمونه گیري مشخص گردد و التفاده ام نمونه هاي منطقه بوشهر و ماهشهر در
صورت امکان در رلانه درج گردد.
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فهرل نهايي پروپوما هاي مقطع تارشنالي ارشد دانشکده:
 مهندلي معماري تشتي – لامه تشتي
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو
توروش

الاتید راهنما

بررلي عمر خستگي ورق هاي خمیده خن تشتي تح

اقاجري

بار

الاتید مشاور

تصويب

دتتر مجید قدلي

محوري با التفاده ام روش انمان محدود



حسن آباد

امیر حسین جاويد

لارا اهلل ياري بیک

مجتني عمام

رئیس دانشکده علوم و فنون دريايي

مدير پژوهش دانشکده علوم و فنون دريايي

مدير گروه فیزيک دريا

علي ماشین چیان مرادي

پرگل قوام مصطفوي

فرهود آذرلینا

مدير گروه شیمي دريا

مدير گروه بیونوژي دريا

مدير گروه صنايع دريايي

ارلا


