بسمه تعالي

صورتجلسه هفتاد و ششم
دانشکدة علوم و فنون دريايي
هفتاد و ششمین جلسة شوراي دانشکدة علوم و فنون دريايي مطابق جددو ممانننددي لدانیانه در لداع

 01روم دوشدننه مدور

 49/3/52در 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
.. )5خانم دتتر لارا اهلل ياري بیک
.. )3خانم دتتر پرگل قوام مصطفوي
 .. )9خانم دتتر شهال جمیلي
 .. )2آقاي دتتر علي ماشینچیان مرادي
 .. )6آقاي دتترعنالعلي علي اتنري بیدختي
.. )7آقاي دتتر مجتني عظام
.. )8آقاي دتتر احسان رمضاني فرد
.. )4آقاي دتتر محمد هادي گیويان راد
. )01خانم لارا محمدي
الامي غائنین  :آقاي دتتر لید محمدرضا فاطمي آقاي دتتر فرهود آذرلینا آقاي دتتدر مجیدد قدلدي حسدن آبداد آقداي
دتترلعید تاظمي آقاي دتتر محمد الديان قهفرخي
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:
 -1مقرر 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.
 -2مقرر گرديد اساتیدي كه طرح دروس خود را در اختیار پژوهش دانشكده قرار نداده اند هر چه سريعتر ،طرح ها را به پژوهش دانشكده تحويل
نمايند تا سايت دانشكده به روز شود.
 -3در خصوص درآمدزايی دانشكده ها و اساتید براي دانشگاه صحبت شد و مقرر 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
ص رف خريد دستگاه و هزينه تحقیقات نمايیم .در پايان اگر پروژه اي به اتمام رسید گواهی اتمام كار به دانشگاه ارائه گردد.

 جناب آقاي دكتر علی ماشین چیان در خصوص تصويب رشته هاي بیولوژي دريا به طور ويژه گرايش آلودگی دريا توضیحاتی را اراده نمودند و
مقرر گرديد حداكثر تا مهرماه سرفصل اين گرايش به تصويب وزارت علوم برسد.
 مصاحبه هاي دكتري از اين پس در سازمان مركزي ( ساختمان هتل) زير نظر كارگروه هاي مشخص شده انجام می پذيرد و همچنین يكی از
وظايف كارگروه  ،مشخص نمودن اعضاي مصاحبه كننده از دانشجويان است.
 جناب آقاي دكتر جاويد ،در خصوص روند تصويب موضوع پروپوزال و دفاع از رساله دانشجويان دكتري ،سخنانی به شرح ذيل ايراد فرمودند:
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 -1تصويب عنوان رساله دكتري در گروه و شوراي دانشكده يک نیمسال قبل از امتحان جامع.
 -2برگه هاي امتحان جامع تنها در دانشكده تصحیح شده و خروج آنها از واحد ممنوع می باشد.
 -3امكان دريافت مجدد برگه امتحان جامع پس از تصحیح وجود نخواهد داشت.
 -4امتحان شفاهی تا تكمیل نمرات جامع كتبی و اعالم آن توسط مديران محترم گروه هاي تخصصی به حوزه آموزش برگزار نخواهد شد.
عواقب ناشی ازتاخیر در اعالم نمرات امتحان جامع كتبی به عهده مديران گروه خواهد بود.
 -5پس از تعیین نمرات كتبی ،اسامی دانشجويان واجد شرايط شركت در امتحان جامع شفاهی رسماً از طريق گروه و دانشكده به همراه
زمان برگزاري امتحان ،اطالع رسانی خواهد شد.
 -6الزم به ذكر است حداكثر فاصله زمانی مجاز بین امتحان جامع شفاهی و كتبی  11روز خواهد بود.
 -7حداكثر  24ساعت پس از برگزاري امتحان جامع شفاهی بايد نمره آن رسماً به دانشكده اعالم گردد.
 -8طبق بخشنامه سازمان مركزي  ،پايان نیمسال دوم  ، 43-44پايان خرداد می باشد.
 -4فرم درخواست برگزاري امتحان جامع نیز با توجه به بخشنامه روند تصويب عنوان رساله و امتحان جامع ،به روز رسانی گرديد.
 جناب آقاي حسن زاده در خصوص مواردي به شرح ذيل براي اعضاي شورا پژوهشی دانشكده صحبت نمودند:
 -1برگزاري امتحانات پايان ترم و لزوم حضور اساتید در جلسات امتحانی
 -2لزوم ارائه اوراق و ثبت نمرات حداكثر تا  15روز پس از برگزاري امتحان
 -3عدم برگزاري دفاعیات كارشناسی ارشد و دكتري در ايام امتحانات ( مگر در موارد خاص)
 -4در خصوص دروس عملی كه نیاز به آزمايشگاه و يا سفرهاي علمی دارند ،نیز بحث شد و همچنین در خصوص شرايط سفرها اطالع رسانی
گرديد .الزم به ذكر است اين دروس تا قبل از شروع نیمسال بعد بايد مشخص شوند.
 -5دستورالعمل اجرايی پیش ثبت نام مهرماه  44در اختیار اعضاي هیات علمی قرار گرفت.
 -6از اساتید خواسته شد برنامه ترم جديد را تا تاريخ  44/4/16به آموزش اطالع دهند.
 رياست محترم دانشكده در خصوص لزوم برگزاري جلسات گروه هاي تخصصی براساس تقويم اعالم شده از سوي گروه ها در دفتر رياست
دانشكده و با حضور نماينده پژوهش بحث و بررسی نمودند ( .بديهی است هیچ صورتجلسه اي كه به اين شكل به دانشكده ارائه گردد سنديت
نداشته و به مفاد آن ترتیب اثر داده نخواهد شد).
 در خصوص عناوين پروپوزال دانشجويان دكتري ذيل كه در آبان ماه امتحان جامع دارند نیز بحث و بررسی گرديد:
 -1آناهیتا فشندي
 -2غالمرضا بام
 -3لعید محمدماده باران
 -4آئین محمدرضايي
 -5محمد بهروم
-6حديقه صائب مهر
 -7نفیسه خلع

بري

 -8مقدله اويسي
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فهرل نهايي پروپوما هاي مقطع تارشنالي ارشد دانشکده:
 مهندلي عمران -مهندلي لواحل بنادر لامه هاي دريايي
رديف

نام

عنوان پايان نامه

الاتید راهنما

برلي تاثیر احداث بندر خواجه نفس بر انگوي جريان و

دتتر محمدجواد

رلوب گذاري درمنطقه مورد مطانعه

تتابداري

دانشجو

0

محسن براتي

5

محمود حیدري

بررلي فرايند رلوبگذاري و تحوالت مورفونوژيک ناشي ام
تولعه موج شکن شرت

پايانه نفتي شما در پائین دل

تا

دتتر لارا اهلل ياري
بیک

محدوده بندر امیرآباد
3

9

حمید
عننرلتاني

طراحي يک مزرعه باد فرالاحل در درياي خزر :شرايط

محمد حیدري
ماه منیر

2

تحلیل آلیب خستگي در رايزرهاي لکوهاي ثاب

عندني

محیطي و تحلیل لامه اي
بهینه لامي تارترد لامه اي بتن در محیط دريايي با التفاده
ام انگوريتم ژنتیک

مفرقندي

دتتر لارا اهلل ياري
بیک
دتتر فرهود آذرلینا

دتتر فرهود آذرلینا

ارلا

الاتید مشاور

تصويب

-





-





دتتر لعید تاظمي





-





دتتر محمد هادي



گیويان راد



آقاي عنبرستانی و خانم عبدلی زفرقندي بنا بر تشخیص گروه تخصصی نیازمند استفاده همزمان از استاد راهنما و مشاور می باشد.

 فیزيک دريا
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو

الاتید راهنما

فرينا رضائیان

شنیهلامي امواج ناشي ام باد در نواحي جنوبي درياي خزر

فیاض

براي دوره  5113تا  5103با التفاده ام دادههاي باد ECMWF

الاتید مشاور

تصويب

ارلا

دتتر محتني عظام
دتتر لارا اهلل ياري



-

بیک

امیر حسین جاويد

لارا اهلل ياري بیک

مجتني عظام

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



