بسمه تعالي

صورتجلسه هفتاد و هفتم
دانشکدة علوم و فنون دريايي
هفتاد و هفتمین جلسة شوراي دانشکدة علوم و فنون دريايي مطااق جادوز اماندنادي یااهیانه در یااع

 01روا دوشانده ماور

 44/4/01در محل دانشاکدة علوم و فنون دريايي واقع در یاختمان اقن یینا واحد علوم و تحقیقات قناقر دعوت قدلي و قا حضور شارت
تنندگان اير قرگزار گرديد:
.. )0آقاي دتتر امیرحسین جاويد
.. )2خانم دتتر یارا اهلل ياري قیک
.. )3آقاي دتتر علي ماشینچیان مرادي
 .. )4آقاي دتترعدایعلي علي اتدري قیدختي
.. )1آقاي دتتر یید محمدرضا فاطمي
 .. )6آقاي دتتر احسان رمضاني فرد
 .. )7خانم دتتر شهال جمیلي
.. )8آقاي دتتر محمد هادي گیويان راد
.. )4آقاي دتتر مجتدي عظام
. )01خانم یارا محمدي
ایامي غائدین  :خانم دتتر پرگل قوام مصطفوي.آقاي دتتر فرهود آذریینا .آقاي دتتر مجید قدیي حسن آقاد  .آقاي دتتریعید
تاظمي .آقاي دتتر محمد ایديان 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:


به استحضار می رساند ،با توجه به شصت و دومین جلسه شوراي پژوهشی دانشكده  ،در خصوص تصويب عنوان رساله دانشجويان
دكتري  6ماه قبل از امتحان جامع ،دانشجويانی كه آبان ماه امتحان جامع دارند تا حداكثر خرداد ماه همان سال و دانشجويانی
كه ارديبهشت ماه امتحان جامع دارند تا حداكثر آبان ماه سال قبل بايد عنوان رساله خود را در گروه و شوراي پژوهشی دانشكده
تصويب نمايند.

 رياست دانشكده در خصوص ايجاد قطب علمی در زمینه علوم بنیادي يا كاربردي موضوع نامه شماره /3/92/3688د كه از سوي معاونت محترم
پژوهش و فناوري به دانشكده ها ابالغ شده بود و قبال از طريق پست الكترونیكی به اساتید اطالع رسانی گرديده بود  ،توضیحاتی ارائه نمودند و
مقرر گرديد در جهت ايجاد قطب علمی در دانشكده ،اساتید هر چه سريعتر نسبت به جمع آوري مدارک جهت ارتقاء اقدام نمايند.
 موضوع مورد بحث ديگر انتخاب عناوين پايان نام ه ها براساس خدمات و كاالي هاي دانش بنیان بود كه مقرر گرديد موضوعات در اين راستا و
به هدف تشكیل شركت هاي دانش بنیان ،تعريف گردد و دانشجويان در اين راستا هدايت شوند.
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 در خصوص عناوين پروپوزال دانشجويان دكتري ذيل كه در آبان ماه امتحان جامع دارند نیز بحث و بررسی و تايید گرديد:
مرتضی بازقلعه ،علی صادق پور ،امید خان محمدي ،بهاره دبیر وزيري ،شیرين ولی پور ،مهديه مهدوي ،حمیدرضا بارگاهی ،عالمه محمدي ،خداداد محمدي،
سمیه محمدي فیروز ،فائزه فاخري ،هومن حكیم زاده ،بهارک صباحی ،سید رضارشید االسالمی ،میثم محموديان ،بهروزبافنده ،مهدي رستمی حسین
خواهی،گیلدا عباسیان ،محمد اكبرنژاد بائی ،آمنه جمال لو

فهری نهايي پروپوااز هاي مقطع دتتري تخصصي دانشکده:

رديف

عنوان ریاهه

پهنه قندي اتوهوژيک یواحل جه

0

مرتضي یپهر

2

یهیل قهرقر

امکان ایتقرار ییستم

هاي آب شیرين تن قا ایتفاده اا روش  AHP-Fuzzyدر
ییستم اطالعات جغرافیايي(  GISمطاهعه موردي ایتان

دتتر یید محمدرضا
فاطمي
دتتر افشین دانه تار

هرمزگان)

جامع

دتتر علي ماشین



تصويب

نام دانشجو

ایاتید راهنما

ایاتید مشاور

وضعی

امتحان



اریاز

 ايس

شنایي دريا – قوم شنایي دريا



چیان مرادي

دتتر حسین
اراياقي یالم

اتوهوژيک و قرریي تنوع گونه اي و پراتنش

ماتروقنتوا آب هاي یاحلي پارک ملي قوجاق

نگاریتان
دتتر عدداهوهاب



دتتر افشین دانه تار





مقصودهو

* آقاي قهرقر آقا ي یپهر  :طد تائید اعضاي گروه قیوهوژي دريا نیاامند ایتفاده همزمان اا تخصص ایاتید راهنما و مشاور مي قاشند.
* همچنین در خصوص آقاي یهیل قهرقر مقرر گرديد نامدرده  7ترانسک

شامل  0ترانسک

مرتزي و  3ترانسک

اا هر طرف قه فاصله  3تیلومتر اا يکديگر را در

مراحل تحقی خود در نظر گرفته و  6قار در یاز اا ايستگاه نمونه گیري نمايند  .ايشان ملزم گرديد گزارشات یه ماهه قصورت مصور قا ذتر جزئیات ارائه دهد.

قهمن تاج فیروا

قرریي پتانسیل انرژي ناشي اا جريان هاي تشندي در
منطقه خوران خلیج فارس

جامع

تصويب

رديف

0

نام دانشجو

عنوان ریاهه

ایاتید راهنما

ایاتید مشاور

وضعی

امتحان

اریاز

 فیزيک دريا

دتتر عدایعلي علي
اتدري قیدختي

دتتر تامران الري

دتتر مجتدي عظام

* آقاي تاج فیروا  :طد تائید اعضاي گروه فیزيک دريا نیاامند ایتفاده همزمان اا تخصص ایاتید راهنما و مشاور مي قاشند.
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فهری نهايي پروپوااز هاي مقطع تارشنایي ارشد دانشکده:
 مهندیي یواحل قنادر و یااه هاي دريايي
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو
مهدي رضواني

ایاتید راهنما

قرریي تاثیر پوششهاي نانو ارگانو ییلیسي جه
تیفی

قهدود

دتترمحمد هادي
گیويان راد

و مقاوم یااي یطوح قتني در قراقر عوامل محیطي

ایاتید مشاور

تصويب

اریاز

دتتر فرهود آذریینا





 شیمي – شیمي دريا
رديف

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو

ایاتید راهنما

ایاتید مشاور

تصويب

اریاز

دتتر شهرام مرادي
0

یارا آقشاهي

قارگذاري نانو ذرات مغناطیسي  Fe3O4/Mقه روي تیتواان

دهقي

يزدي

قه منظور حذف آالينده هاي ارگانوفسفر اا مناقع آقي

دتتر محمدهادي



-



گیويان راد

 ايس
رديف

شنایي دريا – قوم شنایي دريا

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو

0

ماراز خسروي

2

نرگس صفار

تنوع ايستي یاختار جمعی

و اهگوي پراتنش فون تفزيان

ایاتید راهنما

ایاتید مشاور

دتتر رضوان مویوي

دتتر یید محمدرضا

ندوشن

فاطمي

اپي هیتیک مناط یاحلي قندر عداس – قسترهاي مصنوعي
قرریي پراتنش و منشأياقي ژنتیکي (فیلوژني) گونه مهاجم
تیالپیا در تاالب یاحلي شادگان و ديگر مناقع آقي ایتان
خوایتان

تصويب

اریاز





دتتر یید محمدرضا
فاطمي
دتتر پرگل قوام

دتتر پروين فرشچي



مصطفوي

امیر حسین جاويد

یارا اهلل ياري قیک

مجتدي 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 آذریینا

مدير گروه شیمي دريا

مدير گروه قیوهوژي دريا

مدير گروه صنايع دريايي



