بسمه تعالي

صورتجلسه هفتاد و هشتم
دانشکدة علوم و فنون دريايي
هفتاد و هشتمین جلسة شوراي دانشکدة علوم و فنون دريايي مطابق جددو ممانننددي لدانیانه در لداع

 01روم دوشدننه مدور

 49/6/2در محل دانشدکدة علوم و فنون دريايي واقع در لاختمان ابن لینا واحد علوم و تحقیقات بنابر دعوت قنلي و با حضدور شدر
نندگان مير برگزار گرديد:
.. )0آقاي د تر امیرحسین جاويد
.. )2خانم د تر لارا اهلل ياري بیک
.. )3آقاي د تر علي ماشینچیان مرادي
 .. )9آقاي د ترعنالعلي علي ا نري بیدختي
 .. )5خانم د تر پرگل قوام مصطفوي
.. )6آقاي د تر فرهود آذرلینا
.. )7آقاي د تر محمد هادي گیويان راد
.. )8آقاي د تر مجید قدلي حسن آباد
.. )4آقاي د تر مجتني عظام
. )01خانم لارا محمدي
الامي غائنین  :آقاي د تر لید محمدرضا فاطمي .آقاي د تر احسان رمضاني فرد( با اطالع قنلي)  .خدانم د تدر شدجال جمیلدي
.آقاي د ترلعید اظمي .آقاي د تر محمد الديان قجفرخي .

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:


رياست دانشكده در خصوص ايجاد قطب علمی در زمینه علوم بنیادي يا كاربردي موضوع نامه شماره /3/92/3388د 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 نامه 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.
 جناب آقاي دكتر جاويد گزارش دقیقی از جلسات توجیحی و آموزشی مسابقات روبات آبزيان كه دانشكده علوم و فنون دريايی مجري آن
می باشد ،براي حاضرين در جلسه ارائه دادند .بخش اول اين مسابقات كه طراحی می باشد به زودي برگزار خواهد شد.
 آقاي دكتر بیدختی عضو گروه تخصصی فیزيک دريا در خصوص همايش ملی خلیج فارس توضیحاتی را ارائه نمودند.
 رياست دانشكده خبر از تاسیس  01رشته در دانشكده دادند كه توسط آقاي دكتر گیويان راد پیگیري خواهد شد.
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 مقرر گرديد آقاي دكتر عظام و آقاي دكتر گیويان راد با همكاري هم در خصوص تاسیس گرايش هواشناسی دريايی در مقطع دكتري اقدامات
الزم را انجام دهند.
 در خصوص همكاري با اساتید خارجی و يا اساتید فرهیخته ايرانی مقیم خارج از كشور اطالع رسانی گرديد و مقرر گرديد نخبگان واجد شرايط
به دانشكده معرفی گردند.
 در خصوص انتخاب پژوهشگر نمونه اطالع رسانی گرديد و از اساتید خواسته شد تا هر چه سريعتر اقدام به تكمیل فرمهاي مربوطه در سايت
واحد نموده تا از طرف دانشكده ارسال گردد.
 در خصوص درخواست خريد تجهیزات تخصصی گروه فیزيک دريا مقرر گرديد ،آقاي دكتر عظام مدير گروه تخصصی فیزيک دريا ،درخواست
گروه را به همراه توجیه اقتصادي دستگاه به پژوهش تحويل نموده تا مراحل بعدي كار انجام گردد.
 درخواست آقاي دكتر بابک مقدسی مبنی بر همكاري با گروه بیولوژي دريا به اتفاق آراء مردود اعالم شد.
 در خصوص بخشنامه تصويب موضوع پروپوزال و دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسی ارشد و رساله دانشجويان دكتري نیز بحث و بررسی
گرديد و مقرر گرديد طبق بخشنامه دكتري ،انتخاب استاد ناظر با شوراي پژوهشی واحد و يا رياست دانشكده كه رئیس شوراي پژوهشی
دانشكده است ،باشد و همچنین استاد ناظر نمره اي جهت دفاع از رساله ارائه نخواهد داد.
 مقرر گرديد دانشجويان دكتري جهت دفاع از رساله و تسويه حساب بايد  9مقاله  ISIارائه دهند كه حتماً داراي  IFمثبت بوده و يكی از آنها
حتماً باالي  1/5باشد.
 در خصوص حفظ استانداردهاي نگارش پايان نامه و رساله بحث گرديد و تأكید شد ،پايان نامه هايی با كیفیت پايین و ناقص از سوي پژوهش و
رياست دانشكده مجوز دفاع نخواهند داشت.

فجرل نجايي پروپوما هاي مقطع د تري تخصصي دانشکده:

رديف

0

مهره مخیر

لاختار و انگوي پرا نش جوامع مئوپالنکتوني آبجاي لاحلي و
مصني التان بوشجر

د تر رضوان مولوي

د تر لید محمدرضا

ندوشن د تر مجنام

فاطمي

ربانیجا

د تر شجال جمیلي

جامع



تصويب

نام دانشجو

عنوان رلانه

الاتید راهنما

الاتید مشاور

وضعی

امتحان

ارلا

 ميس

شنالي دريا – بوم شنالي دريا





* خانم مخیر  :طنق تائید اعضاي گروه بیونوژي دريا نیاممند التفاده همزمان ام تخصص الاتید راهنما و مشاور مي باشند .و همچنین نامنرده موظف به ارائه
روشجاي مختلف آماري و مقايسه آنجا با هم شد.

 فیزيک دريا
* عنوان پروپوما خانم مهرا غالمي بدنیل عدم حضور التاد راهنما مطرح نشد.

*پروپوما آقاي علیرضا بجمن مادگان بدنیل عدم ارائه مدارک المم به پژوهش مطرح نشد.
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فجرل نجايي پروپوما هاي مقطع ارشنالي ارشد دانشکده:
 مجندلي لواحل بنادر و لامه هاي دريايي
رديف

0
2

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو
لید شاهین
قرشي
محمد حسن

تعیین ظرفی

الاتید راهنما

باربري فندالیون هاي الپاد ن براي لکوهاي

جک – آپ برالاس مدنجاي االلتو پاللتیک خاک
ارميابي مي ريسک ) (QRAلکوهاي ثاب

لروي

فرالاحلس تح

الاتید مشاور

تصويب

-





-





د تر امیر حسین جاويد





د تر يونس دقیق
د تر محمد دقیق

اثر

بارهاي تصادفي

د تر يونس دقیق
د تر محمد دقیق

ارلا

مقايسه ارايي و نتايج مد ايراني PMOdynamicsو

3

رضا نريايي

9

لید علي عمید

MIKE20در شنیه لامي انگوي امواج جريان و نر

د تر فرهود آذرلینا

رلوبگذاري)مطانعه موردي بندر شجید باهنر

5
6
7

لیما بخا

علي محمد پوري

ها به مک مخامن شناور در میدان نفتي ابوذر

برپالامي جک

شنیه لامي پالخ لامه دريايي جک

در امواج منظم با التفاده

ام شنکه عصني مصنوعي
طراحي و لاخ

مد آممايشگاهي مجار موق

نش

نف

در

بستر دريا

لید

تعیین نیامهاي ميربنايي بنادر انعطاف پذير متنالب با لواحل

محمدحسین

جنوبي ايران و راهکارهاي رلیدن به آن

للیلي

( مطانعه موردي :بندر شجید رجايي)

د تر لارا انجیاري بیک

-





د تر فرهود آذرلینا

-





د تر مجید قدلي حسن

د تر لید احمد نشته

آباد

نشايي





د تر فرهود آذرلینا

د تر مجید عناس پور





آقاي كبريايی و محمد پوري و سلیلی طبق نظر گروه سازه هاي دريايی موظف به استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور می باشند.

 شیمي – شیمي دريا
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو
طاهره حائري

الاتید راهنما

حذف رنگینههاي آني آالينده ام پسابهاي صنعتي به مک
امپومي

حاصل ام نانوذرات مغناطیس بارگذاري شده به روي

د تر شجرام مرادي
د تر محمد هادي گیويان

بنتونی

الاتید مشاور

تصويب

-



ارلا



راد

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 معماري شتي و لامه هاي
دريايي

