بسمه تعالي

صورتجلسه هفتاد و نهم
دانشکدة علوم و فنون دريايي
هفتاد و نهمین جلسة شوراي دانشکدة علوم و فنون دريايي مطابق جدول زمانبندي سالیانه ،در ساعت  01روز دوشنبه مورخ 49/6/32
در محل دانشـکدة علوم و فنون دريايي واقع در ساختمان ابن سینا واحد علوم و تحقیقات بنابر دعوت قبلي و با حضور شرکت کننـداان
زير برازار ارديد:
.. )0آقاي دکتر امیرحسین جاويد
.. )3خانم دکتر سارا اهلل ياري بیک
.. )2آقاي دکتر علي ماشینچیان مرادي
 .. )9آقاي دکترعباسعلي علي اکبري بیدختي
 .. )5خانم دکتر پرال قوام مصطفوي
.. )6آقاي دکتر فرهود آذرسینا
 .. )7آقاي دکتر سید محمدرضا فاطمي
.. )8آقاي دکتر احسان رمضاني فرد
 .. )4آقاي دکتر محمد اسديان قهفرخي
. )01آقاي دکتر محمد هادي ایويان راد
. )00خانم سارا محمدي
اسامي غائبین  .:آقاي دکتر مجید قدسي حسن آباد  ،آقاي دکتر مجتبي عظام ،خانم دکتر شهال جمیلي .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:
-

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 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.

-

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  2مقاله  ISIارائه دهند كه حتماً داراي  IFمثبت بوده و
يكی از آنها حتماً باالي  0/5باشد.
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-

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.

 جناب آقاي حسن زاده مدير آموزش دانشكده در خصوص شروع سال تحصیلی در  22شهريور ماه و برگزاري منظم كالسها توسط اساتید و
همچنین آماري از ثبت نام كارشناسی ارشد و دكتري ،توضیحاتی را ارائه دادند.
 آقاي دكتر جاويد رياست دانشكده خبر از راه اندازي سايت دانشكده در آينده نزديک دادند.
 رياست دانشكده گزارشی در خصوص برگزاري جلسه اي با سازمان صنايع د ريايی در خصوص برگزاري مسابقات ربات آبزيان ارائه نمودند .اين
جلسه در حضور خانم دكتر سارا اهلل ياري بیک در تاريخ  49/6/22در دفتر رياست دانشكده برگزار گرديده است.
 مقرر گرديد در خصوص درج رشته هاي جديد در دفترچه آزمون كارشناسی ارشد و دكتري مديران گروه با آقاي حسنی در ارتباط باشند تا هر
چه سريعتر اين موضوع اجرايی گردد.
 در خصوص ارائه سواالت كنكور كارشناسی ارشد و دكتري كه هنوز تكمیل نگرديده است توضیحاتی براي اساتید ارائه گرديد.
 در خصوص تغییر نمره پايان نامه امین وفادار كه در كارنامه درج گرديده است ،مقرر گرديد با توجه به عدم رعايت بازه زمانی يكساله توسط
دانشجو ( علی رغم تذكر پژوهش دانشكده) با درخواست نامبرده مخالفت گردد.
 در خصوص ارائه لیست مجالت كم اعتبار و بی اعتبار نیز مقرر گرديد مديران گروه هر چه سريعتر اسامی اين مجالت را در اختیار پژوهش قرار
دهند تا جهت پیگیري به معاونت محترم پژوهش و فناوري ارسال گردد.

فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع دکتري تخصصي دانشکده:

رديف

0

زهرا غالمي

جامع

تصويب

نام دانشجو

عنوان رساله

اساتید راهنما

اساتید مشاور

وضعیت امتحان

ارسال

 فیزيک دريا

دکتر امیر حسین
ارائه فرمول جديدي براي محاسبه نرخ انتقال رسوب هم اندازه
کرانه راستا در مناطق ساحلي با استفاده از نظريه نیمه خودتشابهي

دکتر کامران الري

جاويد
دکتر عباسعلي علي







اکبري بیدختي

3
2

علیرضا بهمن

ارزيابي تجمعي پتانسیل انرژي هاي تجديدپذير قابل استحصال جو

دکتر مجتبي عظام

دکتر عباسعلي علي

زاداان جهرمي

و اقیانوس مطالعه موردي منطقه چابهار

دکتر کامران الري

اکبري بیدختي

بهروز بافنده

بررسي آزمايشگاهي تاثیر چینه بندي آب دريا بر باالروي پلوم هاي
مايع-اازي رها شده از بستر













دکتر عباسعلي علي
اکبري بیدختي

دکتر مجتبي عظام

دکتر کامران الري

* خانم غالمي و آقاي بهمن زاداان و آقاي بافنده  :طبق تائید اعضاي اروه فیزيک دريا ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشند .و
همچنین نامبرده موظف به ارائه روشهاي مختلف آماري و مقايسه آنها با هم شد.

فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع کارشناسي ارشد دانشکده:
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 مهندسي سواحل  ،بنادر و سازه هاي دريايي
رديف

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو

0

احسان صفا

3

سید رضا سهیلي

اساتید راهنما

ارزيابي ،تحلیل و بهینه سازي آرمور جهت افزايش پايداري
موجشکن توده سنگي با الهام از ساختارهاي طبیعي
مهندسي ارزيابي بحران ) (ECAدر خطوط لوله دريايي تحت
باراذاري وارده در نصب به روش S-LAY

اساتید مشاور

دکتر فرهود آذرسینا

تصويب

ارسال





دکتر سید محمد حسین
شريفي



دکتر فرهود آذرسینا



دکتر علي شقاقي مقدم

آقاي سیدرضا سهیلي طبق نظر اروه سازه هاي دريايي موظف به استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور مي باشند.

 فیزيک دريا
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو
شیما پیشدار

تحلیل آماري الگوهاي باد و امواج ناشي از باد در اطراف جزيره
ابوموسي با استفاده از اندازه ایري هاي میداني و مدلسازي عددي

اساتید راهنما

اساتید مشاور

تصويب

ارسال

دکتر مجتبي عظام

دکتر سارا اهلل ياري بیک





خانم پیشدار طبق نظر اروه قیزيک دريا نیازمند استفاده از اساتید راهنما و مشاور بصورت همزمان مي باشد.

امیر حسین جاويد

سارا اهلل ياري بیک

مجتبي عظام

رئیس دانشکده علوم و فنون دريايي

مدير پژوهش دانشکده علوم و فنون دريايي

مدير اروه فیزيک دريا

علي ماشین چیان مرادي

پرال قوام مصطفوي

فرهود آذرسینا

مدير اروه شیمي دريا

مدير اروه بیولوژي دريا

مدير اروه معماري کشتي و سازه هاي
دريايي

