بسمه تعالي

صورتجلسه هشتاد ام
دانشکدة علوم و فنون دريايي
هشتاد امین جلسة شوراي دانشکدة علوم و فنون دريايي مطابق جدول زمانبندي سالیانه ،در ساعت  01روز دوشنبه مورخ  49/2/72در
محل دانشـکدة علوم و فنون دريايي واقع در ساختمان ابن سینا واحد علوم و تحقیقات بنابر دعوت قبلي و با حضور شرکت کنندگان زيـر
برگزار گرديد:
.. )0آقاي دکتر امیرحسین جاويد
.. )7خانم دکتر سارا اهلل ياري بیک
.. )3آقاي دکتر علي ماشینچیان مرادي
 .. )9آقاي دکترعباسعلي علي اکبري بیدختي
 .. )5خانم دکتر پرگل قوام مصطفوي
 .. )6آقاي دکتر مجید قدسي حسن آباد
.. )2آقاي دکتر فرهود آذرسینا
 .. )8آقاي دکتر سید محمدرضا فاطمي
 .. )4آقاي دکتر مجتبي عظام
. )01آقاي دکتر احسان رمضاني فرد
 . )00آقاي دکتر محمد اسديان قهفرخي
. )07آقاي دکتر محمد هادي گیويان راد
 )03خانم سارا محمدي
اسامي غائبین  :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 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.

-

در خصوص بخشنامه تصويب موضوع پروپوزال و دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسی ارشد و رساله دانشجويان دكتري نیز
بحث و بررسی گرديد.

-

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.

-

در خصوص حفظ استانداردهاي نگارش پ ايان 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.
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 جناب آقاي حسن زاده مدير آموزش دانشكده در خصوص شروع سال تحصیلی در  22شهريور ماه و و همچنین آماري از ثبت نام كارشناسی
ارشد و دكتري و مطالبی در خصوص برگزاري امتحان جامع ،توضیحاتی را ارائه دادند.
 آقاي دكتر مجید قدسی حسن آباد توضیحاتی در خصوص تاسیس شركتهاي دانش بنیان و همچنین نحوه تجاري سازي آنها و مسايل حقوقی
اين شركت ها در جهت آگاه سازي و ترغیب اساتید ،ارائه نمودند .و همچنین در خصوص تغییر فرم هاي پايه و ارتقاء اساتید بحث و بررسی
گرديد.
 در خصوص شرايط تدريس و اخذ پايان نامه و رساله در واحدهاي ديگر براي اساتید دانشكده اطالع رسانی گرديد.
 مقرر گرديد در جهت برگزاري هر چه بهتر هفته پژوهش كه در اواخر آذرماه برگزار می گردد ،اساتید دانشكده و دانشجويان تالش مضاعف
نمايند.
 مقرر گرديد مديران گروه هاي تخصصی در حداقل زمان به درخواست هاي جذب هیات علمی پاسخ كتبی دهند.
 مقرر گرديد براي وروديهاي جديد دكتري ،هر دانشجو با در دست داشتن لیست نمره و رتبه آزمون خود و مراجعه به مديران گروه در صورت
صالحديد مديران گروه ،واحد پیش نیاز دريافت نمايند ( .كارشناسی ارشد زير  %50و دكتري زير ) %00
 در خصوص مقاله خانم ملیحه سنجرانی كه براي اخذ مجوز دفاع ارائه نمودند ،مقرر گرديد با معاونت محترم پژوهش و فناوري مكاتبه گردد.
 مقرر گرديد مقاالتی كه در زمان پذيرش مور د قبول بوده و درزمان ارائه ،جهت اخذ مجوز دفاع بلک لیست می شود ،مورد قبول نیست و
نمی شود مجوز دفاع و يا تسويه اخذ نمود.
 حضور مدير محترم پژوهش دانشكده و يا نماينده ايشان در جلسات گزارش  6ماهه دانشجويان دكتري الزامی می باشد.
 در خصوص آيین نامه آموزش هاي تخصصی و كاربردي كوتاه مدت كه قبالً از طريق  emailبراي اساتید ارسال شده بود ،اطالع رسانی گرديد.

فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع دکتري تخصصي دانشکده:

رديف

0

صفیه فرخي

جامع

تصويب

نام دانشجو

عنوان رساله

اساتید راهنما

اساتید مشاور

وضعیت امتحان

ارسال

 فیزيک دريا

دکتر عباسعلي علي
بررسي تغییرات فیزيکي ( دما و شوري) آبهاي خلیج فارس ناشي از

اکبري بیدختي

تغییرات اقلیم با استفاده از داده هاي میداني و شبیه سازي عددي

دکتر فرهنگ احمدي

دکتر مجتبي عظام







گیوي

* خانم صفیه فرخي  :طبق تائید اعضاي گروه فیزيک دريا ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشند .همچنین مقرر گرديد در خصوص
پروژه نمودن طرح مذکور گروه و اساتید خانم فرخي  ،با راپمي و يا سازمان بنادر و دريانوردي و مرکز ملي اقیانوس شناسي صحبت نمايند.
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فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع کارشناسي ارشد دانشکده:
 مهندسي سواحل  ،بنادر و سازه هاي دريايي
رديف

0
7

نام

عنوان پايان نامه

اساتید راهنما

نوشینه فالح

طراحي شکل و مدل سازي عددي میني توربین هاي جريان هاي

دکتر مجید قدسي حسن

ذبیحي

دريايي با در نظر گرفتن جريان هاي دريايي ايران

آباد

امیر مختار

مطالعه ضربه بارج بر پايه هاي بتن آرمه پل و نحوة تقويت آن–

دکتر مرتضي حسینعلي

دکتر مجید قدسي حسن

رضايي

مورد مطالعه  :پل بتن آرمه ساحلي میالد فريدونکنار

بیگي

آباد

دانشجو

اساتید مشاور

تصويب

ارسال

دکتر سارا الهیاري بیک









آقاي مختار رضايي و خانم فالح ذبیحي طبق نظر گروه سازه هاي دريايي موظف به استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور مي باشند.

امیر حسین جاويد

سارا اهلل ياري بیک

مجتبي 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 آذرسینا

مدير گروه شیمي دريا

مدير گروه بیولوژي دريا

مدير گروه معماري کشتي و سازه هاي
دريايي

