بسمه تعالي

صورتجلسه هشتادویکم
دانشکدة علوم و فنون دریایي
هشتاد و یکمین جلسة شوراي دانشکدة علوم و فنون دریایي مطااق جادوز اماندنادي یااهیانه در یااع

 01روا دوشانده ماور

 49/8/52در محل دانشاکدة علوم و فنون دریایي واقع در یاختمان اقن یینا واحد علوم و تحقیقات قناقر دعوت قدلي و قا حضور شارت
تنندگان ایر قرگزار گردید:
.. )0آقاي دتتر امیرحسین جاوید
.. )5خانم دتتر یارا اهلل یاري قیک
.. )3آقاي دتتر علي ماشینچیان مرادي
 .. )9آقاي دتتریعید تاظمي
.. )2خانم دتتر شهال جمیلي
 .. )6خانم دتتر پرگل قوام مصطفوي
 .. )7آقاي دتتر مجید قدیي حسن آقاد
.. )8آقاي دتتر فرهود آذریینا
 .. )4آقاي دتتر مجتدي عظام
. )01آقاي دتتر محمد ایدیان قهفرخي
. )00خانم یارا محمدي
ایامي غائدین  :آقاي دتترعدایعلي علي اتدري قیدختي آقاي دتتر یید محمدرضا فاطمي آقاي دتتر احساان رمضااني فارد
آقاي دتتر محمد هادي گیویان راد.

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:
-

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  %05و دكتري زير ) %05

-

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.

 آقاي دكتر جاويد در خصوص جزئیات مذاكرات با سازمان صنايع دريايی در خصوص مسابقات ربات آبزيان ،همكاري علمی آن سازمان با مجله ،
كسر خدمت سربازي ،داوري مقاالت ،برگزاري همايش هاي مشترک صحبت فرمودند.
 آقاي دكتر آذرسینا در خصوص برگزاري همايش صنايع دريايی در كیش توضیحاتی ارائه نمودند.
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 در خصوص جذب رشته هاي جديد نیز گزارشی ارائه شد و مقرر گرديد اساتید سرفصل هاي جديد را هر چه سريعتر به آموزش تحويل دهند.
 مقرر گرديد اگر اساتید خواهان مصاحبه با روابط عمومی می باشند فقط از طريق دانشكده اقدام نمايند.
 در خصوص جشنواره ايده هاي برتر نیز اطالع رسانی گرديد و مقرر شد در خصوص حق كپی رايت ايده ها از معاونت محترم پژوهش و فناوري
اطالعاتی اخذ گردد.

فهری نهایي پروپوااز هاي مقطع دتتري تخصصي دانشکده:

ردیف

5

یمیه شریع

عنوان ریاهه

قرریي علف تش اتسادیارژیل قر شاخص هاي فیزیوهوژیک

دتتر حسین عمادي

خرایاني

قیوشیمیایي و میزان تخریب  DNAقچه ماهي آااد دریاي خزر

دتتر صفیه قهزادي

ااده

ییده عسل

قرریي اثرات علف تش اگزادیااون قر شاخص هاي فیزیوهوژیک

دتتر حسین عمادي

انجاني

قیوشیمیایي و میزان تخریب  DNAقچه ماهي آااد دریاي خزر

دتتر صفیه قهزادي

قرریي فیلوژني و یاختارژنتیک جمعی

3

مهزاد شکوري

9

فاطمه پیریائي

گیش دم ارد

دتتر پرگل قوام

) (Atul mateدر محدوده خلیج فارس و دریاي عمان ( قندر

مصطفوي

عداس قندر هنگه قندر جایک) قا ایتفاده اا ترادف ژني

دتتر محمد پور تاظمي

تصویب

0

نام دانشجو

ایاتید راهنما

اریاز

 ایس

شنایي دریا – جانوران دریایي

دتتر شهال جمیلي







دتتر شهال جمیلي













ایاتید مشاور

وضعی

امتحان

جامع

دتتر یید محمد رضا
فاطمي

دتتر پرگل قوام
جدایااي تش

و تمایز یلوز هاي قنیادي قه یلوز هاي رنگدانه

دار توتیاي دریایي گونهDiadem Urchin

مصطفوي
دتتر تامران پوشنگ



دتتر دالور شهدااااده





قاقري

ردیف

ایاتید راهنما

نام دانشجو

عنوان ریاهه

نغمه روحي

تعیین مارترهاي پپتیدي مقاوم قه آهودگي در ترم پرتار

ندوشن

شاهمایي

– Galeolaria spخلیج فارس

دتتر تامران پوشنگ

دتتر رضوان مویوي

0

قاقري

ایاتید مشاور

وضعی

امتحان

جامع

تصویب

 ایس

شنایي دریا – قوم شنایي

اریاز

* خانم ها شریع

ااده و انجاني و شکوري و پیریائي  :طد تائید اعضاي گروه قیوهوژي دریا نیاامند ایتفاده همزمان اا تخصص ایاتید راهنما و مشاور مي قاشند.

دتتر پرگل قوام
مصطفوي
دتتر دالور شهدااااده

* خانم روحي  :طد تائید اعضاي گروه قیوهوژي دریا نیاامند ایتفاده همزمان اا تخصص ایاتید راهنما و مشاور مي قاشند.
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فهری نهایي پروپوااز هاي مقطع تارشنایي ارشد دانشکده:
 مهندیي یواحل قنادر و یااه هاي دریایي
ردیف

0

5

3

نام

عنوان پایان نامه

دانشجو
قهنام مشکیني

قرریي پایداري یکوي نیمه مغروق در حاه

هاي قحراني

ایاتید راهنما

ایاتید مشاور

تصویب

اریاز

دتتر فرهود آذریینا

دتتر یعید تاظمي





دتتر مجتدي عظام





دتتر یارا اههیاري قیک





تهراني

قارگذاري موج قا ایتفاده اا شدیه یااي عددي

امیر علي درتي

شدیه یااي عددي تفرق موج اطراف یکو قتني واني

دتتر فرهود آذریینا

یواحل شماز قشم (تنگه خوران) قا ایتفاده اا مدزهاي عددي

دتتر امیر حسین جاوید

ماتان ایمعیلي
دهکالني

قرریي و تعیین وضعی

جریان امواج و رژیم ریوب گذاري در

MIKE21وPMODYNAMICS

آقایان مشکیني درتي ایمعیلي دهکالتي  :طد نظر گروه یااه هاي دریایي موظف قه ایتفاده اا نظرات ایاتید راهنما و مشاور مي قاشند.

امیر حسین جاوید

یارا اهلل یاري قیک

مجتدي عظام

رئیس دانشکده علوم و فنون دریایي

مدیر پژوهش دانشکده علوم و فنون دریایي

مدیر گروه فیزیک دریا

علي ماشین چیان مرادي

پرگل قوام مصطفوي

فرهود آذریینا

مدیر گروه شیمي دریا

مدیر گروه قیوهوژي دریا

مدیر گروه معماري تشتي و یااه هاي
دریایي

