بسمه تعالي

صورتجلسه هشتاد و دوم
دانشکدة علوم و فنون دريايي
هشتاد و دومین جلسة شوراي دانشکدة علوم و فنون دريايي مطابق جدول زمانبندي سالیانه ،در ساعت  01روز دوشنبه مورخ 41/01/01
در محل دان شکدة علوم و فنون دريايي واقع در ساختمان ابن سینا واحد علوم و تحقیقات بنابر دعوت قبلي و با ح ضور شرکت کنندگان
زير برگزار گرديد:
.. )0آقاي دکتر امیرحسین جاويد
.. )2خانم دکتر سارا اهلل ياري بیک
.. )3آقاي دکتر علي ماشینچیان مرادي
 .. )1آقاي دکترسعید کاظمي
.. )5خانم دکتر شهال جمیلي
 .. )6خانم دکتر پرگل قوام مصطفوي
 .. )7آقاي دکتر مجید قدسي حسن آباد
.. )8آقاي دکتر فرهود آذرسینا
.. )4آقاي دکتر محمد هادي گیويان راد
 . )01آقاي دکتر احسان رمضاني فرد
 . )00آقاي دکتر مجتبي عظام
. )02آقاي دکتر محمد اسديان قهفرخي
 )03خانم سارا محمدي
اسامي غائبین  :آقاي دکترعباسعلي علي اکبري بیدختي ،آقاي دکتر سید محمدرضا فاطمي

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 موضوعات كاربردي براي رساله ها و پايان نامه ها تعريف شود.

-

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.

بسمه تعالي

 آقاي دكتر آذرسینا در خصوص برگزاري همايش صنايع دريايی كه در تاريخ  49/11/1الی  49/11/9در جزيره كیش برگزار گرديد ،توضیحاتی
ارائه نمودند .در اين همايش دانشكده علوم و فنون دريايی داراي يک غرفه بوده و حضور فعالی داشته است .مقرر گرديد لیست فعالیتها همراه با
عكس هايی از نمايشگاه در اختیار روابط عمومی واحد قرار گیرد.
 آقاي دكتر جاويد در خصوص تاسیس شركت هاي دانش بنیان و ايجاد محصوالت كاربردي صحبت نمودند و از اساتید خواسته شد عناوين
پروپوزالها را در اين راستا تعريف نمايند .همچنین آقاي دكتر قدسی در خصوص شرايط ايجاد و تجاري سازي اين شركتها توضیحاتی ارائه نمودند.
 مقرر گرديد در صورت درخواست تجهیزات آزمايشگاهی براي گروه هاي تخصصی ،ضمن ارائه درخواست  ،توجیه اقتصادي دستگاه نیز ارائه گردد.
 آقاي دكتر جاويد و آقاي احرابی مسئول فرهنگی  -دانشجويی دانشكده در خصوص مسائل فرهنگی – دانشجويی توضیحاتی را جهت اطالع
اساتید ارائه نمودند.
 در خصوص مسائل حجاب و عفاف مقرر گرديد اساتید دانشكده در صورت مشاهده موارد مذكور با بیانی شیوا ،به دانشجو تذكر دهند.
 خانم دكتر جمیلی توضیحاتی در خصوص توافقنامه اي بین يونسكو و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران مبنی بر ثبت پايان نامه
هاي  PhDدر زمینه علوم دريايی بر روي سايت  ، aqualiticommens.orgارائه دادند.
 در خصوص نحوه همكاري اساتید تمام وقت و نیمه وقت و مدعو در پايان نامه ها اطالع رسانی گرديد.
 در خصوص نحوه ثبت نام دانشجويانی كه  5نیمسال از واحد پايان نامه اخذ نمودند ولی تا به حال دفاع نكرده اند نیز مقرر گرديد اگر اساتید
راهنما متعهد به انجام دفاع نهايی دانشجويان می شوند ،جلسه پیش دفاع دانشجويان مذكور بدون مقاله  ISIجهت معافیت از پرداخت شهريه
برگزار گردد.
 در خصوص حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس بحث گرديد.
 آقاي دكتر جاويد توضیحاتی در خصوص عقد تفاهم نامه بین واحد علوم و تحقیقات و واحد قشم ارائه نمودند .اين تفاهم نامه مبنی بر كمک
علمی به واحد مذكور در خصوص همكاري اساتید در تدريس  ،نظارت بر پايان نامه ها و صدور مدرک می باشد.
 آقاي دكتر جاويد در خصوص ايجاد رشته هاي جديد و حمايت گروه ها از ايجاد اين رشته ها صحبت نمودند.
 در خصوص عدم برگ زاري دفاع در ايام امتحانات و همكاري اساتید با دانشكده در اين ايام بحث و بررسی گرديد.
 مقرر گرديد انتخابات انجمن هاي سازه دريايی و كشتی سازي به صورت جدي و با مشاركت  %111اساتید و دانشجويان برگزار گردد.
 در خصوص عناوين پروپوزال دانشجويان دكتري ذيل جهت شركت در امتحان جامع ارديبهشت ماه انجام شد و عناوين ارائه شده مورد تايید
قرار گرفتند:
مايسا عنايت مهر ،فخرالسادات مهريزي ،الناز كشت كار ،ماريس قندچی ،فاطمه ارجمند ،ياسمین بهروزي ،ذاكري نسب ،امیدخان محمدي اطاقسرا ،الناز
عباسی ،هانیه صدرالساداتی  ،عنايتی ،ندا مال محی الدين ،سینا آقايی ،الناز شافقیان ،ذكريا ،رضايی ،مینا عاشوري ،فريبا وفائیان ،زهره جالل زاده آذر ،سجاد
عادل ،بشرا وفايی ،كريمی
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فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع دکتري تخصصي دانشکده:

رديف

0

آناهیتا فشندي

2

سارا جاللي

عنوان رساله

تجاري گیش ماهیان و تفکیک جمعیتي دوگونه غالب

دکتر تورج ولي نسب

دکتر سید محمدرضا

Scomberoides ،Parastromateus niger

دکتر فرهاد کیمرام

فاطمي

جامع

تصويب

نام دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

وضعیت امتحان

ارسال

 زيست شناسي دريا – جانوران دريايي

استفاده از آنالیز شکل اتولیت ساجیتا به منظور تفکیک گونههاي






 commersonnianusدر خلیج فارس و درياي عمان

3

1

سیده فضیله
حمزوي

الهام بخشي

بررسي بافت شناسي و ريخت شناسي روند تکامل دستگاه گوارش

دکتر شهال جمیلي

و فعالیت آنزيم هاي گوارشي در الرو و بچه ماهي سیاه کولي
)(Vimba vimba

دکتر محمد صیاد
بوراني

بررسي تاثیر کیتوزان بر میزان سمیت نانوذرات نقره در بافت

دکتر شهال جمیلي %51

هپاتوپانکراس و تغییرات آنزيم هاي اکسیداتیو در میگوي وانامي (

دکتر مرتضي يوسف

) Litopenaeus vannamei

زادي

تغییرات انتوژني و تکامل دستگاه گوارش مرحله الروي تا پیش
بلوغ در ماهي آزاد درياي خزر

دکتر شهال جمیلي
دکتر ابوالفضل

دکتر احسان رمضاني
فرد
دکتر ابوالفضل







سپهداري
دکتر علي ماشین چیان
مرادي
دکتر نرگس امراللهي







بیوکي
دکتر احسان رمضاني
فرد

سپهداري







* خانم ها فشندي و جاللي و حمزوي و بخشي  :طبق تائید اعضاي گروه بیولوژي دريا ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشند.

رديف

0

کیانا کريم زاده

2

مهرناز بني اعمام

سنتز نانوذرات دي اکسید تیتانیوم فعال شده با فلزات دوپ شده
براي تخريب آالينده هاي دارويي از گروه آنتي بیوتیکها در
اکوسیستم هاي آبي
مقايسه وضعیت سالمت اکولوژيک بنادر جنوب شرق درياي خزر بر
مبناي تاثیرات آلودگي هاي نفتي و عناصر سنگین شاخص بر
جوامع کفزيان

جامع

تصويب

نام دانشجو

عنوان رساله

اساتید راهنما

اساتید مشاور

وضعیت امتحان

ارسال

 زيست شناسي دريا – بوم شناسي دريا

دکتر علي ماشین چیان
مرادي

دکتر شهرام مرادي

دکتر محمد هادي

دهقي







گیويان راد
دکتر علي ماشین چیان
مرادي

دکتر سید محمدرضا

دکتر علیرضا رياحي

فاطمي



بختیاري

* خانم ها کريم زاده و بني اعمام :طبق تائید اعضاي گروه بیولوژي دريا ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشند.

پروپوزال خانم بهاره صمدي کوچکسرائي بدلیل عدم حضور اساتید راهنما مطرح نگرديد.
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فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع کارشناسي ارشد دانشکده:
 زيست شناسي دريا – جانوران دريا
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو
امیر حسین

بررسي اثر ضد سرطاني عصاره بافتي حلزون دريايي Turbo

سلیمي

coronatusبر روي رده سلولي سرطان سینه انساني

اساتید راهنما

اساتید مشاور

تصويب

ارسال

دکتر احسان رمضاني فرد

-





 زيست شناسي دريا – بوم شناسي دريا
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو
پگاه علي مدد

تهیه و آماده سازي چرم از پوست سفره ماهي و مقايسه کیفیت
چرم بین  2گونه از آنها

اساتید راهنما

اساتید مشاور

تصويب

ارسال

دکتر علي ماشین چیان

دکتر تورج ولي نسب





خانم پگاه علي مدد طبق نظر گروه نیازمند استفاده همزمان از اساتید راهنما و مشاور 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 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

