بسمه تعالي

صورتجلسه هشتاد و سوم
دانشکدة علوم و فنون دريايي
ه شتاد و سومین جل سة شوراي دان شکدة علوم و فنون دريايي مطابق جدول زمانبندي سالیانه ،در ساعت  01روز دو شنبه مورخ
 49/01/82در 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
.. )8خانم دکتر سارا اهلل ياري بیک
.. )3آقاي دکتر علي ماشینچیان مرادي
.. )9آقاي دکتر سید محمدرضا فاطمي
.. )5خانم دکتر پرگل قوام مصطفوي
.. )6آقاي دکتر فرهود آذرسینا
.. )7آقاي دکتر محمد هادي گیويان راد
 .. )2آقاي دکتر احسان رمضاني فرد
 .. )4آقاي دکتر مجتبي عظام
. )01خانم سارا محمدي
ا سامي غائبین  :آقاي دکترعبا سعلي علي اکبري بیدختي ،آقاي دکتر سعید کاظمي ،خانم دکتر شهال جمیلي ،آقاي دکتر مجید
قدسي حسن آباد ،آقاي دکتر محمد اسديان قهفرخي

موارد عنوان شده در جلسه:
 در ابتداي جلسه جناب 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.

-

آقاي دكتر جاويد در خصوص ايجاد رشته هاي جديد و حمايت گروه ها از ايجاد اين رشته ها صحبت نمودند.

 رياست محترم دانشكده 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 در خصوص شرايط ايجاد و تجاري سازي اين شركتها توضیحاتی ارائه نمودند.
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 مقرر گرديد انتخابات انجمن هاي سازه دريايی و كشتی سازي به صورت جدي و با مشاركت  %011اساتید و دانشجويان در تاريخ 41/00/01برگزار
گردد.
 رياست دانشكده در خصوص تقويم آموزشی نیمسال دوم  41-49توضیحاتی ارائه دادند كه شامل تاريخ شروع ترم ،ثبت نام ها ،امتحانات و...
می شد.
 در خصوص كمیته اخالق زيست پزشكی اطالع رسانی گرديد و مقرر گرديد در صورت شروع به تحقیقات زيستی و پزشكی بايد مجوزهاي الزم از
مراجع ذيصالح اخذ گردد.
 مقرر گرديد دانشجويان كارشناسی ارشد قبل از دفاع يک مقاله در مجله  IJMASEثبت نمايند .در غیر اينصورت مجوز دفاع براي دانشجويان
مذكور صادر نخواهد شد .بديهی است در صورت تايید  ،نمره به دانشجو اختصاص می يابد.
 در خصوص عناوين پروپوزال دانشجويان دكتري ذيل جهت شركت در امتحان جامع ارديبهشت ماه بحث گرديد و عناوين ارائه شده مورد تايید
قرار گرفتند:
مونا تاج زاده ،مريم ذكريايی  ،ساناز كوثري ،مريم رضايی ،فروزانفر ،اسماعیل پور ،مريم احمديان ،مینا علی محمدي ،شهرام نوربخش ،الناز شافعیان ،علی
كاووسی ،نجمه اشجع ،سینا آقايی ،ندا محی الدين ،سید احسان حیدري

فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع دکتري تخصصي دانشکده:

رديف

بررسي اثر متیل ترشیو بوتیل اتر ) (MTBEبر بافت هاي کبد ،

0

سعید محمدزاده

آبشش  ،کلیه  ،کامت قلیايي و آنزيم هاي اکسیداتیو (کاتاالز و

باران

سوپر اکسید ديسموتاز) ماهي کُلمه ) (Rutilus rutilusدرياي
خزر در شرايط آزمايشگاهي

جامع

تصويب

نام دانشجو

عنوان رساله

اساتید راهنما

اساتید مشاور

وضعیت امتحان

ارسال

 زيست شناسي دريا – جانوران دريايي

دکتر علي ماشین چیان
مرادي

دکتر شهال جمیلي







دکتر عیسي شريف پور

* آقاي محمدزاده باران  :طبق تائید اعضاي گروه بیولوژي دريا ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشد.

رديف

0

شیرين ولي پور

بررسي فیلوژني وساختار ژنتیک جمعیت ماهي شانک
کوپر)(Argyrops spiniferدر محدوده خلیج فارس و درياي
عمان(بندر عباس،بوشهر ،بندرچابهار)

جامع

تصويب

نام دانشجو

عنوان رساله

اساتید راهنما

اساتید مشاور

وضعیت امتحان

ارسال

 زيست شناسي دريا – بوم شناسي دريا

دکتر پرگل قوام
مصطفوي
دکتر محمد حسن شاه

دکتر فرهاد کیمرام

حسیني

* خانم ولي پور :طبق تائید اعضاي گروه بیولوژي دريا ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشد.
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فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع کارشناسي ارشد دانشکده:
 مهندسي عمران – مهندسي سازه هاي دريايي
رديف

نام

عنوان پايان نامه

اساتید راهنما

اساتید مشاور

تصويب

ارسال

شابلوني مبتني بر دو روش استاندارد تنش مجاز و ضريب بار و

دکتر سعید کاظمي

-





دانشجو

مطالعه مقايسه اي در طراحي پايه هاي يک سکوي ثابت نوع
0

حامد رضايي

8

بهروز اقبالي

3

میثم طالب پور

9

مهیار عدل

5

هومن ذکائي

6

علي سوداچي

مقاومت

7

تحلیل قابلیت اطمینان سیستم مهاربندي تک نقطه اي تحت

دکتر يونس دقیق

شرايط محیطي مختلف

دکتر محمد دقیق

شبیه سازي جريان اطراف پره هاي توربین جزر و مدي در منطقه
خور دورق
ارزيابي بر اساس عملکرد لرزه اي سکوهاي پايه ثابت دريايي با
بادبندهاي کمانش ناپذير ) (BRBدر منطقه خلیج فارس
مطالعه پارامترهاي اثرگذار بر انرژي جذب شده توسط سامانه
پالمیس با استفاده از مدلسازي عددي
بررسي الگوي هیدرودينامیک موج و جريان و انتقال رسوب کرانه
اي در سواحل شمال رشته کوههاي موند

سید سجاد ندائي
ضیابري

حوضچه پس از طرح توسعه بندر انزلي

2

4

میالد باطني

-





دکتر سارا اهلل ياري بیک
دکتر مجید قدسي حسن
آباد

بررسي عددي انتقال رسوب کرانه اي و رسوبگذاري داخل

افشین بخشا

دکتر فرهود آذرسینا





شبیه سازي جريانات گردابه اي در اطراف پايه هاي پل خلیج
فارس
ارزيابي روابط نیمه تجربي و شبیه سازي عددي باالروي امواج از
يک موج شکن توده سنگي









دکتر فرزين صمصامي

دکتر فرهود آذرسینا





دکتر فرزين صمصامي

دکتر فرهود آذرسینا





دکتر سارا اهلل ياري بیک

دکتر امیر حسین جاويد





دکتر مجتبي عظام

دکتر فرهود آذرسینا





-

دکتر سعید کاظمي

دکتر محمد اسديان

دکتر فرهود آذرسینا

قهفرخي

آقايان اقبالي ،ذکائي ،سوداچي ،ندائي ،بخشا ،باطني 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

