صورتجلسه هشتاد و چهارم
دانشکدة علوم و فنون دريايي
ه شتاد و چهارمین جل سة شوراي دان شکدة علوم و فنون دريايي مطابق جدول زمانبندي سالیانه ،در ساعت  01روز دو شنبه مورخ
 49/00/62در 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
.. )6خانم دکتر سارا اهلل ياري بیک
.. )3آقاي علي حسن زاده
.. )9آقاي دکتر علي ماشینچیان مرادي
.. )5آقاي دکتر سید محمدرضا فاطمي
 .. )2آقاي دکترسعید کاظمي
.. )7آقاي دکتر فرهود آذرسینا
.. )8آقاي دکتر محمد هادي گیويان راد
.. )4آقاي دکتر محمد اسديان قهفرخي
 . )01آقاي دکتر احسان رمضاني فرد
 . )00آقاي دکتر مجتبي عظام
. )06خانم سارا محمدي
ا سامي غائبین  :آقاي دکترعبا سعلي علي اکبري بیدختي ،خانم دکتر شهال جمیلي ،آقاي دکتر مجید قد سي ح سن آباد ،خانم دکتر
پرگل قوام مصطفوي
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:
-

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.

-

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 پذيرش مقاله  ،نمره به دانشجو اختصاص خواهد يافت.

-

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

در ادامه:
 آقاي دكتر جاويد در خصوص برگزاري برنامه هاي فرهنگی توضیحاتی را به شرح زير ارائه دادند:
-

اساتید سعی نمايند به عنوان الگوهاي علمی و اخالقی در نماز جماعت شركت نمايند.

-

اساتید در مراسم فرهنگی حضور فعال داشته باشند.

-

سعی شود در هرماه يک سخنرانی در راستاي ارتقاء فرهنگی همكاران و دانشجويان توسط دانشكده برگزار گردد.

 آ قاي حسن زاده مدير آموزش دانشكده در خصوص مسائل آموزشی از جمله ،ارائه نمرات دانشجويان  ،سمینار و كالسهاي آزمايشگاهی و ...صحبت
نمودند.
 رياست دانشكده به همراه خانم دكتر سارا اهلل ياري بیک مدير محترم پژوهش دانشكده ،در خصوص جلسه اي كه با سازمان صنايع دريايی مبنی
بر كسر موظف سربازي ،پژوهانه و حمايت مالی پايان نامه ها در دانشكده علوم و فنون دريايی و با حضور دانشجويان دانشكده هاي مختلف،
برگزارشده بود ،توضیحاتی ارائه دادند.
 در خصوص مسائل و مشكالت پیش آمده در روند تصويب پروپوزال و دفاع دانشجويان مقرر گرديد با هماهنگی اساتید دستور العمل مذكور طی
جلسه اي با دانشجويان مطرح و مشكالت مرتفع گردد ،مجري اين جلسات پژوهش دانشكده می باشد.
 آقاي دكتر جاويد در خصوص مصاحبه دانشجويان جهت واحد قشم و همكاري اساتید دانشكده در راستاي راه اندازي رشته و تدريس دروس
مربوطه در اين واحد صحبت نمودند.
 موضوع مورد بحث ديگر برگزاري دو همايش مهم بود كه در اين راستا توضیحاتی براي اساتید دانشكده ارائه شد.
 -1همايش انجمن متخصصان محیط زيست كه  3و  4اسفند در دانشكده محیط زيست برگزار خواهد شد.
 -2همايش علوم زمین كه توسط سازمان زمین شناسی در تاريخ هاي  13الی  11اسفند ماه برگزار خواهد شد.

فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع دکتري تخصصي دانشکده:

بهاره صمدي
کوچکسرايي

6

مهسا آريا

3

الهه شاکردرگاه

عنوان رساله

توسعه مدل هاي تصمیم گیري چند معیاره مکاني براي انتخاب

دکتر سید محمدرضا

دکتر سید علي جوزي

مناطق تحت حفاظت ساحلي – دريايي در ايران :مطالعه موردي

فاطمي

دکتر احسان رمضاني

استان هرمزگان

دکتر افشین دانه کار

فرد

شناسايي تنوع و تعیین الگوي پراکنش و برآورد توده ي زنده
جمعیت خیارهاي دريايي در منطقه خلیج پزم

دکتر تورج ولي نسب
دکتر سید محمدرضا
فاطمي
دکتر علي ماشین چیان

دکتر پرگل قوام
مصطفوي

جامع

تصويب

رديف

0

نام دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

وضعیت امتحان









ارسال

 زيست شناسي دريا – بوم شناسي دريا





دکتر سید محمدرضا

بررسي امکان تعیین شاخص کفزيان بر اساس شرايط اکولوژيک و

مرادي

فاطمي

عوامل آالينده حاکم به خور سلطاني

دکتر اسماعیل کوه

دکتر رضوان موسوي

گردي

ندوشن



* خانم ها صمدي و آريا و شاکردرگاه  :طبق تائید اعضاي گروه بیولوژي دريا ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشند.





فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع کارشناسي ارشد دانشکده:
 زيست شناسي دريا – جانوران دريا
رديف

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو

استخراج و تعیین  LD50زهر ماهي فرياله خال سیاه خلیج فارس
0

محمد ذوالفقاري

و بررسي عالئم هماتولوژيکي ايجاد شده توسط زهر در موش
سوري

اساتید راهنما
دکتر شهال جمیلي
دکتر حسین ذوالفقاريان

اساتید مشاور

-

تصويب



ارسال



 مهندسي عمران – مهندسي سازه هاي دريايي
رديف

0

6

3

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو
سلمان
مصدراالمور

مدل سازي عددي موج شکن مستغرق در برابر امواج

مهرداد کشاورز

شبیه سازي عددي اثر ابعاد پنجه بر عملکرد موج شکن توده

محمديان

سنگي

مهدي رزاقي

شبیه سازي عددي سامانه ترکیبي مبدل موج جاذب نقطه اي و

زنوز

توربین مغروق

تصويب

ارسال

اساتید راهنما

اساتید مشاور





دکتر محمد جواد

دکتر مجید قدسي حسن

کتابداري

آباد



دکتر مجتبي عظام

دکتر فرهود آذرسینا





دکتر فرهود آذرسینا

-



آقايان مصدراالمور و کشاورز :طبق نظر گروه نیازمند استفاده همزمان از اساتید راهنما و مشاور مي باشد.

 شیمي – شیمي دريا
رديف

نام
دانشجو

عنوان پايان نامه

اساتید راهنما

اساتید مشاور

خردههاي حفاري چاههاي نفت و گاز از سطح بستر دريا تا عمق

دکتر علي ماشین چیان

دکتر محمد هادي گیويان

 9111متري زمین در میدان گازي پارس جنوبي واقع در خلیج

مرادي

راد

تصويب

ارسال

بررسي ژئوشیمیايي فلزات سنگین نیکل ،سرب و کادمیوم در
0

پرشان اشیدري

فارس

آقاي اشیدري طبق نظر گروه نیازمند استفاده همزمان از اساتید راهنما و مشاور مي باشد.





 مهندسي معماري کشتي – سازه کشتي
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

اساتید راهنما

مطالعه پارامتريک ارتعاشات صندلي سکاندار در شناورهاي

دکتر مهدي بهزاد

تندرو و راهکارهاي کاهش و کنترل آن

دکتر فرهود آذرسینا

دانشجو
فرهاد هیربد

اساتید مشاور

تصويب

ارسال

-





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

سعید کاظمي

مدير گروه شیمي دريا

مدير گروه بیولوژي دريا

مدير گروه معماري کشتي و سازه هاي
دريايي

