صورتجلسه هشتاد و ششم
دانشکدة علوم و فنون دريايي
ه شتاد و ش شمین جل سة شوراي دان شکدة علوم و فنون دريايي مطابق جدول زمانبندي سالیانه ،در ساعت  01روز دو شنبه مورخ
 59/0/01در 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
.. )0آقاي دکتر علي ماشینچیان مرادي
.. )4خانم دکتر پرگل قوام مصطفوي
 .. )9آقاي دکترسعید کاظمي
.. )6آقاي دکتر فرهود آذرسینا
.. )7آقاي دکتر محمد اسديان قهفرخي
 .. )8آقاي دکتر احسان رمضاني فرد
 .. )5آقاي دکتر مجتبي عظام
. )01آقاي علي حسن زاده
. )00آقاي محمد احرابي
. )02خانم سارا محمدي
ا سامي غائبین  :خانم دکتر شهال جمیلي  ،آقاي دکترعبا سعلي علي اکبري بیدختي  ،آقاي دکتر مجید قد سي ح سن آباد ،آقاي
دکتر محمد هادي گیويان راد
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:


از گروه هاي تخصصی دانشكده خواسته شد كه مجالت معتبر را با توجه به گروه هاي خود هر چه سريعتر معرفی نمايند

و با عنايت به بخشنامه هاي صادر شده از تايید مجالت كه به طور قطع در آينده رسماً نامعتبر شناخته می شوند ،خودداري كنند.


مقرر گرديد اساتید برنامه هاي خود را در راستاي كسب درآمد غیر شهريه اي اعالم نمايند .الزم به ذكر است براي اخذ

ترفیع پايه سالیانه وجود اين فرم در پرونده اساتید ضروري است.
 جناب آقاي حسن زاده در خصوص روند برگزاري امتحان جامع ،تعداد دانشجويان شركت كننده ،دروس امتحانی توضیحاتی را ارائه فرمودند.
 مقرر گرديد طبق روال گذشته اساتید ساعات حضور و تشكیل كالس را پشت درب اتاق خود نصب نمايند.
 مقرر گرديد بخشنامه شرح وظايف و انتخاب مديران گروه هاي تخصصی از طريق آموزش در اختیار اساتید قرار گیرد.

 در خصوص اولويت هاي پژوهشی سازمان حفاظت محیط زيست توضیحاتی توسط رياست محترم دانشكده ارائه گرديد و الزم به ذكر است اين
اولويت ها از طريق پست الكترونیكی در اختیار اساتید قرار گرفته است.
 مقرر گرديد اساتید رزومه خود را به همراه برنامه هاي درسی و تحقیقاتی در سايت دانشگاه قرار دهند (.يكی از شرايط اخذ پايه سالیانه)
 از اساتید خواسته شد فرم هاي برنامه اجرايی يكساله خود را هر چه سريعتر به پژوهش تحويل نمايند .
 مقرر گرديد تمامی گروه هاي تخصصی دانشكده در راستاي تشكیل شركت هاي دانش بنیان تمامی تالش خود را نموده و هر چه سريعتر
برنامه هاي خود را اجرايی نمايند.
 از گروه ها خواسته شد در استفاده از اساتید برون دانشگاهی ،ظرفیت آن ها در واحدهاي مربوطه را استعالم نمايند.







شیوه نامه پذيرش و استقرار هسته ها و واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسالمی در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت ئ همچنین از طريق
ايمیل براي اساتید دانشكده ارسال شد.
مقرر گرديدكنترل ظرفیت اساتید ساير واحد ها كه تقاضاي همكاري در پايان نامه و رساله دارند ،براساس استعالم كتبی از دانشكده هاي تابعه
ايشان انجام گردد.
اساتید دانشكده در راستاي وجین كردن كتب كتابخانه ،نهايت همكاري را با كتابخانه مركزي انجام خواهند داد.
فرم عملكرد دانشكده به صورت  6ماهه پايان هر ترم در اختیار معاونت محترم پژوهش و فناوري قرار می گیرد.لذا اساتید عملكرد و دستاوردهاي
خود را بايد طی اين مدت به دانشكده اعالم نمايند.
در خصوص تصويب موضوع رساله دانشجويان دكتري تخصصی پژوهش محور در نیمسال اول تحصیلی اطالع رسانی گرديد.
در خصوص دسترسی به پايگاه اطالعاتی  web of scienceو لینک دانشگاه نیز اطالعاتی در اختیار اساتید دانشكده قرار گرفت.

فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع کارشناسي ارشد دانشکده:
 مهندسي عمران – مهندسي سازه هاي دريايي
رديف

نام

اساتید راهنما

اساتید مشاور

تصويب

ارسال

دکتر عبدالرضا سروقد

-





2

احمدرضا اسعدي

بررسي خستگي در لوله هاي دريايي بر اساس معیار هاي صنعتي

دکتر سعید کاظمي

دکتر فرهود آذرسینا





0

مسعود مظهري

تحلیل سازه و ساخت مدل پل دريايي از نوع سازه کش بستي

دکتر فرهود آذرسینا

دکتر مهدي بامداد





0

دانشجو
محمد چشمه
کاني

عنوان پايان نامه

مقايسه عملکردي رفتار لرزه اي سکوهاي دريايي مجهز به انواع میراگرها

مقدم

آقايان اسعدي و مظهري :طبق نظر گروه نیازمند استفاده همزمان از اساتید راهنما و مشاور می باشد.

 فیزيک دريا
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو
زهرا رنجبر

شبیه سازي انتشار صوت در خزر جنوبي

اساتید راهنما

اساتید مشاور

دکتر سارا اهلل ياري

دکتر مجید قدسي

بیک

حسن آباد

تصويب

ارسال





خانم رنجبر :طبق نظر گروه نیازمند استفاده همزمان از اساتید راهنما و مشاور می 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

سعید کاظمي

مدير گروه شیمي دريا

مدير گروه بیولوژي دريا

مدير گروه معماري کشتي و سازه هاي
دريايي

