صورتجلسه هشتاد و هفتم
دانشکدة علوم و فنون دريايي
ه شتاد و هفتمین جل سة شوراي دان شکدة علوم و فنون دريايي مطابق جدول زمانبندي سالیانه ،در ساعت  01روز دو شنبه مورخ
 59/7/72در 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
 ... )7خانم دکتر سارا اهلل ياري بیک
 .. )3آقاي دکتر سید محمدرضا فاطمي
 ... )4آقاي دکتر علي ماشینچیان مرادي
 .. )9خانم دکتر پرگل قوام مصطفوي
 ... )6خانم دکتر شهال جمیلي
 .. )2آقاي دکتر مجید قدسي حسن آباد
 .. )8آقاي دکتر محمد هادي گیويان راد
 ... )5آقاي دکترسعید کاظمي
 .. )01آقاي دکتر فرهود آذرسینا
 .. )00آقاي دکتر محمد اسديان قهفرخي
 . )07آقاي دکتر احسان رمضاني فرد
 . )03آقاي دکتر مجتبي عظام
 . )04آقاي علي حسن زاده
 . )09آقاي محمد احرابي
 . )06خانم سارا محمدي
اسامي غائبین  :آقاي دکترعباسعلي علي اکبري بیدختي

موارد عنوان شده در جلسه:
 در ابتداي جلسه جناب آقاي دكتر جاويد رياست محترم دانشكده ضمن تبريک اعیاد شعبانیه  ،در خصوص مسائل مطروحه در جلسه قبل مواردي
را به شرح ذيل ،يادآوري نمودند:
 در خصوص دسترسی به پايگاه اطالعاتی  web of scienceو لینک دانشگاه اطالعاتی در اختیار اساتید دانشكده قرار گرفت.
 مقرر گرديد اساتید رزومه خود را به همراه برنامه هاي درسی و تحقیقاتی در سايت دانشگاه قرار داده و همواره آنرا به روز رسانی نمايند.
(يكی از شرايط اخذ پايه سالیانه)
 مقرر گرديد كنترل ظرفیت اساتید ساير واحد ها كه تقاضاي همكاري در پايان نامه و رساله دانشجويان دارند ،براساس استعالم كتبی از
دانشكده هاي تابعه ايشان انجام گردد.
 مقرر گرديد حتماً ساعات حضور  ،پذيرش دانشجو و تدريس اساتید پشت درب اتاقهايشان الصاق گردد.








سركارخانم دكتر جمیلی عضو هیات علمی گروه بیولوژي دريايی دانشكده ،در خصوص ثبت  341پايان نامه و رساله هاي گروه هاي شیالت ،
بیولوژي  ،اكولوژي دريا  ،بیماريهاي آبزيان ،محیط زيست دريايی ،زيست شناسی در سايت  Aquatic commentsاطالع رسانی نمود و
همچنین از در اختیار گذاشتن اين اطالعات در كتابخانه مركزي خبر دادند.
جناب آقاي دكتر كاظمی در خصوص برگزاري انتخابات انجمن علمی گروه صنايع دريايی كه در تاريخ  59/2/8برگزاري شد ،صحبت نمودند و
همچنین از هماهنگی بازديد دانشجويان گروه صنايع دريايی جهت بازديد از پروژه صنايع دريايی شهید تمجیدي اطالعاتی را در اختیار اعضاي
شورا قرار دادند.
در خصوص تصويب موضوع رساله دانشجويان دكتري تخصصی پژوهش محور در نیمسال اول تحصیلی اطالع رسانی گرديد.
مقرر گرديد براي دانشجويانی كه ثبت ژن جزء دستاوردهاي پايان نامه و يا رساله انها می باشدبه شرح ذيل نمره تعلق گیرد:
-

ثبت ژني که ارزش جهاني داشته باشد و براي اولین بار انجام شود  1/79نمره براي هر ژن

-

ثبت ژني که به صورت معمول در تحقیقات اتفاق مي افتد هر  01ژن  1/79نمره

الزم به ذكر است ارزش ثبت ژن دانشجويان و نمره اي كه به آن تعلق می گیرد طبق نظر شوراي گروه تخصصی می باشد.
 در خصوص اعالم شماره ملی و شماره اقتصادي در انعقاد قرارداد با سازمان ها و شركت ها و موسسات نیز اطالع رسانی گرديد .الزم به ذكر
است اين نامه قبالً به صورت الكترونیكی در اختیار اساتید قرار گرفته بود.
 مجدداً بخشنامه شماره  3995مورخ  54/2/22معاونت محترم پژوهش و فناوري جهت يادآوري مديران محترم گروه ها و اجراي دقیق آن
بررسی گرديد:
-

دانشجو يان مقطع دکتري تخصصي بايد يک نیمسال قبل از امتحان جامع عنوان پروپوزال خود را در گروه تخصصي تصويب
نمايند.

-

اين دانشجويان بايد پروپوزال خود را قبل از ثبت نام ضمیمه فرم امتحان جامع نموده و به گروه تخصصي ارائه دهند و در
حضور اساتید راهنما و مشاور دفاع نمايند و سپس در گروه تخصصي و شوراي پژوهشي دانشکده به تصويب اولیه برسانند.
منظور از تصويب اولیه  ،تصويب پروپوزال بدون ثبت در سیستم ثبت پروپوزال مي باشد.

-

پس از قبولي در امتحان جامع و ثبت نام واحد پايان نامه پروپوزال خود را تصويب نهايي نمايند.منظور از تصويب نهايي
تصويب در سیستم ثبت پروپوزال است.

فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع دکتري تخصصي دانشکده:

رديف

0

حديقه صائب مهر

تنظیم کننده هاي رشد در جلبکهاي قهوه اي  Sargassumو

دکتر فرناز رفیعي

دکتر گالله مصطفوي

جامع

تصويب

نام دانشجو

عنوان رساله

اساتید راهنما

اساتید مشاور

وضعیت امتحان

ارسال

 زيست شناسي دريا – بوم شناسي دريا

بررسي اثر عوامل محیطي برمیزان برخي ترکیبات شیمیايي و


قرمز  Gracilariaدر سواحل بوشهر

* خانم حديقه صائب مهر  :طبق تائید اعضاي گروه بیولوژي دريا ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشند





رديف

0

مقدسه اويسي

عنوان رساله

اساتید مشاور

تاثیر آالينده شبه استروژني آترازين بر تغییرات بیان ژن پروتئین
ويتلوژنین در بافت کبد ماهي کلمه خزري  Rutilus caspicusبه

وضعیت امتحان
جامع

ارسال

نام دانشجو

اساتید راهنما

تصويب

 زيست شناسي دريا – جانوران دريايي

دکتر علي ماشین چیان
دکتر مهدي بهداني

عنوان نشانگر زيستي



مرادي





دکتر عیسي شريف پور

* خانم اويسي  :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:
 مهندسي عمران – مهندسي سازه هاي دريايي
رديف

0

7

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو
اسماعیل پناهي
فرزاد

تاثیر امواج و جريانات جزر و مدي بر رسوب گذاري در دهانه بندر ديلم

اساتید راهنما

اساتید مشاور

دکتر سارا اله ياري

دکتر مجید قدسي

بیک

حسن آباد

آناهیتا اکبري

بررسي تأثیر هندسه محفظه  owcبر راندمان عملکردي نیروگاه با تحلیل

دکتر مجید قدسي

فسخودي

عددي آيرودينامیکي

حسن آباد

-

تصويب

ارسال









آقاي پناهی :طبق نظر گروه نیازمند استفاده همزمان از اساتید راهنما و مشاور می باشد.

 فیزيک دريا
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو
بهنام بهرامي

اساتید راهنما

استخراج ضرائب تفرق امواج در داخل بندر شهید رجايي با استفاده از
مدلسازي عددي

دکتر مجتبي عظام

اساتید مشاور

تصويب

ارسال

دکتر عباسعلي علي





اکبري بیدختي

آقاي بهرامی :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

