صورتجلسه هشتاد و هشتم
دانشکدة علوم و فنون دريايي
ه شتاد و ه شتمین جل سة شوراي دان شکدة علوم و فنون دريايي مطابق جدول زمانبندي سالیانه ،در ساعت  01روز دو شنبه مورخ
 59/1/10در 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
 .. )1آقاي دکتر علي ماشینچیان مرادي
 ... )4خانم دکتر پرگل قوام مصطفوي
 ... )9آقاي دکتر مجید قدسي حسن آباد
 ... )6آقاي دکترعباسعلي علي اکبري بیدختي
 .. )7آقاي دکتر محمد هادي گیويان راد
 .. )8آقاي دکترسعید کاظمي
 ... )5آقاي دکتر فرهود آذرسینا
 .. )01آقاي دکتر محمد اسديان قهفرخي
 .. )00آقاي دکتر احسان رمضاني فرد
 . )02آقاي دکتر مجتبي عظام
 . )01آقاي علي حسن زاده
 . )04آقاي محمد احرابي
 . )09خانم سارا محمدي
 . )06اسامي غائبین  :خانم دکتر شهال جمیلي

موارد عنوان شده در جلسه:
 در ابتداي جلسه جناب آقاي دكتر جاويد رياست محترم دانشكده  ،در خصوص مسائل مطروحه در جلسه قبل مواردي را  ،يادآوري نمودند سپس
در خصوص تصويب موضوع رساله دانشجويان دكتري تخصصی پژوهش محور در نیمسال اول تحصیلی و مشخص بودن نهاد حامی دانشجو اطالع
رسانی گرديد.
 آقاي دكتر جاويد در خصوص رتبه زيست محیطی كشور و تنزل آن صحبت فرمودند.
 رياست دانشكده خبر از جا به جايی دانشكده و نحوه تخصیص فضاي بلوک آموزشی به آزمايشگاه ها و اتاق اساتید ،تا قبل از شروع نیمسال آينده
دادند.
 با درخواست آقاي يوسف دهقانی دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته آلودگی دريا مبنی بر تغییر نمره پايان نامه پس از ثبت نمره در كارنامه
به مقدار  0/52موافقت گرديد .الزم به ذكر است اين مسئله طی نامه اي به آموزش اعالم خواهد شد.
 مصاحبه هاي دانشجويان جديدالورود مقطع دكتري در تاريخ  52و  ( 22/4/ 52فیزيک دريا و بیولوژي دريا) و  ( 22/4/20سازه هاي دريايی) در
دانشكده علوم پايه برگزار خواهد شد.

 آقاي دكتر جاويد در خصوص تخصیص حساب كاربري براي استفاده از اينترنت دانشگاه به اساتید و دانشجويان و كارمندان توضیحاتی را ارائه
نمودند.
 در خصوص آئین نامه همكاري با متخصصان و دانشمندان ايرانی از طريق بنیاد ملی نخبگان نیز سخنانی مطرح گرديد ( آيین نامه مذكور براي
اساتید توسط رياست دانشكده از طريق ايمیل ارسال شده بود).
 در خصوص امضاي تفاهم نامه واحد علوم و تحقیقات و سازمان نقشه برداري جهت ارائه اطالعات و داده هاي مورد نیاز دانشجويان اطالع رسانی
گرديد.
 از اساتید دانشكده خواسته شد تمامی مكاتبات و درخواست هايشان الزاماً ازطريق دانشكده ارسال گردد تا خللی در روند اجراي آنها ايجاد نشود.
همچنین اگر درخواستی مبنی بر خريد تجهیزات دارند طبق نامه معاونت محترم پژوهش و فناوري در فرم هاي مربوطه و پس از تايید مدير
محترم گروه به پژوهش تحويل داده شود و توجیه اقتصادي و آموزشی آن نیز مشخص گردد.
 مقرر گرديد نحوه حضور و غیاب اساتید همچون گذشته براساس تعهدات خود اساتید صورت گیرد.
 سركار خانم دكتر اله ياري مدير محترم پژوهش دانشكده در خصوص برگزاري نمايشگاه صنايع دريايی فراساحل ،كشتی سازي و دريا نوردي
هامبورگ آلمان و تخصیص غرفه به واحد هاي دريايی كشور اطالع رسانی نمودند.
 بخشنامه تشويقات و ركود علمی كه قبال از طريق ايمیل به اساتید اطالع رسانی شده بود ،بحث و بررسی گرديد.
 در خصوص نحوه آدرس دهی مقاالت دانشجويان و اينكه استاد راهنما الزاماً عهده دار مكاتبات باشد مجدداً بحث و بررسی گرديد.
 مقرر گرديد جناب آقاي دكتر جاويد در خصوص نامه معاونت محترم پژوهش مبنی بر زمان تايید مديران گروه در اتوماسیون ثبت پروپوزال در
شوراي پژوهشی واحد خواستار رفع ابهامات بوجود آمده شوند.
 در خصوص انتشار كتاب و قوانین و مقررات آن در واحد علوم و تحقیقات نیز بحث و بررسی گرديد.
 جناب آقاي حسن زاده در خصوص ثبت نمرات پايان ترم و اتمام مهلت ثبت آن در تاريخ  22/4/52اطالع رسانی نمودند.
 جناب آقاي احرابی از اساتید خواستند در امور فرهنگی شركت فعال داشته باشند و در مراسم افطاري اساتید شركت نمايند.

فهرست نهايي پروپوزال هاي مقطع دکتري تخصصي دانشکده:

رديف
0

زهرا صاحبي

2

تعیین ترکیبات ضد سرطاني عصاره هاي بافتي خرچنگ
Portunus sp.و تأثیر تغییر فصول بر آنها

هانیه

بررسي اثرات نانوذرات مس بر سیستم ايمني و تجمع مس در بافت

صدرالساداتي

هاي مختلف میگوي وانامي

جامع

تصويب

نام دانشجو

عنوان رساله

اساتید راهنما

اساتید مشاور

وضعیت امتحان

ارسال

 زيست شناسي دريا – بوم شناسي دريا

دکتر مژگان امتیاز جو
دکتر پرگل قوام

دکتر شاهین بنکدار







مصطفوي
دکتر علي ماشین چیان
دکتر محمد افشار
نسب

دکتر دکتر پرگل قوام
مصطفوي
دکتر احسان رمضاني





فرد

* خانم ها صاحبي و صدرالساداتي  :طبق تائید اعضاي گروه بیولوژي دريا ،نیازمند استفاده همزمان از تخصص اساتید راهنما و مشاور مي باشند



رديف

0

نفیسه خلعتبري

وضعیت امتحان

اساتید مشاور

جامع

ارسال

نام دانشجو

عنوان رساله

اساتید راهنما

تصويب

 زيست شناسي دريا – جانوران دريايي

بررسي نوسانات سیستم دفاع آنتي اکسیداني  ،فعالیت EROD
،سطوح پالسمايي آنزيم هاي کبدي و هورمون کورتیزول در ماهي

دکتر عبدالعلي موحدي

هامور معمولي ) (Epinephelus coioidesطي استرس مواجهه با

نیا



دکتر شهال جمیلي





بنزوآلفاپايرن

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

* پروپوزال اقاي حکیم زاده بدلیل عدم تايید اعضاي شورا مردود شد و مقرر گرديد گروه هاي فیزيک دريا و صنايع دريايي در اين
خصوص جلسه اي برگزار نمايند.

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

0

نام
دانشجو
عارفه اسالمي فر

اساتید راهنما

اساتید مشاور

عنوان پايان نامه
استخراج و شناسايي باکتري با خاصیت آنتاگونیستي در برابر پاتوژن

دکتر احسان رمضاني

دکتر پرگل قوام

آئروموناس هیدروفیال از دستگاه گوارش ماهي کفال طاليي) (Liza aurata

فرد

مصطفوي

تصويب

ارسال





خانم اسالمی فر :طبق نظر گروه نیازمند استفاده همزمان از اساتید راهنما و مشاور می باشد.

 مهندسي عمران – مهندسي سازه هاي دريايي
رديف

0

نام
دانشجو
پوريا عموزاد

عنوان پايان نامه
مدلسازي و تحلیل برهم کنش استاتیکي و دينامیکي خاک و شمع در
سکوهاي پايه ثابت دريايي

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

اساتید راهنما

اساتید مشاور

تصويب

ارسال

دکتر سعید کاظمي

دکتر فرهود آذرسینا





 مهندسي معماري کشتي -سازه کشتي
رديف

0

نام

عنوان پايان نامه

دانشجو
پوريا ياسائي

اساتید راهنما

اجراي مخزن موج عددي دوبعدي با استفاده از نرم افزار  OpenFOAMبراي
مطالعه اندرکنش موج و سازه

دکتر فرهود آذرسینا

اساتید مشاور

تصويب

ارسال





دکتر مجید قدسي
حسن آباد

آقاي ياسائی :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

