نود و ششمین صورتجلسه شورای پژوهش
دانشکدة علوم و فنون دريايي
نود و ششمین جلسة شورای پژوهش دانشکدة علوم و فنون دريايي مطابق جدول زمانبندی سالیانه ،در ساعت  01روز دوشنبه مورخ  59/01/72در
محل دانشکدة علوم و فنون دريايي واقع در ساختمان بلوک  7آموزشي واحد علوم و تحقیقات بنابر دعوت قبلي و با حضور شرکت کنندگان زير برگزار
گرديد:
 ... )0آقای دکتر امیرحسین جاويد
 ... )7خانم دکتر سارا اهلل ياری بیک
 .. )3خانم دکتر پرگل قوام مصطفوی
 ... )4آقای دکتر فرهود آذرسینا
 .. )9آقای دکتر دکتر سعید کاظمي
 ... )6آقای دکتر مجید قدسي حسن آباد
 .. )2آقای دکتر علي ماشین چیان مرادی
 .. )8آقای دکتر سعید کاظمي
 ... )5آقای دکتر محمدهادی گیويان راد
 .. )01آقای دتر محمد جواد کتابداری
 .. )00آقای دکتر محمد کسائیان
 . )07آقای دکتر محمدحسن شاه حسیني
اسامي غائبین جلسه :دکتر مجتبي عظام -دکتر محمد اسديان قهفرخي -دکتر عباسعلي علي اکبری بیدختي -دکتر شهال جمیلي -دکتر احسان رمضاني
فرد

موارد عنوان شده در جلسه:
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر جاوید در خصوص موارد مطروحه در جلسه ماه گذشته پیگیری نمودند.
موارد عنوان شده در جلسه:
 در خصوص موسسات نا معتبر در زمینه برگزاری همایش ها اطالع رسانی گردید.
 در مورد لزوم ثبت اطالعات اعضای هیات علمی در سامانه جامع پژوهش و فناوری ،از اساتید خواسته شد هر چه سریعتر در سایت
مذکور ثبت نام نمایند.
 مقرر گردید فرم های حضور در دانشگاه اعضای محترم هیات علمی (طبق فرم های پیوست تحویل داده شده به اعضا)به صورت
ضمیمه دستور کار در جلسه تکمیل شده و جهت قرار دادن در سایت  ،در پایان جلسه تحویل پژوهش گردد.
 در خصوص لزوم تشکیل کالس های درسی تا پایان روز  59/26/62اطالع رسانی گردید.
 مقرر گردید مرحله ساخت مسابقات ربات آبزیان در فروردین ماه سال  52برگزار گردد.

 بررسي " پیشنهاد تحقیق " دانشجويان کارشناسي ارشد "

صنايع دريايي-سازه های دريايي
رديف

0

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

شبیه سازی انتقال رسوب ناشي ازجريان موازی ساحل پشت موج شکن

دکتر سارا اله ياری

دکتر مجید قدسي

بندرچابهار

بیک

حسن آباد

اسم دانشجو

مهدی علیزاده

 بررسي پیشنهاد رساله دکتری "رشته زيست شناسي دريا-بوم شناسي دريا"

وضعیت
رديف

عنوان رساله

اساتید راهنما

بررسي ژنتیک جمعیت ،فیلوژني و تعیین خط شناسه  DNAدر الک پشت

دکتر محمدحسن

منقارعقابي دريای عمان  ،سواحل استان سیستان و بلو چستان

شاه حسیني

اساتید مشاور

امتحان

نام دانشجو

جامع

0

7

دکتر محمدرضا
فاطمي-دکتر پرگل
قوام مصطفوی

بررسی خاصیت آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت γ-Fe2O3@SiO2@TiO2

دکتر محمدهادی

دکتر علي ماشین

آالییده شده با برخی عناصر برای حذف چند گونه باکتری بیماری زا از اکوسیستم

گیويان راد-دکتر

چیان مرادی-دکتر

های پرورش آبزیان

ايمان سوری نژاد

پرگل قوام مصطفوی

وضعیت
حمايتي

سید احسان


حیدری

بهاره دبیری وزير



-

-

امیر حسین جاويد

سارا اهلل ياری بیک

مجتبي عظام

رئیس دانشکده علوم و فنون دريايي

مدير پژوهش دانشکده علوم و فنون دريايي

مدير گروه فیزيک دريا

علي ماشین چیان مرادی

پرگل قوام مصطفوی

سعید کاظمي

مدير گروه شیمي دريا

مدير گروه بیولوژی دريا

مدير گروه معماری کشتي و سازه های
دريايي

