نود و نهمین صورتجلسه شورای
دانشکدة علوم و فنون دريايي
نود و نهمین جلسة شةورای دانشةکدة علوم و فنون دريايي مطابق جدول زمانبندی سالیانه ،در ساعت  01روز دوشنبه مورخ  52/5/52در محل دانشکدة علوم و
فنون دريايي واقع در ساختمان بلوک  5آموزشي واحد علوم و تحقیقات بنابر دعوت قبلي و با حضور شرکت کنندگان زير برگزار گرديد:
 ... )0آقای دکتر امیرحسین جاويد
 ... )5خانم دکتر سارا اهلل ياری بیک
 .. )3خانم دکتر پرگل قوام مصطفوی
 ... )4خانم دکتر شهال جمیلي
 .. )2آقای دکتر علیرضا ابراهیمي
 ... )6آقای دکتر عباسعلي علي اکبری بیدختي
 .. )7آقای دکتر سعید کاظمي
 .. )8آقای دکتر علي ماشین چیان مرادی
 ... )5آقای دکتر محمدهادی گیويان راد
 .. )01آقای دکتر مجتبي عظام
 .. )00آقای دکتر فرهود آذر سینا
اسامي غائبین جلسه :آقای دکتر محمد اسديان ،آقای دکتر مجید قدسي حسن آباد ،آقای احسان رمضاني فرد

موارد عنوان شده در جلسه:
موارد آموزشي:
 در ابتدای جلسه مدیر محترم آموزشی دانشکده در خصوص شناسه تدریس اساتید فاقد شماره حساب توضیحاتی ارائه فرمودند .همچنین در
خصوص نحوه ورود امتحانات جامع کتبی و شفاهی اطالع رسانی گردید.
 مقرر گردید دسترسی به نرم افزار دیدگاه جهت مدیران محترم گروه های تخصصی اصالح گردد.
موارد پژوهشي:
در ادامه موارد عنوان شده در جلسه قبل به صورت ذیل پیگیری شدند:
 بنا به توافق های به عمل آمده در جلسه ماه گذشته ،جناب آقای دکتر کاظمی ،دکتر ابراهیمی ،دکتر آذرسینا و دکتر اسدیان مقاالتی جهت چاپ
در مجله  IJMASEدر سایت مجله ثبت نموده اند ،اما دیگر اعضاء هیچگونه اقدامی انجام نداده اند.

در این جلسه موارد ذیل توسط ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر جاوید مطرح گردید:














د ر خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه های عضو آساهیل اطالع رسانی گردید.
درخصوص هشدارهای امنیتی و نصب آنتی ویروس به اعضاء اطالعات جامعی ارائه گردید.
در مورد مهلت یکساله استفاده از تسهیالت چاپ مقاالت علمی توضیحات کاملی ارائه شد.
در خصوص لزوم دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری تخصصی اطالع رسانی شد.
در مورد نحوه عملکرد همکاری با بنیاد ملی نخبگان و تجربه و درامد کسب شده توسط دانشگاه و درخواست های ارائه شده به
دانشکده (جمعا  3داوطلب) توضیح داده شد.
درخصوص تمدید مهلت ارائه مقاله دانشجویان دکتری تخصصی اطالع رسانی گردید.
در مورد روش های ارزیابی پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد اطالعات کاملی ارائه گردید.
در خصوص عملکرد پژوهشی ،آموزشی و دانشجویی دانشکده اطالع رسانی شد.
جناب آقای دکتر جاوید در مورد حمایت از انجام رساله های دانشجویان توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
توضیحات جامعی ارائه فرمودند.
در مورد اولویت های استراتژیک دانشکده توضیحاتی ارائه گردید.
درخصوص عملکرد پژوهشی اعضاء و مقاالت سال  59دانشکده اطالع رسانی شد.
درخواست گروه فیزیک دریا مینی بر اختصاص فضای مناسب به دانشجویان مطرح گردیده و دکتر جاوید در این خصوص اطالعاتی
ارائه نمودند.
سرکار خانم دکتر جمیلی در خصوص افزایش فضای اختصاص داده شده جهت نمازخانه خواهران صحبت فرمودند و مقرر گردید
تقاضایی توسط دانشکده در این خصوص به معاونت مربوطه ارائه گردد.

 بررسي پیشنهاد تحقیق دکتری " زيست شناسي دريا-بوم شناسي دريا"
وضعیت
رديف

عنوان رساله

اساتید راهنما

اساتید مشاور

نام دانشجو

امتحان
جامع

0

5

بررسي فیلوژني و تعیین خط شناسه ی گونه های غالب ستاره های
دريايي رده  Asteroideaسواحل شمالي خلیج فارس
مطالعه توانايي تنظیم اسمزی بچه ماهي ازون برون Acipenser
 stellatusجهت تعیین سن و وزن بهینه رهاسازی

دکتر پرگل قوام
مصطفوی
دکتر شهال جمیلی-
دکتر احسان رمضانی
فرد

دکتر سید محمدرضا
فاطمي

دکتر زهرا خشنود

بهجت عادلي



الناز کشت کار
لنگرودی



وضعیت
حمايتي

-

 بررسي پیشنهاد تحقیق دکتری "فیزيک دريا"
وضعیت
عنوان رساله

رديف

اساتید راهنما

نام دانشجو

اساتید مشاور

وضعیت

امتحان

حمايتي

جامع
دکتر عباسعلي

0

مطالعه بودجه های گرمايي و آب دريای خزر در يک دوره

علي اکبری

دکتر مجتبي

بلند مدت اقلیمي

بیدختي –دکتر

عظام

رضا کريمي

-



مسعود ترابي آزاد


رديف

0

5

بررسي پیشنهاد تحقیق کارشناسي ارشد" سازه دريايي – سازه کشتي"
عنوان پايان نامه

استاد راهنما

پايش شرايط بدنه يک کشتي کانتینری با توجه به اندازه گیری عملکرد

دکتر سعید

سیستم رانش

کاظمي

آنالیز سیستم مهاربندی برای سکوهای شناور دريايي به روش عددی

3

-

فرد

کتابداری

آذرسینا

ساحل جهت کاهش روگذری

آذرسینا

3

محمد خاکپور

دکتر محمدجواد

طراحي و ساخت فلوم موج به منظور ارزيابي انواع سازه های حفاظت

تحلیل خستگي سسیستم مهار توربین بادی پايه کششي

استاد مشاور

دکتر فرهود

دکتر فرهود

نام دانشجو

علي فیروز پور

-

دکتر علیرضا

آريا پیرزاده

سید عرفان

-

ابراهیمي

کشفي

 بررسي اولیه پیشنهاد تحقیق دکتری " فیزيک دريا"
وضعیت
رديف

عنوان رساله

اساتید راهنما

اساتید مشاور

نام دانشجو

-

حمید بیات باروني

امتحان
جامع

0

مدلسازی عددی تغییرات تراز دريای خزر ناشي از تغییرات
نیروهای واداشت جوی در يک دوره ده ساله

وضعیت
حمايتي

دکتر مجتبي عظام-
دکتر عباسعلي علي
اکبری بیدختي

-

-

5

مطالعه انتشار صوت در يک محیط آزمايشگاهي با بستر رسوبي و
سطح آزاد با پوشش متغیر

دکتر عباسعلي علي

جاويد

اکبری بیدختي

مدلسازی عددی گردش کلي خلیج فارس به منظور تعیین
3

دکتر سارا اله ياری-

دکتر امیرحسین

دکتر سارا اله ياری

تغییرات فصلي پیچکهای میان مقیاس و تاثیر آن بر مصرف
سوخت کشتي ها( مطالعه موردی خلیج فارس و دريايي عمان)

-

بیک

زينب مسجدی

سعید سريعتي

-

-

-

-

 بررسي اولیه پیشنهاد تحقیق دکتری " زيست شناسي دريا -جانوران دريا-بوم شناسي دريا"
وضعیت
اساتید راهنما

عنوان رساله

اساتید مشاور

نام دانشجو

رديف

جامع

پايش ساختار و تنوع اجتماعات جوامع ماکروبنتوزها به عنوان شاخص
0

امتحان

بیولوژيک االيندگي ناشي از پرورش ماهیان دريايي در قفس های پرورش
ماهي مطالعه موردی :استان هرمزگان

وضعیت
حمايتي

دکتر شهال
جمیلي-دکتر علي

دکتر سیدمحمدرضا

ماشین چیان

فاطمي

مجتبي شهیديان

-

-

مرادی
دکتر رضوان

5

بررسي بیومارکرهای  HSC 70، HSP71و بیوسنسور آمیبوسیت در

موسوی ندوشن-

 E.mathaeiبه عنوان شاخص های استرس محیطي

دکتر محمدرضا

-

مژگان چیت ساز

-

-

فاطمي

امیر حسین جاويد

سارا اهلل ياری بیک

مجتبي عظام

رئیس دانشکده علوم و فنون دريايي

مدير پژوهش دانشکده علوم و فنون

مدير گروه فیزيک دريا

دريايي

علي ماشین چیان مرادی
مدير گروه شیمي دريا

پرگل قوام مصطفوی

سعید کاظمي

مدير گروه بیولوژی دريا

مدير گروه معماری کشتي و سازه های
دريايي

