صدو یکمین صورتجلسه شورای
دانشکدة علوم و فنون دریایي
صدد و یکمین جلسد شورای دانشکدة علوم و فنون دریایي مطابق جدول زمانبندی سالیانه ،در ساعت  01روز دوشنبه مورخ  69/5/01در محل دانشکدة علوم و
فنون دریایي واقع در ساختمان بلوک  2آموزشي واحد علوم و تحقیقات بنابر دعوت قبلي و با حضور شرکت کنندگان زیر برگزار گردید:
 ... )0آقای دکتر امیرحسین جاوید
 ... )2خانم دکتر سارا اهلل یاری بیک
 .. )0خانم دکتر پرگل قوام مصطفوی
 ... )4آقای دکتر علي ماشین چیان مرادی
 .. )5آقای دکتر محمدهادی گیویان راد
 ... )9آقای دکتر مجتبي عظام
 .. )7اقای دکتر محمد اسدیان قهفرخي
اسامي غائبین جلسه :آقای دکتر فرهود آذرسینا ،آقای دکتر علیرضا ابراهیمي ،آقای دکتر احسان رمضاني فرد ،آقای دکتر محمد کسائیان
اسامي متاخرین :آقای دکتر مجید قدسي حسن آباد

در خصوص موارد قابل پیگیری در جلسه قبل:


جناب آقای دکتر جاوید در مورد عدم برگزاری دفاع در محل گروه های تخصصي مجددا تاکید کردند.



در مورد خودداری از تصویب پروپوزال توسط گروه های تخصصي قبل از ارسال دانشجویان به سیستم پروپوزال توضیحاتي ارائه گردید.

موارد عنوان شده در جلسه:
موارد آموزشي:







در خصوص ماموریت برخی کارشناسان آموزش دانشگاه به واحد قشم جهت راه اندازی و به روز رسانی سیستم سیدا اطالع رسانی گردید.
در مورد لزوم تحویل اوراق و نمرات توسط اساتید اطالع رسانی گردید.
الزم است مدیران گروه های تخصصی در روزهای ثبت نام دانشجویان حضور داشته باشند.
اساتیدی که شناسه استادی ندارند ،الزم است هرچه سریعتر نسبت به اخذ شناسه مربوطه اقدام نمایند.
در مورد تقویم آموزشی نیمسال اول  69-69اطالع رسانی گردید.
درخصوص ارائه طرح درس اساتید توضیحاتی ارائه گردید.

موارد پژوهشي:
 در خصوص مفاد جلس ه معاونت محترم پژوهشی با مدیران و کارشناسان پژوهشی دانشکده  ،موارد ذیل مطرح شد:


-

در خصوص امور پایان نامه ها:
درصورتیکه راهنما مایل به درج اسم خود در مقاله نباشد ،الزم است از تز دانشجو حذف گردد.

-

درصورتیکه نام استاد مشاور در مقاالت نباشد ،الزم است تاییدیه مشاور پیوست گردد.

-

در تغییر استاد راهنما و یا مشاور ،نامه انصراف استاد ،صورتجلسه گروه و احکام استاد پیشنهادی باید ضمیمه شود.

-

حتما باید سه سال از تاریخ استادیاری (در خصوص دانشجویان دکتری) گذشته باشد( .علوم و فنون بسیار تخطی کرده)

-

فاصله بین جلسات گروه های تخصصی و شورای دانشکده نباید بیش از یک ماه باشد.

-

حداقل یکی از اساتید پایان نامه ها باید از اساتید داخلی باشند.

-

الزم است سقف داوری و نظارت اساتید در نظر گرفته شود.

-

الزم است تاریخ تصویب پروپوزال دانشجویان توسط مدیر گروه (جهت تایید) چک شود.

-

الزم است نام اساتید ،موضوع ،اطالعات اساتید ،جدول زمانبندی ،بیان مساله ،ضرورت انجام تحقیق در سیستم و فایل
ارسالی یکسان باشد (عدم تغییر فایل پروپوزال).

-

الزم است در تمام پروپوزال های ارسالی منابع پیوست گردد.

-

طبق بخشنامه های قبلی 05 ،درصد حق الزحمه اساتید پس از چاپ مقاالت نهایی پرداخت می شود که تاکنون تنها یک
نفر حق الزحمه کامل خود را دریافت نموده است.



در خصوص دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ،ارایه سه گزارش پیشرفت کار الزامیست.
در خصوص مقاالت:

-

با پذیرش مقاله وقبل از چاپ ،دانشجوی دکتری نمی تواند دفاع کند.

-

جهت دریافت تشویقی مقاالت الزم است:

-

چاپ نهایی مجله انجام شده باشد

-

کمتر از یک سال از چاپ مقاله گذشته باشد.

-

کمتر از یک سال از تاریخ فارغ التحصیلی سپری شده باشد.

-

آدرس دهی درست باشد.

-

فردی غیر از تیم راهنما ،مشاور و دانشجو در اسامی نباشد.

-

مقاله در دو مجله چاپ نشده باشد.

-

استاد و یا دانشجو دو آدرسه نباشند.

-

تمام فرم های موجود در سایت تکمیل گردند.



در خصوص ارتباط با صنعت:

-

گروه های تخصصی بانک اطالعاتی از توانمندی های تحقیقاتی خود و اعضا هیات علمی جهت ارایه به سازمان ها و دریافت
طرح برون دانشگاهی تهیه نمایند.



الزم است دانشکده ها قطب علمی ،مرکز تحقیقاتی ،مرکز رشد و شرکت دانش بنیان داشته باشند.
درخصوص مجالت

-

الزم است تمام دانشکده ها حداقل یک مجله علمی داشته باشند.

-

الزم است به تالیف کتاب بیشتر توجه شود .در سال گذشته تنها  4کتاب در این دانشگاه مجوز چاپ دریافت نموده اند.

-

الزم است مجالت دارای شمارگان معوقه توسط اعضا دانشکده حمایت گردند.

در ادامه جلسه در خصوص ارزیابی کیفی رساله های دکتری برای ورودی های  60به بعد توضیحاتی ارائه گردید.
-

در مورد بخشنامه ساماندهی امور داوری پایان نامه ها اطالع رسانی گردید.

-

در خصوص ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی توضیحاتی جامع ارائه گردید.

-

در مورد تمدید مهلت ارائه مدارک( به علت تعطیالت دانشگاه) جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلی اطالع رسانی گردید.

-

در خصوص لزوم رعایت شئونات در جلسات دفاع و کنترل آن توسط استاد ناظر توضیح داده شد.

-

در مورد تفاهم نامه با بسیج اطالع رسانی شد.

-

در خصوص فراخوان تالیف کتب دروس مهارت مشترک با دانشگاه جامع علمی -کاربردی توضیح داده شد.

-

مقرر گردید اعضاء هیات علمی و دانشجویان توانمند در زمینه رباتیک معرفی گردند.

-

در مورد گرانت اساتید دانشگاه پیتشتی رومانی اطالع رسانی گردید.

-

در خصوص پرداخت کارت هدیه در جلسات پیشنهاد موضوع پروپوزال توضیح داده شد.

-

در مورد لزوم ثبت عنوان پروپوزال در سایت ایران داک و دریافت کد رهگیری اطالع رسانی گردید.

-

در خصوص مجالت مشکوک مقرر گردید استاد راهنما با مجله مذکور مکاتبه نماید( به عنوان نویسنده مسئول)و تاییدیه
پذیرش از استاد راهنما اخذ خواهد گردید.

بررسي " پیشنهاد تحقیق " دانشجویان کارشناسي ارشد "

صنایع دریایي -سازه های دریایي  ،سازه کشتي
ردیف

نام دانشجو

0

محمد جواد اصالحي

2

کیوان ناصری اوجقاز

عنوان پایان نامه

مدلسازی عددی تاثیر احداث سازه جتي بر انتقال رسوب ناشي از
جزر و مد در خور ماهشهر
تدوین الگوی بازرسي مبتني بر تحلیل ریسک برای سازه یک
سکوی نیمه شناور ( مطالعه موردی سکوی ایران -امیر کبیر)

کاظمي

رئیس دانشکده علوم و فنون دریایي

مدیر گروه شیمي دریا

دکتر مجتبي عظام

-

دکتر سعید

امیر حسین جاوید

علي ماشین چیان مرادی

استاد راهنما

استاد مشاور

سارا اله یاری بیک
مدیر پژوهش دانشکده علوم و فنون دریایي

-

مجتبي عظام
مدیر گروه فیزیک دریا

پرگل قوام مصطفوی

سعید کاظمي

مدیر گروه بیولوژی دریا

مدیر گروه معماری کشتي و سازه های
دریایي

