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معاونت پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي دريا
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آيين نامه سمينار پيشرفتكار
 دانشجویان کلیه دورههای کارشناسی ارشد میبایست طی یک سمیینار در خردادمماه سماد دو
تحصیل خود ،به ارائه گزارشی از پیشرفت کار و فعالیتهای انجا شده در ارتباط با پایاننامه خود
بپردازند.
 ارائه این سیینار برای کلیه دانشجویان الزامی بوده و گزارش آن در پرونده دانشجو جزو ممدار
الز جهت صدور مجوز دفاع ثبت میگردد.
 عد ارائه سیینار توسط هر یک از دانشجویان موجب کاهش  2نیره از نیره پایاننامه میشود.
 ترکیب نیره هریک از دانشجویان در این سیینار به شرح زیر محاسبه میگردد:
حضور دانشجو در کلیه جلسات سیینار همرشتهایهای خود

 1نیره

پیشرفت قابلتوجه کار پایاننامه

 0/5نیره

محتوای فایل ارائه و نحوه پاسخگویی به سئواالت

 0/5نیره

 مدت زمان سیینار برای هر دانشجو  15دقیقه ،شامل ارائمه سمیینار در محمیط  Powerpointو
پاسخگوئی به سئواالت مطرح شده میباشد.
 اعضاء هیأت علیی برای دانشجویان ارائهدهنده سیینار ،فر های ارزیابی را تکییل نیوده و سپس
آنها را در اختیار استاد راهنیا قرار میدهند تا به منظور ارتقاء کیفی پایاننامه مورد بهرهبمرداری
قرار گیرد.
 ارتباطی میان این سیینار و درس سیینار وجود ندارد.
 حضور هیگی دانشجویان کارشناسیارشد دانشکده از هر رشته -گرایش در جلسات ارائه سیینار
الزامی است.
 حضور دانشجویان دکترای دانشکده در جلسات ارائه سیینار توصیه می شود.
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ساختار پيشنهادی برای فايل ارائه گزارش پيشرفت كار پايان نامه


عنوان پايان نامه به فارسي و انگيسي ( 1اساليد)



نام و نام خانوادگي و شماره دانشجويي دانشجو (همان اساليد باال)



نام و نام خانوادگي اساتيد راهنما و مشاور (همان اساليد باال)



تشريح مسئله مورد بررسي در پايان نامه ( 1اساليد)



تشريح سابقه پژوهش های انجام شده در ارتباط با مسئله ( 1يا  2اساليد)



تشريح اهداف انجام پايان نامه ( 1اساليد)



تشريح مراحل انجام کار انجام پايان نامه و درصد پيشرفت هرکدام از آنها ( 1يا  2اساليد)

تشريح جزييات هر يک از مراحلي که در آن پيشرفت داشته ايد (با ذکر فرضيات احتمالي در نظر

گرفته در روند اجرای آنها) (به تعداد مقتضي اساليد)
همچنين به نکات زير توجه نماييد:


سعي کنيد که اساليدها دارای متن زياد نبوده ،چراکه اين امر موجب خستگي بينندگان ميشود.


دهيد.

اشکال و يا جداول را با کيفيت خوب در اساليدها قرار داده و سعي کنيد آنها را به هنگام ارائه توضيح



از فناوری های موجود در نرم افزار  PowerPointجهت نمايش و ظهور اساليدها استفاده کنيد.



تصوير پس زمينه ) (Backgroundرا مناسب با موضوع پايان نامه خود در نظر بگيريد.



زمان ارائه را در نظر بگيريد.

از درسدادن مطالب جداً اجتناب ورزیده و
صرفاً به تشریح کار انجا شده توسط خود
بپردازید.
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برنامه زمان بندی سمينار پاياننامهها درحوزه سازه كشتي
جلسه S1
روز :شنبه 89/04/3

محل :کالس شماره  3ساختمان ابوریحان

اعضای هیئت رئیسه (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر اسفندیاری ،دکتر ایرانینش ،دکتر خدمتی ،دکتر سایبانی ،دکتر فدوی ،دکتر کیاست
ارائه
دهنده

اساتید راهنما

ساعت
ارائه

نغمه اکبری زاده

دکتر ايرانمنش -دکتر کتابداری

0:15 - 0::0

فاطمه باراني

دکتر خدمتي -دکتر سايباني

مدلسازی و تحليل کف شناور به هنگام به آب اندازی بر
روی کيسه های هوا

0::0 - 0::5

صديقه پورانصاری

دکتر ايرانمنش -دکتر شريفي

مديريت يکپارچه سازه ای يک سکوی دريايي ثابت

0::5 - 10

حامد چکنه مضاف

دکتر اسفندياری -دکتر کياست

آشکار سازی خرابي در ورق های کامپوزيتي با استفاده از
داده های ديناميکي

10 - 10:15

پوريا شاکری

دکتر فدوی-دکتر زراعتگر

تحليل پاسخ سازه ای شناور پروازی به فشار ضربه ای
موج منظم

10:15 - 10::0

حسين رهبری
منش

دکتر خدمتي

استحکام نهايي کشتي ها تحت خمش مرکب با
احتساب خرابي خوردگي

10::0 - 10::5

امين مهرجويان

دکتر کياست

شبيه سازی ضربه روی ورق مرکب ساندويچ با درنظر
گرفتن خواص تابع نرخ

10::5 - 11

زهرا کوثر

دکتر خدمتي

مطالعه استحکام منطقه ای سازه شناور آلومينيومي با
احتساب تغييرات در سيستم قاببندی (ثابت ،شناور يا
ترکيبي)

- 8:19

8

عنوان پایان نامه
بررسي رفتار سکوی  tlpتحت موج باد و جريان به طور
همزمان

استراحت

سنا کوليان

دکتر خدمتي

بررسي رفتار باربری ورق های ساخته شده از سامانه های
ساندويچي با هسته پلي اورتان تحت فشار درن صفحه
ای يا فشار جانبي

11::0 – 11::5

محمد صادقي

دکتر اسفندياری

عيب يابي در سازه بدنه کشتي به کمک داده های حوزه
فرکانس

11::5 - 12

محمد اکبرپورنوذری

دکترفدوی-دکتر رهبررنجي

12-12:15

محمدرضا
حيدرنجات

دکترفدوی

تحليل عددی اثرات پارامترهای هندسي بر استحکام
سازه ای پروانه با لحاظ کردن نيروهای هيدروديناميکي

12:15-12::0

حمزه کوکي

دکتر اسفندياری

شناسايي آسيب در سازه شناور با استفاده از دادهايمودال

12::0-12::5

محمد مختاری

دکتر فدوی

بررسي تاثير پوشش اپوکسي در خستگي فوالد دريای

12::5-1::00

احسان زماني

دکتر فدوی -دکتر رهبررنجي

بررسي رفتار ديناميکي ورق باهندسه های مختلف تحت
اثر بار انفجاری

11:15 – 11::0

بررسي استحکام خستگي قسمت های مختلف يک
سکوی نيمه شناور از نوع  GVA4000در شرايط
دريای خزر.
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برنامه زمان بندی سمينار پاياننامهها درحوزه هيدرومكانيک كشتي

روز :شنبه 89/04/3

جلسه H1
محل :کالس شماره  1ساختمان ابوریحان

اعضای هیئت رئیسه (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر زراعتگر ،دکتر قاسیی ،دکتر قدییی ،دکتر غیاثی ،دکتر کتابداری ،دکتر موسویزادگان
ساعت
ارائه

ارائه دهنده

اساتید راهنما

عنوان پایان نامه

0 - 0:15

مبين شهيدی

دکتر غياثي

بررسي عددی اسالشينک در تانک سه بعدی با استفاده از روش هيدرو
ديناميک ذرات هموار

0:15 - 0::0

داريوش جمشيدی

دکتر زراعتگر

مقاومت اضافي کشتي در موج به روش محاسباتي و آزمايشگاهي

0::0 - 0::5

علي مظاهربيلويي

دکتر قاسمي

همسان سازی جريان ويک به منظور بهبود عملکرد هيدروديناميکي
پروانه پشت بدنه شناور با استفاده از داکت Mewis

0::5 - 10

شعله حاجب

دکتر موسوی زادگان

نحوه اعمال مانور پذيری شناورها در چرخه طراحي کشتي

10 – 10:15

حامد دريانوش

دکتر کتابداری

آناليز هيدروديناميکي مبدل تبديل موج پالميس به روش های عددی

10:15 - 10::0

اميرحسين پوراسماعيل

دکتر موسوی زادگان

10::0 - 10::5

اسماعيل همايون

دکتر قاسمي

حرکات هيدروديناميکي سکوی شناور به همراه سيستم هيبريدی
مبدل جاذب ديناميکي امواج و توربين باد محور افقي

10::5 - 11

محمدرضا صفرپور

دکتر زراعتگر -دکتر فدوی

بآناليزعملکرد هيدروديناميکي پروانه در موج به روش آزمايشگاهي

استحصاد نیروی الکتریکی با استفاده از ارتعاشات گردابه های
القایی

استراحت
11:15 -11::0

هادی نامداری قرغاني

دکتر قديمي

مدلسازی عددی حرکت شناور اثر سطحي در آب آرام و مواج و بررسي
عملکرد هيدروديناميکي آن

11::0 - 11::5

پويا فتاحي

دکتر قاسمي

تحليل عددی توربين جزر و مدی محور افقي معکوسگرد و توسعه
آن جهت افزايش بازدهي()NO TITLE

11::5 - 12

محمد زارعي رجاني

دکتر کتابداری

12-12:15

هانيه حاتمي رشک وسطائي

دکتر موسوی زادگان

توسعه ،مدلسازی عددی و محاسبه درياماني شناورهای سطحي

12:15-12::0

محمدعارف قاسمي

دکتر قديمي

بررسي عددی تأثير ابعاد ودج بر پايداری و عملکرد هيدروديناميکي
شناور تندرو تک بدنه

12::0-12::5

رضا عباسي

دکتر کتابداری

تحليل عددی عملکرد توربين ولز جهت جذب انرژی از امواج جزر و
مدی

12::5-1::00

بهرنگ زالي کاکش

دکتر قديمي

بررسي تاثيرات فيزيکي پارامترهای زاويه انحراف شفتtip ،
 clearanceو نوع غالف در سامانه رانش جت خطي با روش عددی

1::00-1::15

سيدعباس پوريزدان پرست

دکتر غياثي

شبيه سازی عددی فشار اسلمينگ وارده به سينه ی شناور با استفاده
از روش هيدروديناميک ذرات هموار

1::15-1:::0

مولود آريان مرام

دکترغياثي

محاسبه عددی کاويتاسيون بر روی هيدروفويل سه بعدی

1:::0-1:::5

رضا قوتي

دکتر زراعتگر

بررسي اثر چاين تخت بر مقاومت و ليفت شناور پروازی با ددرايز ثابت
به روش آزمايشگاهي

اناليز هيدروديناميکي توربين هيبريدی بادی فراساحلي به منظور
جذب انرژی باد ،امواج و جريان های
دريايي
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