
 

 دکتری رسالهدفاع  پیشبرگزاری جلسه  فرم درخواست

 

 

یف  ک به کم راجعو سواالتی  اصالحی نقطه نظرات  دفاع پیش جلسهدر داوران داخل  ینکه ا بهتوجه  با  :مهم 

قصی و نواایرادها تصحیحات و رفع اعمال  جهت  کافی فرصت است  دانشجو  مطرح  می کنند که  نیازرساله 

ه ای در نظر بگونتا دفاع نهایی پیش دفاع  جلسه  یزمانفاصله می شود توصیه لذا ، داشته باشدشده را طرح  م

بطور کامل به انجام رساند و سپس را د نظر داوران داخل موراصالحات دانشجو بتواند همه گرفته شود که 

 به شورای دانشکده ارسال شود.مجوز دفاع رساله جهت اخذ 
 

 فرم فقط در یک برگ )بصورت پشت و رو( پرینت و تکمیل گردد.این وجه: ت

 درخواست دانشجو:

  ................................... اینجانب   ،احترامو  سالمبا   .........................................  جناب آقای ی محترماستاد راهنما

 را از نظر کمیت و کیفیت علمی بطور کامل انجام داده ونگارش رساله خود  دانشجوی مقطع دکتری مهندسی مواد

 تاریخ:                                                 دانشجو: امضا               دارم. دفاع پیشجلسه برگزاری  جهترا الزم آمادگی 

 نوان رساله: ع

 استاد مشاور:  استاد راهنمای دوم:  استاد راهنمای اول: 

 داور داخلی دوم:  داور داخلی اول: 

 تاریخ تصویب پروپوزال رساله در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده: 

 تاریخ آخرین گزارش شش ماهه ارائه شده: 

 

رساله ارش تایید می نماید نگبدینوسیله ، با سالم، مواد مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده   راهنما:اتید نظر اس

برای ا راز نظر کمیت و کیفیت علمی کامل بوده و ایشان شرایط الزم  ................................دکتری دانشجو آقای/خانم 

    انجام پیش دفاع دارند.

 تاریخ:                                       امضاء:    .........................................نام اساتید راهنما:                   

                 

 :مواد نظر مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده

 ................................................استاد راهنمای محترم، جناب آقای 

 ی باشد.برگزاری جلسه پیش دفاع ممورد بررسی قرار گرفت. ایشان مجاز به دانشجو توسط  مستندات ارائه شدهبا سالم، 

 به برگزاری جلسه مذکور اقدام شود. خواهشمند است ضمن هماهنگی با داوران محترم داخل، نسبت

 تاریخ:             :  مواد امضا مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده                                                                  

 
 دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی مواد



 

 پیش دفاع رساله دکتریصورتجلسه 
 

 :نظر داوران جلسه پیش دفاع

با حضور  .........................در تاریخ    .............................................دانشجو آقای / خانم دکتری جلسه پیش دفاع رساله 

 باشد:به شرح زیر میارزیابی برگزار شد. نتیجه  و داروان داخل، استاد مشاور اساتید راهنما

 

1- 
   .را برگزار نماید دفاع نهاییمی تواند جلسه  بعد از رفع آنهااست. دانشجو دارای اشکاالت  حد جزئیدر ارائه شده رساله 

2- 
میل آنها را تصحیح  و تک هفته ...........مدت در باید دانشجو است. و نواقصی  دارای اشکاالت حد متوسطدر ارائه شده رساله 

 برای برگزاری جلسه دفاع نهایی اقدام نماید. ،داوران داخلیاخذ تایید از پس از نموده و 
 

3- 
حیح تصبطور کامل  ماه آنها را ........... دانشجو باید در مدت است. و نواقصی اشکاالت  دارای بطور اساسیارائه شده رساله 

  برگزار گردد.جلسه پیش دفاع  مجدداًو نماید و تکمیل 
 

 

 داوران داخلی:و پیشنهادات نظرات 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 :امضاء استاد راهنمای دوم                                                                :امضاء استاد راهنمای اول

   

 :امضاء داور داخلی دوم                                                               :    امضاء داور داخلی اول

 

 

ایرادهای مطرح مورد نظر داوران داخل را اعمال نمود و اصججالحات اینکه دانشجججو همه بعد از  )  :پیش دفاعداوران نهایی نظر 

 شود(می  این قسمت تکمیلبطرف کرد، را شده 

 

در حد  و  جزئیکامل/ بصورت مطرح شده در جلسه پیش دفاع را ایرادها و نواقصی دانشجو بدینوسجیله اههار می دارد  

 اعمال کرده است. قابل قبول/ غیر قابل قبول
 

 :دوم داور داخلو تاریخ امضاء                         :                              اول داور داخلو تاریخ  امضاء 


