
فرم ٢ (A): تایید توانایی دفاع از رسالەی دکتری 

از: استاد راهنمای دانشجوی دکتری ‐ دانشکدەی فیزیک 

به: معاون تحصیالت تکمیلی دانشکدەی فیزیک 

ضمن تایید توانایی دانشجوی خود خانم/آقای                               با شمارەی دانشجویی                           برای دفاع از 
رسالەی دکتری شان با عنوان: 

نسخەای از 

رسالەی کامل (تایپ و تصحیح شده به زبان فارسی) •

مقالەهای چاپ شدەی مستخرج از رسالەی دکتری •

جهت بررسی، تعیین اعضای کمیتەی داوران رساله و جلسەی دفاع، و گرفتن مجوز برای دفاع از رساله در تاریخ                   
(دست کم ۶ هفته پس از تاریخ این درخواست) پیوست است. 

اعضای پیشنهادی کمیتەی داوران جلسەی دفاع بەترتیب اولویت:  

(لطفاً دست کم ٣ داور داخلی و ٣ داور خارجی معرفی کنید) 

آدرس ای میلمرتبهدانشکده/دانشگاهنام و نام خانوادگیترکیب پیشنهادی

فیزیک / دانشگاه صنعتی شریفاستاد راهنما

استاد راهنمای همکار

داور داخلی

داور خارجی

داور داخلی

داور خارجی

داور داخلی

داور خارجی

داور داخلی

داور خارجی

داور داخلی

داور خارجی

داور داخلی

داور خارجی
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فرم ٢ (A): تایید توانایی دفاع از رسالەی دکتری 

در ضمن، با توجه به دلیل های توضیح دادەشده در زیر حضور خانم/آقای دکتر                                  بەعنوان داور در جلسەی 
دفاع این دانشجو الزم بەنظر می رسد. 

توضیحات: 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                                                      امضا: 

                                                                                                              تاریخ: 

(توجه: آخرین مهلت فرستادن تایید استاد راهنما دست کم ۶ هفته پیش از تاریخ دفاع است.)  
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توضیح دربارەی این فرم:  

در صورت تایید توانایی دانشجو برای دفاع از رساله دکتری در نیم سال آینده، لطفاً این فرم را تکمیل کرده و دست کم  ۶ هفته 
پیش از تاریخ دفاع به کمیتەی تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه دهید. در صورت لزوم، تمدید سنوات دانشجو در ترم  ٩ 

تحصیلی با تکمیل و ارائەی فرم ١ انجام خواهدشد.  

توجه شود که آغاز مراحل اداری کسب مجوز دفاع از رساله توسط دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده مشروط به ارائەی مدارک 
زیر توسط دانشجو می باشد:  

درخواست دانشجو برای تمدید سنوات تحصیلی (در صورتی که دانشجو در طول نیم سال های تحصیلی می خواهد از رسالەاش •
دفاع کند)  

فرم تایید توانایی دفاع از رساله دکتری (این فرم، که بایستی توسط استاد راهنما تکمیل و امضا شود) •

رسالەی کامل (تایپ و تصحیح شده به زبان فارسی)  •

نسخەای از مقالەهای چاپ شدەی مستخرج از رسالەی دکتری  •

ارائەی • زمان  در  سمینار،  و  انفرادی  مطالعەی  درس های  نمرەهای  بەویژه   ،N ناتمامِ  نمرەهای  تحصیلی (همەی  کارنامەی 
درخواست دفاع باید در کارنامه تبدیل به نمرەی عددی شدەباشند)  

کارنامەی آزمون زبان خارجی •

لطفاً توجه فرمایید که پس از تعیین اعضای نهایی کمیتەی داوران رساله توسط کمیتەی تحصیالت تکمیلی دانشکده، الزم است 
دانشجو دست کم ۵ هفته پیش از تاریخ دفاع فرم مربوط به تحویل دعوت نامه و رسالەی دکتری به کمیته داوران را از دفتر 
تحصیالت تکمیلی دانشکده دریافت کرده و دست کم ۴ هفته پیش ازتاریخ دفاع فرم های مربوط به کسب مجوز دفاع از ادارەی 

کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه را نیز تکمیل کند.  

توجه:  

بنابر مصوبەی کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکدەی فیزیک در تاریخ ١٣٨۶/۵/٣٠ (که در تاریخ ١٣٨۶/۵/٣١ به همەی 
استادان دانشکده از طریق ای میل اطالع رسانی شده است)، فهرست اعضای کمیتەی داوران رساله که استادان راهنما در فرم ٢ 
(این فرم) پیشنهاد می دهند صرفاً جنبەی پیشنهاد به کمیتەی تحصیالت تکمیلی دانشکده را دارد. در تعیین اعضای نهایی 
کمیتەی داوران رساله، کمیتەی تحصیالت تکمیلی ضمن توجه ویژه به نظر و پیشنهادهای استادان راهنما محدود یا مقید به این 
فهرست پیشنهادی نمی باشد. از این رو توصیه می شود که استادان راهنما پیش از نهایی شدنِ فهرست داوران رساله توسط کمیتەی 
تحصیالت تکمیلی از هماهنگی با داوران پیشنهادی شان خودداری نمایند. درضمن، از استادان راهنما درخواست می شود در 
صورتی که اصرار بر حضور فرد یا افراد مشخصی از اعضای پیشنهادی خود دارند، دالیل خود را بەصورت کتبی همراه با فرم ٢ 

به کمیتەی تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه بدهند. 
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