
  ان تحصيل در دوره هاي تحصيالت تكميليداوطلبفرم توصيه نامه براي 
  دانشگاه صنعتي شريف انرژيدانشكده مهندسي  

  

  .گردد ءو امضاتکمیل  داوطلباین قسمت باید توسط 
                                   ......................................................تاریخ            .................................................................................................................... داوطلبوادگی نام خانو نام 

  .................................... داوطلبامضاي             کارشناسی ارشد  □دکترا           □              تحصیل درکدام دوره هستید؟  داوطلب

  :                    آدرس استاد  :                                                    استاد ینام و نام خانوادگ

  .  ترجیح دارد گذرانده استبا ایشان  حداقل دو درس طلبداو ی کهانیا استاد پروژه راهنماي ) ان(استاد فرم توسط تکمیل .تکمیل گردد ت علمی دانشگاهاهی این قسمت باید توسط یک عضو
  استاد محترم، 
   روي درب پاكـت،  بسته و با امضا يا مهرتكميل نموده و در پاكت در داوطلب فوق الذكراز جنابعالي در خواست مي شود كه فرم زير را در مورد  

 ارسال)  (graduate_office@energy.sharif.irيبه آدرس الکترونيک آنرا يکپمستقيماً توسط پست به آدرس زير ويا توسط دانشجو و يا 
  . مي نماييمقبالً از صرف وقت، دقت نظر و صراحت شما در اين رابطه تشكر . فرماييد

    ضلع شمالي دانشگاه صنعتي شريف،کوچه شهيد قاسمي،نبش کوچه تيموري ،دانشکده مهندسي انرژي،دفتر تحصيالت تکميلي -تهران  

  ................................................................ ...) پروژه، مدرس، راهنماي استاد ( بوده است؟و به چه مدت  گونهچ داوطلبارتباط شما با نوع 

   . تكميل نماييد ابهخود يا ساير دانشجويان در شرايط مش اندانشجوي در مقايسه با ديگر داوطلبلطفاً جدول زير را با توجه به تواناييهاي 

  .است) کارشناسی یا کارشناسی ارشد( ...........................................................نفر دانشجویان در سطح  ........................ :گروه مورد مقایسه

  
  زمينه مورد ارزيابي

  استثنائي
  باال  %.2

  عالي
تا % 2بین 
  باال% 10

  خيلي خوب
  تا % 10بین
  باال%  20

  خوب
تا % 20بین 
  باال% 35

  متوسط
تا % 35بین
  باال% 50

  ضعيف
  پائین% 50

مبنايي 
براي داوري 
  وجود ندارد

               توانایی کلی براي ادامه تحصیل
               داشتن هدف مشخص و انگیزه براي ادامه تحصیل

               توانایی انجام تحقیق
               قدرت تحلیل علمی و خالقیت در تحقیق
               توانائی پیشبرد تحقیق بصورت مستقل

               قدرت بیان
               توانایی نگارش

               قابلیت انجام کار بصورت گروهی
                نظم و انضباط در کار

                ...)مسئولیت پذیري، قابلیت اعتماد، متانت، پشتکار(خصوصیات فردي 
               تدریستوانایی 

                  لی از تواناییهاي داوطلبجمع بندي ک
  . به اين فرم ضميمه نماييدبرگ جداگانه اي درج و  و يا در يدبنويسزير سطرهاي مفيد ميدانيد در  در ارزيابي داوطلب اطالعات تكميلي ديگري را كه هرگونهلطفاً 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................  

  

  .............................................. :تلفن محل كار               ...............................................................  :استادنام و نام خانوادگي 

                                  ............................................. : پست الكترونيكي              ............................................................................... : مرتبه علمي
  .............................................................  :تاريخ              ...................................................................................  :دانشكده
  ............................................................   :امضاء              ....................................................................................  :دانشگاه
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