
                    مهندسي و علم موادقاضي ورود به دوره دكتري فرم توصيه نامه براي دانشجويان مت                           
  دانشگاه صنعتي شريف مهندسي و علم مواددانشكده 

  96- 97سال تحصيلي
  

  :اين قسمت توسط متقاضي تكميل گردد
  .متقاضي محترم، لطفا اين قسمت را قبل از ارائه ي فرم به معرف خود حتما پر نماييد

 :نام و نام خانوادگي 

  : اريخ و امضاي متقاضيت
  
 

  :عنوان  پايان نامه كارشناسي ارشد
  

 :دانشگاه محل اخذ كارشناسي ارشد

  
  ،معرف محترم

زحمات شما اين دانشكده صميمانه قدردان . لطفا با دقت و توجه الزم پاسخ سواالت را بدهيد. اطالعات و نظر شما يكي از معيارهاي اصلي ما در گزينش و مقايسه متقاضيان خواهد بود
  .بديهي است كه نظر جنابعالي محرمانه بوده و در دانشكده محفوظ خواهد ماند. باشدمي
  
  براي چه مدت  و در چه رابطه اي متقاضي  را ميشناسيد؟  -1

  

  
  :درصورتي كه متقاضي با شما درسي گذرانده است،  لطفا جدول زير را پر نماييد  -2

  نمره متقاضي در كالس  كالسمعدل تقريبي   مقطع تحصيلي  نام درس
        
      
      
  
  :لطفا متقاضي را با ديگر دانشجويان مقايسه كنيد  -3

  :تعداد دانشجويان در گروه  : گروه مقايسه
  )دانشجو 50در مقايسه با دانشجويان كارشناسي ارشد : مثال( 

  
  ندارماطالعي   پايين تر از متوسط  باالتر از متوسط  %10باالتر از   استثنايي  

            پايه قوي نظري
            قدرت تحليل

            تيز بيني
            انگيزه  
            پشتكار

            همراهي و كار گروهي
            توانايي در تدريس
            استقالل در پژوهش

            قدرت بيان و ارائه شفاهي
            نوشتن حرفه اي

            نظم در كار
            پايبندي به اخالق حرفه اي

            بلوغ اجتماعي
            در كل

  

  2فرم شماره 



  : در صورت امكان ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه شما، آيا حاضريد كه هدايت پروژه دكتري ايشان را بعهده بگيريد  -4
  خير                                            بلي               

  .درصورتي كه پاسخ منفي است لطفا توضيح دهيد
  
  
 
   

اي مستقل توانيد نامه خود را در صفحهدر صورت تمايل مي. كنيد در پذيرش متقاضي الزم است در نظر گرفته شود را در زير بنويسيدلطفا ديگراطالعات و مالحظاتي كه فكر مي  -5
  .نوشته و پيوست نماييد

  

  
  :ايد، لطفا متقاضي را با ايشان مقايسه كنيددها به اين دانشكده توصيه كردر صورتي كه در گذشته دانشجوي ديگري ر  -6

  ، متقاضي فوق در كل ............................................آقاي / در مقايسه با خانم     

  تر است  ضعيف) د                                 هم وزن است) ج                      بهتر است) ب                    بسيار بهتر است) الف               

  
  

  نظر كلي

  دانشگاه صنعتي شريف دارم پذيرش ايشان در دوره دكتري آن دانشكده را مهندسي و علم موادبا توجه به شناختي كه به طور كلي از متقاضي و همچنين دانشكده  

  كنمتوصيه نمي) د                         كنمبا احتياط توصيه مي) ج                     يه ميكنمتوص) ب                                 كنمقويا توصيه مي) الف    

  
                                          

                                                                                                         
  

  تاريخ                                         امضا                                                                                     
  
  

  :نام و نام خانوادگي معرف

   :مرتبه علمي

  :محل كار

  )موبايل() كار:  (تلفن

  :ايميل

  

  

  . كت گذاشته، پس از بسته بندي و امضاء آن را در اختيار متقاضي قرار دهيدلطفا پس از تكميل، توصيه نامه را داخل پا


