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 فرم تًصیٍ وامٍ متقاضیان يريد بٍ ديرٌ دکتری واوًفىايری

                                 96-97پژيَشکدٌ علًم ي فىايری واوً  

 داوشگاٌ صىعتی شریف                                                      

 :ایه قسمت تًسط متقاضی تکمیل گردد

 .هتماضی هحتزم، لغفاً ایي لغوت را لبل اس ارائِ ی فزم بِ هؼزف خَد حتواً پز ًواییذ

 :ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ػٌَاى پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ

 :                                                                                                                                                                 تاریخ ٍ اهضای هتماضی 

 

 معرف محترم،

 بذیْی اعت کِ .لغفاً با دلت پاعخ عؤاالت را هزلَم فزهائیذ. اعالػات ٍ ًظز ؽوا یک اس هؼیارّای اصلی ها در گشیٌؼ ٍ همایغِ هتماضیاى خَاّذ بَد

 . ًظز جٌابؼالی کاهالً هحزهاًِ بَدُ ٍ در پضٍّؾکذُ هحفَػ خَاّذ هاًذ

 :لطفاً بٍ سؤالُای زیرپاسخ دَید

 چِ رابغِ ای هتماضی را هی ؽٌاعیذ؟ بزای چِ هذت ٍ در- 1

 

 :درصَرتی کِ هتماضی با ؽوا درعی گذراًذُ اعت، لغفاً جذٍل سیز را پز ًواییذ- 2

 ًوزُ هتماضی درکالط هؼذل تمزیبی کالط همغغ تحصیلی ًام درط

    

    

 :لغفاً هتماضی را با دیگز داًؾجَیاى همایغِ کٌیذ- 3

 :تؼذاد داًؾجَیاى درگزٍُ :گزٍُ همایغِ

 ( داًؾج50َداًؾجَیاى کارؽٌاعی ارؽذ                                          درهمایغِ با  : هثال )

 اعالػی ًذارم پاییي تز اس هتَعظ باالتزاس هتَعظ %10باالتزاس  اعتثٌایی هَضَع همایغِ

      پایِ لَی ًظزی

      لذرت تحلیل

      تیش بیٌی 

      لابلیت فؼالیت درحَسُ ًاًَ فٌاٍری

      اًگیشُ فؼالیتْای تحمیماتی

      پؾتکار ٍ پیگیزی هَارد هزبَعِ

      ّوزاّی ٍ کار گزٍّی

      تَاًایی در تذریظ

      تَاى اًجام کار هغتمل تحمیماتی 

      لذرت بیاى  ٍ ارائِ ؽفاّی

      ًَؽتي حزفِ ای 

      ًظن در کار

      پایبٌذی بِ اخالق حزفِ ای 

      بلَؽ اجتواػی 
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      ابتکار ٍ خاللیت

      درکل

 

 :در صَرت اهکاى تحصیل هتماضی در داًؾگاُ ؽوا، آیا حاضزیذ کِ ّذایت پزٍصُ دکتزی ایؾاى را بؼْذُ بگیزیذ- 4

 بلی  خیز  

 .درصَرتی کِ پاعخ هٌفی اعت لغفاً تَضیح دّیذ

 

 

درصَرت توایل هی تَاًیذ ًاهِ خَد را در . لغفاً دیگز اعالػات ٍ هالحظاتی را کِ در پذیزػ هتماضی السم اعت در ًظــز گزفتِ ٍ هؾخص ًوائیذ- 5

 .صفحِ ای  هغتمل ًَؽتِ ٍ پیَعت ًواییذ

 

 

 

 

 :در صَرتی کِ درگذؽتِ داًؾجَی دیگزی را بِ ایي پضٍّؾکذُ تَصیِ کزدُ ایذ، لغفاً هتماضی را با ایؾاى همایغِ کٌیذ- 6

 ، هتماضی فَق در کل .................................................................آلای / در همایغِ با خاًن 

 ضؼیف تز اعت( ّن ٍسى اعت                              د( بْتز اعت                    ج( بغیار خَب                    ب  (الف 

 وظر کلی 

با تَجِ بِ ؽٌاختی کِ بِ عَر کلی اس هتماضی ٍ ّوچٌیي پضٍّؾکذُ ػلَم ٍ فٌاٍری ًاًَ داًؾگاُ صٌؼتی ؽزیف دارم پذیزػ ایؾاى در دٍرُ دکتزی آى 

 پضٍّؾکذُ  

 تَصیِ ًوی کٌن( با احتیاط تَصیِ هی کٌن            د( تَصیِ هی کٌن              ج( لَیاً تَصیِ هی کٌن           ب (الف 

 :یا پغت عاسهاًی / ػٌَاى ؽغلی  :ًام ٍ ًام خاًَادگی تَصیِ کٌٌذُ 

  :هزتبِ ػلوی 

  :هحل خذهت 

 :تلفي ّوزاُ  (کار ): تلفي 

 :ایویل 

 :آدرط 

 پضٍّؾکذُ ػلَم ٍ فٌاٍری ًاًَ ارعال فزهائیذ ٍ INST@Sharif.ir  لغفاً پظ اس تکویل، تصَیز فزم  را اس عزیك پغت الکتزًٍیکی خَدتاى بِ آدرط 

 .عپظ درپاکت دربغتِ بِ هتماضی ارائِ ًوائیذ

 ..................................تاریخ .........................           اهضاء                                                       
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