
 
بديهي اسـت   .باشد ن دانشكده صميمانه قدردان زحمات شما مياي. خواهد بود متقاضيانگزينش معيارهاي ما در از مهم ترين  اطالعات و نظر شما ،همكار گرامي

   .كه نظر جنابعالي محرمانه بوده و در دانشكده محفوظ خواهد ماند
ــود بـــه            ــل دانشـــگاهي خـ ــق آدرس ايميـ ــر كـــرده و از طريـ ــورت الكترونيكـــي پـ ــه صـ ــن فـــرم را بـ ــا ايـ آدرس لطفـ

sh@physics.sharif.eduamouze در صورتي كه ارسال الكترونيكي ممكن نيست لطفا فرم را پرينت كـرده و پـس از   . ارسال نماييد
فاكس  021-66022711همچنين مي توانيد فرم پر شده را به شماره  .پر كردن در داخل پاكت بسته و امضاء شده به دانشجو تحويل دهيد

   . كنيد
  :مشخصات داوطلب

                       :م خانوادگي نام و نا
  

  :مشخصات معرف
             :مرتبه علمي             :نام و نام خانوادگي معرف

             :دانشگاه و دانشكده محل كار استاد معرف
             :تلفن دفتركار             ):ترجيحا ايميل دانشگاه(ايميل

  
  . دانشكده ممكن است با جنابعالي تماس بگيرد ،دريافتيجهت اطمينان از صحت توصيه نامه * 
  

  .مشخص نماييد) (لطفاً  بارگزاري هر يك از اطالعات را با عالمت 
  
  شناسيد؟ براي چه مدت متقاضي  را مي  -1

  سال 1كمتر از      سال 1-2     سال 2بيش از   
  
  در چه رابطه اي متقاضي را مي شناسيد؟  -2

  استاد درس     استاد راهنماي دوم يا مشاور پايان نامه   استاد راهنماي اصلي پايان نامه 
            : موارد ديگر

  
  :اييدمي كه متقاضي با شما درسي گذرانده است،  لطفا جدول زير را پر ندرصورت  -3

  نمره متقاضي در كالس  معدل تقريبي كالس  مقطع تحصيلي  نام درس
                          دكتري ارشد،  كارشناسي،             
                          دكتري ارشد،  كارشناسي،             
                          دكتري ارشد،  كارشناسي،             

  
  :لطفا متقاضي را با ديگر دانشجويان مقايسه كنيد  -4

  :لطفا بر اساس گروه مقايسه مشخص شده زير جدول صفحه بعد را پر كنيد

 
 

 PH2:شناسه كاربرگ 

 96- 97سال تحصيلي 

 

  
 دكتري  كاربرگ توصيه نامه براي دانشجويان متقاضي ورود به دوره

  دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف
 

 
 دانشگاه صنعتي شريف

 دانشكده فيزيك



  :گروه مقايسه
            : تعداد .كه تا به حال با شما پروژه كارشناسي ارشد گذرانده اند يانيمقايسه بين دانشجو 
            : تعداد. كارشناسي كارشناسي ارشد يا  در دوره  مقايسه بين دانشجويان هم دوره ايشان 
            : تعداد. را با شما گذرانده اند           مقايسه بين دانشجوياني كه درس  
            : موارد ديگر 

  
  
  
  

  اطالعي ندارم  پايين تر از متوسط  باالتر از متوسط  %10باالتر از   
        پايه قوي نظري

        درت تحليلق
        تيز بيني
        انگيزه  
        پشتكار

        همراهي و كار گروهي
        توانايي در تدريس

        قالل در پژوهشاست
        قدرت بيان و ارائه شفاهي

        نوشتن حرفه اي
        نظم در كار

        پايبندي به اخالق حرفه اي
        بلوغ اجتماعي

        در كل
  
  : ايشان را بعهده بگيريددكتري  در صورت امكان ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه شما، آيا حاضريد كه هدايت پروژه   -5

  خير      بلي   
            : درصورتي كه پاسخ منفي است لطفا توضيح دهيد

  
لطفا متقاضي را با ايشان مقايسه  يا دانشجويي را در اين دانشكده مي شناسيد، ،دكرده اي توصيه ا به اين دانشكدهدر صورتي كه در گذشته دانشجوي ديگري ر  -7

  :كنيد
  متقاضي فوق در كل            آقاي / در مقايسه با خانم

  ضعيف تر است       هم وزن است    بهتر است                 بسيار بهتر است 
  

  نظر كلي
  آن دانشكده رادكتري ريف دارم پذيرش ايشان در دوره با توجه به شناختي كه به طور كلي از متقاضي و همچنين دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي ش 

  كنم توصيه نمي     كنم با احتياط توصيه مي     كنم توصيه مي     كنم قويا توصيه مي 
 
يا از فايل ديگري در اين محل كپي  الزم است  در نظر گرفته شود را در زير بنويسيد كنيد در پذيرش متقاضي اطالعات و مالحظاتي  كه فكر ميديگرلطفا   -6

  .ه اي مستقل نوشته و پيوست نماييددر صورت تمايل ميتوانيد نامه خود را در صفح. كنيد



            
  

  تاريخء و امضا
  )براي ارسال با ايميل نيازي نيست(

  


