
  2فرم شماره 

  دانشكده مهندسي پيشرفت فرم توصيه نامه متقاضيان تحصيل در مقطع دكتري

ر ی پ ند ه    دا
  نام و نام خانوادگي متقاضي:

  نام و نام خانوادگي توصيه كننده:

 :عنوان شغلي يا پست سازماني  
 :مرتبه علمي يا آخرين مدرك تحصيلي  
 :محل خدمت  
  پست الكترونيكيآدرس:  
 :آدرس  
 ثابت تلفن: 
 تلفن همراه:  
 :فاكس  

  

  در مجموع در چه حد متقاضي را مي شناسيد؟ .1

  كامال با ويژگي هاي تحصيلي، تحقيقاتي و خصوصيات فردي وي آشنا هستم.الف: 

  تحقيقاتي و خصوصيات فردي وي آشنا هستم. تا حد خوبي با ويژگي هاي تحصيلي،ب: 

  و خصوصيات فردي وي آشنا هستم. نسبتا با ويژگي هاي تحصيلي، تحقيقاتيج: 

  .دارمآشنايي كمي با ويژگي هاي تحصيلي، تحقيقاتي و خصوصيات فردي وي د: 

  

 ؟مي باشدايشان در چه زمينه هايي  از متقاضي را مي شناسيد و نوع شناخت شماشما چه مدت است  .2

  

  

  

  

 چيست؟ در دوره دكتري وي را ياري كندبتوانيد در طي تحصيل  هنقاط قوت متقاضي ك .3

  

  

  

  

 نقاط ضعف و قابل بهبود متقاضي در زمينه هاي تحصيلي، تحقيقاتي چيست؟ .4

  

  

  

  



 به نظر شما ايشان داراي چه نوع استعداد خاصي است كه مي تواند براي دوره دكتري مورد توجه قرار بگيرد؟ .5

  

  

  

 

ارزيابي نمائيد. مشخص كنيد كه جامعه مورد نظر شما براي مقايسه چه افرادي لطفا با توجه به معيارهاي ذكر شده در جدول زير، ايشان را با درج عالمت ضربدر  .6
 . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . و از ميان چه تعداد افراد . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هستند.

 يارزيابفاقد اطالعات كافي براي  عالي خوب متوسط ضعيف  رديف
            انگيزه تحقيق

            پختگي بلوغ و
            مهارت هاي ارتباطي گفتاري

            اي نوشتاريهمهارت 
            توانايي تدريس
          يتحقيقات توان انجام كار مستقل

           يي تفكر تحليليتوانا
           انجام كار تيمييي توانا

           اعتماد به نفس
            ابتكار و خالقيت

  اضي را چگونه رده بندي مي فرماييد.قل سه سال گذشته، متمشابه در خالدر ميان افراد در دسته بندي  .7
  .دبرايم قابل قضاوت نمي باشو:   به پايين %5ه:   به باال %25د:   به باال %15ج:   به باال %5ب:     به باال % 2الف: 

  
 ؟منعكس كننده استعداد تحصيلي ايشان استموزشي متقاضي آتا چه اندازه نمرات  .8

  

  

  

 اي كه به تصميم گيري كمك مي نمايد را ذكر نماييد. در صورت صالحديد نكته .9

  

  

  

  ائيد؟توصيه مي نم پيشرفت دانشكدهدكتري  براي دوره را در مجموع تا چه حدي متقاضي .10

  با مالحظاتي توصيه مي كنم.ب:         توصيه نمي كنمالف: 

  قويا توصيه مي كنمد:         توصيه مي كنمج: 

  

  مد نظرتان را شرح دهيد.*لطفا نكات 

  

  تاريخ            امضاء 


