
   بسمه تعالي
  

           
      دانشكده مهندسي برق        

          
  )دهيدبه توصيه كننده تحويل  برگه را اين بخش پس ازتكميللطفا (   اوطلب دمشخصات  -۱

  گرايش:  رشته:  نام و نام خانوادگي:
  اشتغال c  تحصيل c  :وصيه نامهموضوع ت  تحصيلي:آخرين مدرك   :يفارغ التحصيلدانشگاه 

  ايميل:  تلفن همراه:  :ثابتتلفن 
 نام:                            نمره:                      -۳نام:                                 نمره:                            -۱  دروس گذرانده  با توصيه كننده: 

  نام:                            نمره:   -۴                     نام:                                 نمره:       -۲
  

  عضو هيئت علميمشخصات  -۲
  آموزشي: گروه  دانشكده:  نام دانشگاه:  نام و نام خانوادگي:

  تلفن همراه:  :ثابتتلفن   رتبه علمي:  گرايش تخصصي:

  اوطلبدشناخت كلي از  -۳
  دكترا  c         كارشناسي ارشد  c              كارشناسي    c         د؟را مي شناسيداوطلب تحصيلي دوره دركدام  -
  …………………………    غيره   c               استاد راهنما   c             استاد درس   c              را مي شناسيد؟  داوطلبعنواني چه به   -
  كم   c                 متوسط   c           خوب   c       بخو خيلي   c           ؟شناسيد را مي داوطلب چه حد تا -
    .بوده است  ………………     تا   ………………  هاي  سال طي داوطلببا اينجانب شناخت  -

 % ………در مقايسه داوطلب با دانشجويان قبلي خود،  ايشان را جزء چند درصد باال مي دانيد؟     -
  

  ))۵( بسيار عالي )      ۴( عالي       )۳( خيلي خوب      ) ۲( خوب )      ۱(متوسط)      ۰( ضعيف       رتبه:(تعريف         اوطلبدي ها ويژگييابي ارز -۴
  دانم نمي  رتبه  موضوع  دانم نمي  رتبه  موضوع
      شفاهيگزارش توانايي در ارائه       و رياضي پايه علمي

      گزارش كتبيتوانايي در نگارش       خالقيت و نوآوري
      اعتماد به نفس      انگيزه در پژوهش

      صداقت در انجام كار      گروهيپژوهش عالقه به مشاركت در 
      قضاوت عادالنه      انجام پژوهش مستقل در توانايي

      آمادگي براي پذيرش اشتباه      پذيري ريزي و نظمبرنامهتوانايي 
      اييآمادگي براي پذيرش راهنم      مسئوليت اجرايجديت و پشتكار در 

      گرايش به اشتغال در خارج از دانشگاه      نتايج پژوهشيتجزيه و تحليل در توانايي 
      در دانشگاه/پژوهش ياري آموزشعالقه به       مقاالت به زبان انگليسي توانايي در نگارش

              :داوطلبرتبه كلي                                                                    
  

  نمائيد.)كمبود جا از پشت صفحه و يا نامه جداگانه استفاده صورت لطفا در(   است به شرح زير مي باشد: مفيد اوطلبد ارزيابي برايه ك نكاتي ساير  -۵
  
  
  نهاييتوصيه  -۶

  موسسه / / اشتغال در آن دانشگاهبراي تحصيلفوق الذكر را  داوطلب    ……………………………… اينجانب     

     نمايم توصيه نمي □                نمايم  با احتياط توصيه مي □          مي نمايمتوصيه  □                    مي نمايمتوصيه قويا  □

  امضاء:                   تاريخ:                                                 
  

  .فرمائيدارسال  )يا نمابر(با پست  ياو  به داوطلب تحويل مهوردر پاكت دربسته م، آن را به صورت محرمانه صيه نامهاين تو پس از تكميلخواهشمند است 

  ۷۳۲۲۵۷۷۷نمابر:                ۷۳۲۲۵۶۰۰   تلفن:                )  ۱۶۸۴۶-۱۳۱۱۴دانشكده برق ( كد پستي:  -دانشگاه علم و صنعت ايران -نارمك -نشاني: تهران

  توصيه نامه 


