
   خدا ه نامب
  

           
      دانشكده مهندسي برق        

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

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

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

  نمره:                                   عنوان درس: - ۴نمره:                                                            عنوان درس: - ۲
  

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

  تلفن همراه:  تلفن ثابت:  رتبه علمي:  گرايش تخصصي:

  داوطلبشناخت كلي از  -۳
  دكترا           كارشناسي ارشد                كارشناسي             را مي شناسيد؟داوطلب تحصيلي دوره دام درك -
  …………………………    غيره                  استاد راهنما                استاد درس                 را مي شناسيد؟  داوطلبعنواني چه به   -
  كم                    متوسط              خوب          خوبخيلي              ؟شناسيدا مير داوطلب چه حد تا -

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

  

         ))۴( عالي       )۳( خيلي خوب      ) ۲( خوب )      ۱(سطمتو)      ۰( ضعيف       :رتبهتعريف (        داوطلبي هاويژگييابي ارز -۴
  ) (دانمنمي  رتبه  موضوع  ) (دانمنمي  رتبه  موضوع

      پيگيري در ارائه گزارش هاي شفاهي      و فيزيک پايه رياضي
      ارائه گزارش هاي کتبيدر  پيگيري      نوآوري  وخالقيت علمي 

      مسائلبه تجزيه و تحليل رياضي  ترجيح       انگيزه در پژوهش
      مسائل با شبيه سازيبه تحليل ترجيح        در پژوهش اعتماد به نفس

      توانايي در نگارش مقاالت انگليسي      پذيري ريزي و نظمبرنامه
      امانت داري و رعايت اخالق علمي       توانايي در انجام پژوهش مستقل

      در دانشگاهمورد نظر استاد راهنما حضور فيزيكي        جديت در پيگيري امور پژوهشي محوله
       تمايل به كار در خارج از دانشگاه      عالقه به مشاركت در پژوهش هاي گروهي

      شکدهدر داني پژوهشي و آموزشهاي  همکاري      ميزان پذيرش اشتباه و قبول راهنمايي
              رتبه كلي داوطلب:                                                                   

  

     به شرح زير مي باشد: داوطلب ارزيابي براينكات مفيد  ساير  -۵
  
  
  نهاييتوصيه  -۶

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

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

  امضاء:                   تاريخ:                                                 
  

  .فرمائيدارسال يا ايميل  نمابر ا آن را بر يتصوداده و يا   به داوطلب تحويل مهورپاكت دربسته مرا در  اين توصيه نامهلطفا 

  eepg@iust.ac.ir:  يکينوپست الکتر               ۷۳۲۲۵۷۷۷:     دانشکده نمابر                  ۷۳۲۲۵۶۰۰   :دانشکده تلفن      

  توصيه نامه 


