بسمه تعالي

فرم توصيهنامه
اين قسمت توسط داوطلب تكميل ميشود.
داوطلب گرامي لطفا" مشخصات خود را در جدول زير درج نماييد و اين رنرر را نس ادن اد راهنمنا و ييني از ادنا يد دروخ خصصني دور
كارشنادي ارشد خود كس ا رعاليت هاي آموزشي و پژوهشي شما آشنا ادت ،حويل نماييد .از ررد وصيس كنند خواهيد اي ررر را يميل نمنود آ را
س مهر گرو يا دانشيد محل كار عضو هيات علمي ممهور نمود و در پاكت در س س ممهور س مهر گرو يا دانشيد  ،س شما حويل دهد ا همرا داير
مدارک اردال گردد.

مشخصات فردي داوطلب
نار خانوادگي:

نار:

نار پدر:

رش س ان خا ي:

گرايش ان خا ي:

پست الي رونيك:

اين قسمت توسط توصيه كننده پر مي شود.
وصيس كنند گرامي ،لطفا" نظر شخصي خود در مورد وانايي هاي آموزشي و پژوهشي و شايس گي داوطلب نراي ادامنس حصنيل در م طن
دك ري ا پركرد موارد مشخص شد در ررر مشخص نماييد و در صورت لزور نظرات يميلي خود را در يك رگس جدا پيودت نماييد .رنرر را پنا از
امضاء در پاكت در س س ممهور س مهر مؤدسس يا دانشيد محل كار خود س داوطلب حويل نماييد ا همرا داير مدارک اردال نمايند.

ميزان و نحوه آشنايي با داوطلب
چند دال داوطلب را مي شناديد؟
ا چس حد ا داوطلب آشنايي داريد؟

خوب

نحو آشنايي ا داوطلب

اد اد راهنما

نسب ا" خوب
اد اد مشاور

اطالعات علمي داوطلب در رشته و گرايش موردنظر

س هيچ وجس

كمي
اد اد درخ

بسيار عالي

داير موارد

عالي

(ذكر كنيد)

خوب

متوسط

زير متوسط

دطح دانش در رش س-گرايش
وانايي كار مس ل
وانايي كار گروهي
وانايي در پذيرش پيشنهادات و ان ادات
عامل رردي و اج ماعي
انگيز و ثبات شخصيت
قدرت دازماندهي و مسئوليت پذيري
مهارت هاي شخصي و وانايي در انجار پژوهش
نظريه كلي درخصوص ادامه تحصيل داوطلب در مقطع دكتري

وصيس اكيد

وصيس

وصيس عنوا ذخير

مشخصات توصيه كننده
نار خانوادگي:

نار:

مر بس علمي:

لف محل كار:

لف همرا :

پست الي رونيك:

نار و آدرخ دانشگا يا مؤدسس محل كار:
امضاء وصيس كنند :

اريخ:

عدر وصيس

