به نام خدا
توصيه نامه داوطلب ورود به دوره دكتري
داوطلب گرامي :اين گزارش بايستي توسط حداقل  2نفر از اساتيد محترم دوره کارشناسي ارشد شما جداگانه تکميل و در
پاکت در بسته (محرمانه) همراه با ساير مدارک به گروه مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي مشهد ارائه شود (حداقل يکي از
معرف ها بايد استاد راهنماي پايان نامه باشد).
مشخصات داوطلب:
رشته تحصيلي مورد نظر:
نام و نام خانوادگي:
گرايش (در صورت وجود):
مشخصات توصيه كننده:
نام ونام خانوادگي:
پست الكترونيكي:
آدرس:

رتبه دانشگاهي:
تلفن:

فكس:

تاريخ:

امضاء:

 .1داوطلب را در چه ارتباطي مي شناسيد؟ (استاد راهنما /استاد مشاور /استاد درس )... /
 .2مدت و ميزان آشنايي با داوطلب:
 .3چنانچه داوطلب دروسي را با جنابعالي گذارنده است ،رتبه ايشان در كالس در چه حد بوده است؟
رتبه در كالس:
نمره درس:
نام درس:
رتبه در كالس:
نمره درس:
نام درس:
 .4آيا دانشگاه شما دوره دكتري در زمينه مورد درخواست داوطلب را ارائه مي نمايد؟
چنانچه پاسخ مثبت باشد ،آيا اين داوطلب داراي حداقل شرايط پذيرش در آن دانشگاه ميباشد يا خير؟
در صورت منفي بودن پاسخ توضيح دهيد.
 .5لطفاً رتبه متقاضي را براي موارد ذيل اعالم فرمائيد:
=3خيلي خوب
=2خوب
=1متوسط
=0ضعيف
موارد ارزيابي

رتبه

تعداد
دانشجويان
جهت
مقايسه

=4عالي

=5بسيار عالي

موارد ارزيابي

آمادگي علمي و دانشگاهي

ارتباط با صنعت

ابتكار و نوآوري

توانايي در امر تدريس (در صورت اطالع)

مهارت در امر پژوهش

رتبه

تعداد
دانشجويان
جهت
مقايسه

ميزان آشنايي به زبان انگليسي (خواندن و
نوشتن)

جديت و پشتكار

احترام به استاد

حضور ذهن

نظم و انضباط در امور

توانايي انجام امور تجربي  /آزمايشگاهي

ارزيابي كلي نامبرده

 .6لطفا" ساير نظرات خويش را در مورد توانايي و ظرفيت متقاضي براي به اتماام رساانيدن دوره تحصايالت تكميلاي (دكتاري)
اعالم فرمائيد.

به منظور رسميت داشتن توصيه نامه ،فرم تكميل شده توسط استاد مربوطه امضاء ،و در پاكت دربسته و ممهور به مهر دانشكده ارسال گردد.

