فرم شماره 3
به نام خدا

محل الصاق عکس

توصیهنامه برای متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دكتری
سال تحصیلي ( 2042-2041ویژه فرهنگیان رسمي یا پیماني)

توسط متقاضی تکمیل گردد

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائي
نام و نامخانوادگی داوطلب  ........................................................شماره شناسنامه  .................................کد ملیی  ...........................................نیام دیدر ..........................
متولد  31........./........./.........دانش آموخته مقطع کارشناسیی ارشید اد دانای اه  ..............................................................................در تیارخ .....................................
رشته  ................................................................گراخش . ........................................................
تارخ و امضاء:

آدرس و شماره تلفن تماس:
آدرس دست الکترونیکی:

توسط معرف تکمیل گردد
استاد محترم :خکی اد معیارهای اردخابی علمی ،نظرات دقیق استاتیدی است که نسبت به متقاضی شناخت علمی دارند ،اداخنرو خواهامند است با دقت موارد دخر را
داس دهید .بدخهی است که نظرات جنابعالی محرمانه بوده و محفوظ خواهد ماند.
 -3برای چه مدت و در چه رابطهای متقاضی را میشناسید؟

 -2درصورتیکه متقاضی با شما درسی گذرانده است ،لطفاً جدول دخر را تکمیل نماخید:
نام درس

مقطع

باالتر از  01درصد اول

باالتر از متوسط

پایینتر از متوسط

 -1در صورت امکان ادامه تحصیل متقاضی در دانای اه شیما ،آخیا راضیرخد کیه هیداخت دیرو ه نیامبرده را بیه عهیده ب یرخید؟ لطفیاً دلییل خیود را بنوخسیید.

 -4لطفاً اطالعات و مالرظات دخ ری که فکر میکنید مناسب است طرح شود را اضافه کنید .میتوانید در صیفحهای مسیتقل نوشیته و آن را دیوسیت نماخیید.
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 -5لطفا متقاضی را با دخ ر داناجوخان همرشته و همورودی مقاخسه کنید.
معیار

برجسته

باالتر از  01درصد اول

باالتر از متوسط

پایین تر از متوسط

اطالعی ندارم

پایه قوی نظری
قدرت تحلیل
پشتکار
فعالیت تجربی -آزمایشگاهی
همکاری و کار گروهی
قدرت بیان و ارائه شفاهی
نظم در کار
ویژهگیهای اخالقی
رفتار اجتماعی -فرهنگی
بهطورکلّی

 -6باتوجه به شناختی که بیهطیورکلّی اد متقاضیی دارم دیذخر
ب) توصیه میکنم
الف) قوخاً توصیه میکنم

نیامبرده را در مقطیع  ....................................................................................................آن دانای اه
د) توصیه نمیکنم
ج) با ارتیاط توصیه میکنم

مرتبه علمی:

نام و نام خانوادگی معرف:
محل کار:
تلفن محل کار:

تلفن همراه:

آدرس دست الکترونیکی:
لطفاً توصیهنامه تکمیل شده را داخل داکت گذاشته دس اد بسته بندی و امضاء آن را در اختیار متقاضی قرار دهید .درصورتیکه آدرس الکترونیکی برای ارسال
توصیهنامه ماخص شده باشد میتوانید آنرا مستقیماً به آدرس قید شده ارسال نماخید.
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