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 معدل فرم
 

 

 جزیره کیش –پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف   :به

 عالی آموزش موسسه /دانشگاه   :از

------------ رشته درتاریخ      /      /    در  ---------------آقای / خانم  رساند می اطالع به وسیله بدین       

است /  شده التحصیل فارغ عالی موسسه آموزش این از ناپیوسته ارشد کارشناسی ارشد پیوسته / کارشناسی مقطع در

 هاای  واحاد  زماان تنیایم ایان ناماهم / میاانگین      التحصیالن در فارغ کارشناسی ارشد )برای کل معدل و شد خواهد

م باه    -------/-------تنیایم ایان ناماه )    زماان  در دانشجویان سال آخر برای 31/06/1400تاریخ  شده تا گذرانده

  می باشد.  م                                                )     وف حر

 وزارت یاا  فرهنگای   انقاال   عاالی  شاورای  تائیاد  ماورد  ناامررده  تحصایل  باه  اشاتاال  است ذکر به الزم ضمنا      

موسساه   آن اطاالع  بارای  فقا   فارم  ایان  و بوده پزشکی آموزش و درمان بهداشت  وزارت و فناوری و علوم تحقیقات

 .می باشد دیگری ارزش هرگونه فاقد و است گردیده صادر عالی آموزش

 عالی آموزش موسسه آموزشی مسئول مهر امضا و                                                                       

 ختاری                                                                      

 

GPA/Grade Form 
 

Subject: Sharif University of Technology International Campus- Kish Island  

From: University/ Institution of Higher Education      

     This is to inform that Mr. / Ms. ……………  has been / will be graduated in     /      /      in the field 

of …………..  in the academic level of continuous MSc / Discontinuous MSc from this university 

and the total GPA of the MSc program (for those applicants who have graduated), the GPA of passed 

credits until 22nd September, 2021 for those students who are in the last year during the preparation of 

this letter is (…./….) in words as (            ).  

     Also note that that the Certificate of Student Academic Information letter is approved by the 

Ministry of Science, Research & Technology and the Ministry of Health, Treatment and Medical 

Education and this letter has been solely issued for the information of the university and holds no 

other value.  

Signature and stamp of the Academic Department, Institute of Higher Education 

                                   Date   


