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 تعهد ارائه مدرک زبان انگلیسی

 مخصوص پذیرفته شدگان دوره ی دکتری
 

جزیرره کریح نصنصرا      -مطابق ضوابط و آیین نامه های تحصیل در مقطع دکتری پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شرری  

 .می باشصجصول زیر  آزمون زبان مطابق در دکتری پذیرش و ثبت نام قطعی

 - به عنوان متقاضی پذیرش و ثبت نام در پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شرری  ...................................................... اینجانب     

تعهرص  بررای پرذیرش و ثبرت نرام قطعری در دوره ی دکترری پرردیس          حدنصاب های تعیین شدهجزیره کیح با آگراهی از  

را بره دتترر آمروزش     زیرر نام نیمسال دوم تحصیلی خود یکی از مصارک منرصر  در جرصول    نمایم که نصاکثر تا قبل از ثبتمی

کران لرم   " را قبولی اینجانبدرصورت عصم تحویل مصارک توق در مهلت تعیین شصه  پردیس مختار است  پردیس تحویل نمایم.

 نق هیچگونه اعتراضی نصارم. اینجانبو  کردهتلقی  "یکن

 تاریخ:      امضاء پذیرتته شصه:
 

 حدنصاب پذیرش (Test) آزمون

Admission score 
 حدنصاب آزمون جامع

QE score 

TOFEL 

PBT 450 550 

CBT 137 213 

IBT 46 79 

TOLIMO 450 550 

IELTS 5.5 6.5 

MCHE 50 60 

 
 

Student Agreement to submit English Language Certificate 

Specifically, for PhD admitted applicants 
 

In accordance with the rules and regulations of PhD program at Sharif University of Technology, 

International Campus, the minimum requirement of English proficiency test for PhD admission and 

registration is necessary as given in the above Table. 

     I, as an applying and registering applicant at Sharif University of Technology, International 

Campus,  am fully aware of the minimum requirements of English proficiency test for my 

admission and registration in PhD program at SUTIC. I commit to submit one of the documents 

indicated in the above Table before the registration of my second semester to the Academic 

department of SUTIC. If I fail to submit the above-mentioned documents in due time, the university 

holds the right to nullify my admission and I hereby waive all my rights to complain.  


