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 ارشد کارشناسیدوره  جویانتعهد فراغت از تحصيل دانش

 دکتریقبل از شروع تحصيل در مقطع 
 

فاقاد  و  غيرقاانونی مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تحصیل در مقطع باالتر قبل از اتمام رسمی مقطع تحصییلی قبلیی   

 می باشد. اعتبار

مناع قاانونی   جزيیره یییب بیا هییازی از      -به عنوان متقاضی پذيرش و ثبت نام در پرديس بین الملل دانشگاه صنعتی شیري  اينجانب 

دارم ییه تیا قبیل از شیروم رسیمی      بدين وسیله اعالم می (ارشد و کارشناسیکارشناسی در دو مقطع تحصيلی ) هم زمانتحصيل 

دانشینامه  مندرج در زمچنین متعهد زستم تاريخ فارغ التحصیلی  قبلی خوازم شد. التحصیل مقطعنیمسال اول تحصیلی بطور یامل فارغ

 ارشید  خوازد بود و در ريزنمرات صادر شده از جانیب دانشیگاه مقطیع یارشناسیی     1400شهريورماه  31من قبل از  ارشد دوره یارشناسی

زمچنیین تعهید   (  نامه یارشناسی ارشد صفر واحدی نظری يا پاياننخوازم داشت. )حتی به صورت درس  1400-1خود ثبت نام نیمسال 

باشد، حدایثر تا میوزارت علوم، تحقیقات و فنآوری خود را یه مورد تائید ارشد  یارشناسینمايم یه یوازی فراغت از تحصیل و مدرک می

 تحويیل نمیايم.  ییب اخذ و به دفتر هموزش پرديس  ارشد دوره یارشناسی، از مریز تحصیل امضاء اين تعهد نامهپس از تاريخ  شصت روز

و حق زیچگونه  یردهتلقی  "یان لم يكن" را قبولی اينجانبدرصورت عدم تحويل مدارک فوق در مهلت تعیین شده، پرديس مختار است 

دانشجوی زیی    ،اینون در پايان اعالم می دارم ضمن هیازی از ممنوعیت تحصیل زم زمان در موسسات هموزش عالی، زم اعتراضی ندارم.

ی یه در زر مرحله از تحصییل در پیرديس خیال     يک از مقاطع تحصیلی موسسات هموزش عالی مورد تايید وزارت علوم نیستم و درصورت

نداشته و ملزم بیه تسیويه   حق زیچگونه اعتراضی من و  یرده لغو را قبولی اينجانبپرديس پرديس مختار است اين موضوم مشخص یردد 

 ل و پرداخت ديونات تعیین شده از جانب پرديس خوازم بود.حساب یام

 

 امضاء              نام و نام خانوادگی: 

 تاریخ        کدملی:

 

 

Student Agreement to Submit MSc Academic Records (Master Program Completion)  

Before Initiation of Study in PhD Program 
 

According to the rules and regulations of the Ministry of Science and Technology, studying in higher academic levels is 

illegal and invalid if the previous level has not been completed. 

I hereby agree, as an applying and registering applicant at Sharif University of Technology International Campus, to 

complete my previous study before officially initiating the first semester at this university as I am fully aware of the 

prohibition on simultaneous study of two academic levels (MSc and PhD Program). I hereby certify not to be the 

current, dismissed or dropout student of any university or institute of higher education in Iran. 

I also agree to take my MSc certificate approved by the Ministry of Science and Technology, from my previous education 

institute and submit them to the SUTIC Academic Department within sixty days after the date of admission and 

registration.  

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.  


