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 سمه تعالي اب

 ، و ايثارگران رزمندگان ،7  منطقه  شدگان  پذيرفته از تعهد اخذ  مختوص  فرم

   سراسري  آزمون در ها رشته  كليه  براي
 

 .....................................شناسنامه  شماره  به ....................................  سال متولد .................................... فرزند ..........................................  نوادگيخا نام ....................................  نام : اينجانب

 سراسري  آزمون در  ............................................... آزمايشي  گروه در  كه  ....................................................... ساك  .................................... تولد  محل .................................... از  صادره

 ..........................................  عالي  آموزش  مؤسسهيا   دانشگاه  .................................... مقط  در ( دبيري  هاي رشته بجن) .................................................رشته در ................ سال

  عقد خارج  ضم  ،و اختيار  يلم  در كمال  ام شده  پذيرفته (1و  2  مناطق  سهميه بجن) ها و يا ساير سهميه  يك  منطقه  هميهس  جنو داوطلبان

برابر   يك  مد ه ب  عمومي  وظيفه  خدمت  تكليف  از تعيي   پس  فوق  در مقط   تحصيلي  دوره  از گذراندن  پس  كه  شوم مي  متعهد و ملتنم  الزم

 : كه  خود در مناطقي  تحصيل  زمان

 (. پنشكي  آموزش  گروه  تحصيلي  هاي رشته  براي)كند  مي  تعيي   پنشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزار  -1

 (.ها ساير رشته  براي)كنند  مي  تعيي   اسالمي  انقالب  ها و نهادهاي و ارگان  دولتي  ها و ادارا  سازمان -2

 بـر )  اسالمي  انقالب  هايها و نهاد و ارگان  دولتي  ها و ادارا  سازمان ، پنشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  نياز وزار   در صور   اول  در وهله

  وزار   و معرفـي   تشـخيص   به  خصوصي  مذكور در بخش  هاي ها و يا سازمان نياز وزارتخانه  عدم  نمايم و در صور   خدمت (2و  1 موارد  حسب

بنحـو    خـدمت   از انجـام (  عمومي  وظيفه  خدمت  احتساب  بدون)  تحصيل  از پايان  پس  يكسال  ظرف  چناننه.  نمايم  خدمت  كار و امور اجتماعي

دانشـجو    سرانه  هاي هنينه برابر بر استرداد  مجاز و مختارند عالوه  مربوطه  هاي و وزارتخانهتحقيقا  و فناوري  ،علوم  وزار   نمايم  استنكاف  فوق

  رايگـان   تعهد آموزش  اجراي  تعهد بمعني  اد اي مف. نمايند  مذكور خودداري  خدمت  انجام تا  تحصيلي  مدارك  از تحويل  تحصيل  مد   در طول

  در صـور    دهـم  مـي   وكالـت   مربوطه  هاي و وزارتخانهتحقيقا  و فناوري  ،وزار  علوم  به  الزم  عقد خارج  تعهد ضم   اي   موجب  باشد و به مي

  را در مـد   دانشـجو   سـرانه   مصـروفه   هـاي  برابر هنينه  يكنباشد   اقتدار اينجانب  از حيطه  خارج  كه  از آن  تعهد و استنكاف  از مفاد اي   تخلف

  و ميـنان   تخلـف   مورد كيفيـت  ذيربط در  هاي و وزارتخانهتحقيقا  و فناوري  ،علوم  وزار   تشخيص. نمايند  برداشت  اينجانب  از اموال  تحصيل

 . ست االجرا الزم و  قطعي  اينجانب  مذكور براي  هاي نهوزارتخا  اعالم  و صرف  بوده  اعتراض  ييرقابل  مصروفه  هاي هنينه

 

  پنشكي  آموزشي  گروه  هاي رشته  براي : توضيح

 .شود مي  محسوب  پنشكي  گروه  قانوني  جنو خدما ( تعهد)منبور   خدما  -1

  آموزش و  درمان ، بهداشت  وزار   موافقت با رمگ  ندارم را باالتر  تحصيلي  درجا  در  شركت  حق  تعهدنامه  اي  در مذكور  تعهدا   انجام تا -2

 . پنشكي
 

 

 
  :و اثر انگشت امياء     : اريخت

    ............................................: تاريخ 8فرم شماره 

    ...........................................: شماره


