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ماه پس از فرايت از تحصيل به محل تعهد خدمتي كه دانشگاه علوم پنشكي و خـدما    يا حداكثر يكخدمت اخراج شوم يا ترك خدمت نمايم و 

نمايد جهت خدمت مراجعه ننمايم و يا چناننه از هر يك از تعهداتي كه طبق اي  قرارداد بـر عهـده    تعيي  مي ......................................... بهداشتي درماني
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