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هاي کاردانی هاي آموزشی مختلف در آزمون دورههاي تحصیلی گروهرشته شدگانپذیرفته از تعهد اخذ مخصوص فرم

 هاي روزانه)(مختص دوره 1399 سالهاي کارشناسی ناپیوسته دیپلم ) به دوره (فوق

سال ................... فرزند ........................................... :اینجانب سنامهداراي  .............. متولد  ...................................... شماره شنا

ل به کارشناسی ناپیوسته نیمساکاردانی  آزمون در هک ........................ ساکن ........................تولد محل ........................ازصادره

ــالاول / دوم  ــیلی  س ته در 1399-1400تحص ــ ــیلی .................................................... رش ته محل ............)  تحص ــ (کد رش

 ................................................................آموزش عالی آموزشکده/ مؤسسهدانشگاه /دانشکده/  کارشناسی ناپیوستهمقطعدر

ضمن میل در کمال ،امشده پذیرفته صیلی دوره از گذراندن پس که شوممی متعهد و ملتزم الزم عقد خارج و اختیار  در  تح

صیل زمان برابر ک ی مدتهبمقطع فوق پس از تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی (براي برادران )  صورت نیاز و خود تح  در 

شکی خدمت نمایم.  شت، درمان وآموزش پز شخیص و معرفی وزرارت علوم، تحقیقات وفناوري/ وزارت بهدا  ظرف چنانچهبه ت

ــال ــیل از پایان پس یکس ــاب (بدون تحص  نحو فوق مذکور به خدمت ) از انجامبراي برادران  عمومی وظیفه خدمت احتس

ــتنکاف ــکی وزارت ،نمایم اس ــت، درمان وآموزش پزش ــت مجاز و مختار علوم، تحقیقات و فناوري / وزارت بهداش برابر  اس

شجو  سرانه هايهزینه صیل مدت در طولدان صیلی مدارك از تحویل تح مفاد این نماید.  مذکور خودداري خدمت تا انجام تح

ــدایگان میتعهد به معنی اجراي تعهد آموزش ر ــمن عقد خارج الزم به وزارت علوم، تحقیقات و و  باش به موجب این تعهد ض

شکی وکالت می شت، درمان وآموزش پز صورتدهم فناوري / وزارت بهدا ستنکاف از مفاد این تخلف در   که از آن تعهد و ا

شد اقتدار اینجانب از حیطه خارج صروفه هايبرابر هزینه ،نبا شجو  سرانه م شت اینجانب از اموال تحصیل را در مدت دان  بردا

شخیص شکی وزارت نماید. ت شت، درمان وآموزش پز  و میزان تخلف در مورد کیفیت علوم، تحقیقات وفناوري / وزارت بهدا

.االجراستو الزم عیقط اینجانب مذکور براي هايخانهوزارت اعالم و صرف بوده اعتراض غیر قابل مصروفه هايهزینه

 توضیح : خدمات مزبور (تعهد) جزو خدمات قانونی گروه آموزشی پزشکی محسوب می شود.
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