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فرم تعهد نامه
توجه  ( :این فرم باید در دفاتر اسناد رسمی بصورت سند محضری تنظیم شود ) .
نام خانوادگی

اینجانب نام
دارنده شناسنامه شماره

فرزند

صادره از

متولد
ساکن

محل تولد

که در امتحان سراسری گزینش دانشجو دوره آزمایشی
مقطع

در سال تحصیلی
پذیرفته شده و در تاریخ

دانشگاه سمنان از سهمیه منطقه

فارغ التحصیل گردیده ام و هم اکنون در مقطع باالتر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
پذیرفته شده و مشغول به تحصیل می باشم متعهد و ملزم می شوم که طبق بندد

رشته تحصیلی

 3-2دستورالعمل شماره /11146و مورخ  73/5/10وزارت علوم تحقیقات و فناوری پس از فراغد
آزاد اسالمی به مدت

از تحصدیل در دانشدگاه

برابر زمان تحصیل خدود در دانشدگاه سدمنان در منداطقی کده سدازمان امدور اداری و

استخدامی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می نماید طبق ضوابط و مقررات خدم
چنانچه بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده هش

موضوع الیحه قانونی اصالح مواد هف

نمایم .
و هش

قانون تامین وسایل و

امک انات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب  1359/7/26شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران از انجام خددم
استنکاف ورزم  ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجاز و مختار اس
دانشجویی و کم

عالوه بدر اسدترداد ید

مدذکور

برابدر هزینده هدای سدرانه

های دریافتی در طول مدت تحصیل برای دانشجویان انصرافی و دو برابر هزینه های سرانه دانشجویی و

کمکهای دریافتی در طول مدت تحصیل از فارغ التحصیالن در مقطع فوق را اخدذ نمدوده و در غیدر اینصدورت از تحویدل
ریز نمرات و مدارک تحصیلی تا انجام تمام خدم

مذکور خودداری نماید .

مفاد این تعهد به معنی اجرای تعهد آمو زش رایگان در کلیه رشته ها نیز می باشد چنانچه بدر خدالف تعهدداتی کده فوقدا
توصیف شده عمل نمایم وزارت علوم تحقیقات و فناوری در کلیه موارد مذکور در این سند مجاز اس

کلیده هزینده هدای

مصروفه را به تناسب مدت عدم اجرای تعهد از اینجانب وصول نماید .
تشخیص وزارت مذکور ر اجع به وقوع تخلف و کیفی

خسارات قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجراییه از طریدق

دفترخانه خواهد بود .
به موجب دستور العمل مذکور دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بر پرداخ

ملزم اس

تا ارائه تسویه حساب از طرف اینجانب مبنی

بدهی ناشی از تعهد آموزش رایگان که به تایید دانشگاه سمنان رسیده باشد از تحویل ریز نمدرات و هدر گونده

مدارک ارسالی توسط دانشگاه مزبور و همچنین از تسلیم ریز نمرات و گواهی فارغ التحصدیلی در مقطدع بداالتر دانشدگاه
آزاد اسالمی به اینجانب خودداری نمایند .
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این تعهد ناقض تعهدات خاصی که قبال سپرده ام نبوده و همچنین اشتغال اینجانب در غیر منطقه مربوط ناقض

بدیهی اس

تعهد سهمیه منطقه ای اینجانب نمی باشد لذا چنانچه سازمانهای فوق الذکر نیاز به همکاری اینجانب را اعالم نمایند موظف
به خدم

در محلهای اعالم شده می باشم .

ضمنا متعهد می شوم ه ر زمان آدرس محل سکون

اینجانب و یا هر ی

از ضامنین تغییر کرد رسما به محلی که این تعهدد

را سپرده ام ( دانشگاه یا وزارتخانه ) اطالع دهم .
حاضر و متعهد گردید :
خانم  /آقای

فرزند

صادره از

دارای شناسنامه شماره

کارمند رسمی

شماره حکم کارگزینی

ساکن

کاسب( شغل )

شماره جواز کسب معتبر

ساکن

خانم  /آقای

فرزند

صادره از

دارای شناسنامه شماره

کارمند رسمی

شماره حکم کارگزینی

ساکن

کاسب( شغل )

شماره جواز کسب معتبر

ساکن

اظهار داشتند که چنانچه دانشجوی مرقوم بر خالف تعهدات فوق به شرح فوق عمل نماید که در نتیجه منظور اصلی وزارت
علددوم تحقیقددات و فندداوری نسددب

بدده مفدداد ایددن سددند عملددی نگددردد وزارت علددوم تحقیقددات و فندداوری

حق دارد بدون هیچ گونه تشریفات و اعالم به دفترخانه در مورد تخلف از طریق صدور اجراییه نسب

به وصول هزینه های

پرداختی و همچنین خسارات وارده از محل حقوق یا هر محل دیگری از اموال و دارایی های اینجانبان وصول نماید .
ضامنین متفقا اظهار داشتند  :ضمن عقد خارج الزم وزارت علوم تحقیقات و فناوری را وکیل خدود در زمدان حیدات قدرار
دادیم در صورتی که به هر علتی انجام تعهد فوق عملی نگردد وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجاز و مختار اس
مطالبات و خسارات وارده را از اموال اینجانبان استیفاء نموده و حق هیچ گونه اعتراض برای ما وجود نخواهد داش
امضاء دانشجو

امضاء ضامن اول
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امضاء ضامن دوم

که کلیده
.

