
  باسمه تعالی
  

 تعهدنامه فرم
  

  ).م شودید در دفاتر اسناد رسمی بصورت سند محضري تنظین فرم بایا( :توجه 
 

  ................متولد  .................صادره از .....................داراي شماره شناسنامه  ....................فرزند  ...............................اینجانب  
                                ........................................................................رشته ...............سال  دانش آموخته/ دانشجو   .............................به شماره ملی

  ........................................................................................ساکن   آذربایجانهید مدنی شدانشگاه  .............................دانشکده 
  

ل نیاز به ریز نمرات تحصیلی دارم متعهد می شوم بدون اجـازه کتبـی و قبلـی وزارت علـوم، تحقیقـات و      یکه جهت ادامه تحص 

م و متعهد میشوم پس از انجام تحصیالت یا هرگاه که وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري   فناوري محل تحصیل خود را تغییر نده

و مقررات مربوط به آن  1353مقتضی بداند طبق مفاد قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 

در داخـل کشـور خـدمت نمـایم و در صـورت       به میزانی که طبق مقررات مذکور و سایر مقررات مصوب بر ذمه اینجانب است

تخلف از موارد فوق کلیه هزینه هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و شهریه و کمک هاي دریافتی و هزینه هاي مربـوط بـه   

 .استفاده از آموزش رایگان را به هر میزانی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تعیین کند بـه آن  وزارتخانـه پرداخـت نمـایم    

راجع به زمان وقوع تخلف و کیفیت آن و میزان و کمیـت طلـب و خسـارات وارده      تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

دانشجوي فوق متعهـد شـد کلیـه بـدهی     . غیر قابل اعتراض و موجب تقاضاي صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد بود

تشخیص وزارت مذکور یکجا پرداخت نماید و اعالم وزارت علوم، تحقیقـات و   خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بنا به

  .فناوري دانشجویان به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غیر قابل اعتراض است

  :و نیز حاضر گردید
 ...........................صادره از ......................... داراي شماره شناسنامه.................. فرزند  ........................................ آقاي/ خانم 

  ................................................................................. ساکن.............................. شغل.......................................  به شماره ملی
  

و اقرار نمود عالوه بر تعهداتی که دانشجو بشرح فوق تقبل نموده اینجانب نیز متعهـد و ملتـزم میشـوم از عهـده کلیـه  دیـون و       

قروضی که ممکن است شخص مذکور به موسسه محل تحصیل و یا سایر اشخاص و یا خساراتی که به وزارت علـوم، تحقیقـات و   

آن عمـل ننمایـد کلیـه     تیکه دانشجوي مذکور در انجام تعهدات خود کوتاهی و بـه فناوري وارد شود برآیم و همچنین در صور

بدهی هاي او را به هر میزانی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تعیین کنـد بـدون هیچگونـه عـذري پرداخـت نمـایم و در       

لیـه وجـوه مـورد نظـر بـه هـر       صورت تاخیر در پرداخت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مجاز و محق میباشد براي وصول ک

میزانی که باشد تقاضاي صدور اجرائیه نماید و کلیه طلب خود و خسارات وارده را از کلیه اموال و دارائی منقول و غیر منقـول  

تقدیر تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نسبت به وقوع تخلـف و کیفیـت آن و کمیـت و     و به هر نماید استیفاءاینجانب 

هی دانشجو و خسارات وارده قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجرائیه از طریق این دفترخانـه خواهـد   میزان بد

ر یک از نامبردگـان و یـا   ه تعهد امضاء کنندگان در قبال دولت تضامنی بوده و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري میتواند به .بود

  .ت تعقیب نماینداو عملیات اجرایی را به منظور وصول مطالبات دولت و خساردر آن واحد براي هر دوي آنان اجرائیه صادر 
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