
  مندي از مأموريت آموزشي اعضاء هيأت علميفرم تعهد محضري بهره
داراي شماره شناسنامه ..........................................................................  فرزند ..........................................................................  اينجانب  

به ..............................................متولد .....................................................................از هرصاد.........................................................................

با استفاده از مزاياي ............... با هزينه دولت در مقطع دكتري در رشته كه ........................................ .............................................نشاني 

مأموريت آموزشي، ادامه تحصيل مي دهم، برابر مقررات و آيين نامه هاي وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي و 

  :كه از مفاد آنها كامالً آگاه و مطلع هستم به موجب عقد، خارج الزم متعهد و ملتزم مي گردم كاشان مانيخدمات بهداشتي در

كليه مقررات، ضوابط و دستورالعملهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي دانشگاه محل تحصيل و دانشگاه محل خدمت  .1

  .را رعايت نمايم

غال داشته باشم و منحصراً در رشته، مقطع و دانشگاه تعيين شده ادامه تحصيل دهم و مرتباً صرفاً به امر تحصيل و كارهاي علمي اشت .2

  .مدارك اشتغال و موفقيت تحصيلي خود را در اول و آخر هر ترم تحصيلي به دانشگاه محل خدمت ارسال نمايم

ز تحصيل در مقطع تحصيلي مورد تعهد، خود دوره تحصيلي را در مدت مقرر با موفقيت به پايان رسانم و بالفاصله پس از فراغت ا .3

معرفي نمايم و عالوه بر تعهدات مربوط به آموزش رايگان، تعهداتي  كاشانرا به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

اد برعهده مي باشد و ساير تعهدات احتمالي كه به موجب قرارد دمت به كشور بر ذمه اينجانبكه برابر قوانين موجود در جهت خ

هر محلي كه  در حداقل سه برابر مدتي كه از مزاياي مأموريت آموزشي استفاده نمايم،اينجانب قرار گرفته است، 

 .تعيين نمايد خدمت كنمدانشگاه علوم پزشكي كاشان 

يا به هر علتي كه مورد تأييد دانشگاه محل  ،اخالقي موفق به ادامه تحصيل نگردم  ،ر صورتيكه به داليل آموزشي، سياسي د - 4 .4

يا در طول  ،يا از عهده امتحانات مربوطه بر نيايم  ،خدمت نيز نباشد از دانشگاه اخراج شوم و يا به داليلي ترك تحصيل نمايم 

تحصيلي به هر دليلي از  تحصيل شرايط اخالقي و عقيدتي را كه با توجه به آنها انتخاب شده ام، رعايت ننمايم يا بعد از پايان دوره

يا  ،يا بالفاصله پس از پايان تحصيل، خود را به دانشگاه محل خدمت معرفي ننمايم  ،انجام تعهدات فوق الذكر استنكاف نمايم 

يا ترك خدمت كنم  ،يا پس از شروع به كار به هر علتي از مؤسسه محل خدمت اخراج شود ، صالحيت اشتغال به كار نداشته باشم 

معادل دو بطور كلي چنانچه از هر يك از تعهداتي كه طبق اين قرارداد، برعهده گرفته ام تخلف نمايم، متعهد مي گردم و يا 

را به صورت يكجا و بدون هيچگونه .... اعم از شهريه، حقوق و مزاياي دريافتي، خريد كتاب و  برابر كليه هزينه هاي مصروفه

ها و خسارات، خيص دانشگاه مزبور راجع به وقوع تخلف، كيفيت و كميت و ميزان هزينهتش. قيد و شرطي به صندوق دولت بپردازم

 .قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه از طريق دفترخانه خواهد بود



فق به انجام اعطاي دانشنامه و فسخ سند تعهد؛ منوط به انجام تعهدات قانوني و قراردادي اينجانب مي باشد و چنانچه به هر دليل مو .5

تعهدات خود نگردم، دانشنامه تحصيلي و يا هرگونه گواهي فراغت از تحصيل و مدرك تحصيلي و ريز نمرات به اينجانب اعطاء 

در صورت عدم انجام تعهد، ملتزم به پرداخت . همچنين تا اتمام تعهدات سند تعهد اينجانب فسخ نخواهد گرديد. نخواهد گرديد

مي باشم و وجه التزام مزبور بدل از خدمت نبوده و بدين جهت چنانچه به خدمت اينجانب در محل تعيين  وجه التزام مقرر در سند

تعيين خواهد شد و ملزم به كاشان  شده نياز نباشد، محل خدمت ديگري توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 .عهدنامه مي باشمانجام مورد تعهد در محل تعيين شده بر اساس مندرجات اين ت

دانشگاه علوم پزشكي كاشان از طرف اينجانب در تعين ميزان و وصول خسارات، وكيل در صورت فوت، وصي است و تشخيص  .6

دادگاه در تعيين هزينه هاي مذكور، قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه از طرف دفترخانه و يا مراجع قضايي خواهد 

 .بود

ينجانب، نشاني مندجر در اين سند مي باشد و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل، به منزله ابالغ قانوني به اينجانب نشاني اقامتگاه ا .7

دانشگاه محل خدمت اطالع خواهم داد و اال ب را به دفترخانه تنظيم كننده سند و بوده و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مرات

 .ها به محل تعيين شده در اين سند، قطعي  و غير قابل اعتراض از سوي اينجانب مي باشدابالغ كليه اوراق و اخطاريه 

به موجب اين سند، محل خدمت اينجانب پس از اتمام تحصيالت به تشخيص دانشگاه محل انجام خدمت بوده و هرگونه تغييرات  .8

 .در محل انجام تعهد نيز از اختيارات دانشگاه مزبور است

خانم                 شهرت           دادراي شناسنامه شماره             صادره / اجراي تعهدات ناشي از اين سند، آقاي براي تضمين حسن  .9

داراي پروانه كسب شماره                                             كارمند                      ساكن                              از               متولد       

ضمانت نموده و در صورت تخلف متعهد اين سند از هريك از شرايط فوق كليه وجوهي را كبه برعهده متعهد اين سند قرار مي 

لوم پزشكي كاشان مي تواند در صورت دانشگاه ع. گيرد بدون عذر و بهانه و يكجا به دانشگاه علوم پزشكي كاشان پرداخت نمايد

تخلف متعهد از شرايط مندرج در اين سند بدون مراجعه به دادگاه هاي صالح و از طريق اداره اجراي ثبت نسبت به صدور اجرائيه 

 .بر عليه متعهد و ضامن وي منفرداً يا متضامناً در مورد استيفاي حقوق دولت اقدام نمايد

  محل امضاء                                       متعهد                                                                                                                    

  

                                                                      محل امضاء                                      ضامن                                                                                                                     

  
  
  
  


