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  بسمه تعالي

  غ التحصيالن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي داخل و خارج از كشورنمونه فرم اخذ تعهد از فار
  ويان فعلي و انصرافي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشورو دانشج

  
     ........... ................. داراي شماره شناسنامه............................. متولد .......... ................. فرزند......................... اينجانب
........... 1398.....زمون سراسري سال.........در آ....................................... ................................... ......................... ساكن صادره از

  .........................گرمسار..................دانشگاه............ ........................... .... در رشته...رياضي فيزيك..... در گروه آزمايشي
    شوم :پذيرفته شده ام، متعهد مي 
  فارغ التحصيل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي داخل و خارج از كشور در مقاطع باالتر،-1

   □باشم. هاي تحصيلي گروه آموزش پزشكي نمياز مقطع كارداني در رشته-الف
    □. باشمآموزش عالي نميشگاه ها و موسسات از مقطع كارشناسي در رشته هاي تحصيلي دان-ب
    □باشم. دانشجوي فعلي و اخراجي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي داخل كشور نمي-ج
از تحصيل انصراف قطعي حاصل نموده و  ........................دانشجو بوده ام و حداكثر لغايت  .......................قبل از تاريخ -د

    □ گواهي از موسسه آموزش عالي ذيربط و اداره كل امور دانشجويان مربوط را دريافت داشته ام.
دانشجويان فعلي دوره نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوري و موسسات غيرانتفاعي دانشگاه ها و موسسات -تبصره بند د

توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري ثبت كنند، مياستفاده نميآموزش عالي كه از معافيت تحصيلي 
بايست قبل از ثبت نام و شركت نمايند.بديهي است در صورت قبولي در آزمون سراسري، اين دسته از داوطلبان مي

به موسسه نام در رشته قبولي جديد، در رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را 
قبولي قبلي ذيربط ارائه نمايند. الزم به توضيح است كه اين دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصيل در رشته 

  خود را ندارند.
در صورت عدم صحت مطالب فوق اين موسسه/دانشگاه ميتواند از تحصيل اينجانب در مقطعي از تحصيل  ضمناً

  مربوطه اقدام نمايد. ممانعت به عمل آورده و مطابق مقررات
  

  : نام و نام خانوادگي                                                                                    
  : تاريخ                                                                                    
  امضاء                                                                                    

  
م از رشته هاي تحصيلي روزانه، شبانه، موسسات يلي دانشگاه ها و موسسات عالي اعراي كليه رشته هاي تحصب

  تربيت معلم سابق)كز مرغير انتفاعي، نيمه حضوري، دانشگاه پيام نور و دانشگاه ويژه فرهنگيان (
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  بسمه تعالي 
آزمايشي) وزارت آموزش و پرورش به منظور استفاده از سهميه -فرم مشخصات كلي آموزگاران رسمي (قطعي

  آموزگاران در رشته راهنمايي و مشاوره آزمون سراسري
  

  گرمساررياست محترم دانشگاه 
..............................  ........................... شماره شناسنامه ............. فرزند...................................... بدين وسيله برادر/ خواهر

 ............................................... ............................... استان ............ شهرستان................ متولد سال ................................. صادره از
زگار رسمي . به صورت آمو....................كه هم اكنون در آموزش و پرورش ناحيه / شهرستان / منطقه..................

آزمايشي) يا پيماني اشتغال به كار دارد و براي استفاده از سهميه بورسيه آموزگاران در رشته هاي دبيري و  -(قطعي
  گردد..................... معرفي مي دبير فني و همچنين در رشته هاي تحصيلي راهنمايي و مشاوره آزمون سراسري سال

                                             
  
  

  مضاء رئيس آموزش و پرورش ناحيه يا منطقه يا شهرستانا      
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شاهد، رزمندگان، آزادگان، جانبازان ، خانواده معظم شهدا، 1فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان،منطقه 
  انقالب اسالمي براي كليه رشته ها در آزمون سراسري

.......................  ............................... متولد سال .................... فرزند...................... ............... نام خانوادگي........... اينجانب : نام
  ............................................................ ..................... ساكن ..................... محل تولد صادره از .........ره شناسنامه.............شمابه 

........ ......................... ......... در رشته1398..... در آزمون سراسري سال......رياضي فيزيك ....... كه در گروه آزمايشي
  ...........................گرمسار....... دانشگاه.........................كارشناسي..................ع بجز رشته هاي دبيري) در مقط(

ميل و ) پذيرفته شده ام در كمال 3و 2جزو داوطلبان سهميه منطقه يك و يا ساير سهميه ها (بجز سهميه مناطق 
شوم كه پس از گذراندن دوره تحصيلي در مقطع فوق پس از تعيين اختيار ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم مي

  وظيفه عمومي به مدت يك برابر زمان تحصيل خود در مناطقي كه :تكليف خدمت 
  پزشكي).كند (براي رشته هاي تحصيلي گروه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي-1
  كنند (براي ساير رشته ها).سازمانها و ادارات دولتي و ارگانها و نهادهاي انقالب اسالمي تعيين مي-2

در وهله اول در صورت نياز وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي، سازمانهاي و ادارات دولتي و ارگانها و نهادهاي 
در صورت عدم نياز وزارتخانه ها و يا سازمانهاي مذكور در ) خدمت نمايم. و  2و 1انقالب اسالمي (بر حسب موارد 

بخش خصوصي به تشخيص و معرفي وزارت كار و امور اجتماعي خدمت نمايم. چنانچه ظرف مدت يكسال پس از 
پايان تحصيل (بدون احتساب خدمت وظيفه عمومي) از انجام خدمت به نحو فوق استنكاف نمايم وزارت علوم, 

و وزارت خانه هاي مربوطه مجاز و مختارند عالوه بر استرداد برابر هزينه هاي سرانه دانشجو در تحقيقات و فناوري 
تحصيلي تا انجام خدمت مذكور خودداري نمايد. مفاد اين تعهد به معني اجراي طول مدت تحصيل از تحويل مدارك 

از حيطه اقتدار اينجانب نباشد يك باشد و به موجب اين تعهد و استنكاف از آن كه خارج تعهد آموزش رايگان مي
برابر هزينه هاي مصروفه سرانه دانشجو را در مدت تحصيل از اموال اينجانب برداشت نمايند. تشخيص وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري و وزارتخانه هاي ذيربط در مورد كيفيت تخلف و ميزان هزينه هاي مصروفه غير قابل اعتراض 

  انه هاي مذكور براي اينجانب قطعي و الزم االجراست.بوده و صرف اعالم وزارتخ
  توضيح براي رشته هاي گروه آموزشي پزشكي

  شود.خدمات مزبور (تعهد) جزو خدمات قانوني گروه پزشكي محسوب مي-1
رم مگر با موافقت وزارت اند راتا انجام تعهدات مذكور در اين تعهدنامه حق شركت در درجات تحصيلي باالتر -2

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
  

  :تاريخ                                                                                               
  امضاء                                                                                              
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