
 
 

 
 

 دانشجویی تعهدنامه سند
 دفترخانه اسناد رسمی

 نشانی دفتر خانه:
   متعهد  

 1 /خانمآقاي    
 شماره ملی: نام: نام خانوادگی: نام پدر: 

 تاریخ تولد: شماره شناسنامه: محل صدور شناسنامه: شماره تلفن: 

 نشانی:   کد پستی: 

   ضامنین  

 1 /خانمآقاي    
 شماره ملی: نام: نام خانوادگی: نام پدر: 

 تاریخ تولد: شناسنامه:شماره  محل صدور شناسنامه: شماره تلفن: 

 نشانی:   کد پستی: 

 2 /خانمآقاي    
 شماره ملی: نام: نام خانوادگی: نام پدر: 

 تاریخ تولد: شماره شناسنامه: محل صدور شناسنامه: شماره تلفن: 

 نشانی:   کد پستی: 

 شرایط و متون حقوقی

صیلی.             به.......... 1........اینجانب  سال تح شی در  شجو دوره ي آزمای سري گزینش دان سرا شانی متعهد فوق الذکر که در امتحان  صات و ن شخ ... مقطع -..2 م

  .../../... فارغ التحصیل گردیده ام و هم اکنون در مقطع باالتر در دانشگاه  4... پذیرفته شده و در تاریخ  3 ... کارشناسی دانشگاه گرمسار از سهمیه منطقه     

  3-2شوم که طبق بند متعهد و ملزم میباشم متعهد و ملزم می  باشم .. پذیرفته شده و مشغول به تحصیل می   6 ... رشته تحصیلی ...  5 ... آزاد اسالمی واحد 

شماره و     ستورالعمل  شگاه    10/05/1373/مورخ 11146د صیل در دان سالمی واحد  وزارت علوم تحقیقات و فناوري پس از فراغت از تح   ... بمدت ...7 ... آزاد ا

شور و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می        8 ستخدامی ک سازمان امور اداري و ا سار در مناطقی که  شگاه گرم صیل خود در دان نماید طبق  ... برابر زمان تح

 ضوابط و مقررات خدمت نمایم.
ن وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان    واد هفت و هشت قانون تامی چنانچه بر اساس آئین نامه اجرائی تبصره ماده هشت موضوع الیحه قانونی اصالح م     

صوب   ستنکاف ورزم، وزارت علوم تحقیقات و فناوري مجاز و مختار       26/02/1359ایرانی م سالمی ایران از انجام خدمت مذکور ا شوراي انقالب جمهوري ا
ي دریافتی در طول مدت تحصیل از فارغ التحصیالن در مقطع فوق را اخذ نموده و در    هاي سرانه دانشجوئی و کمکها  است عالوه بر استرداد یک برابر هزینه  

 تحویل ریز نمرات و مدارك تحصیلی تا انجام تمام خدمت مذکور خودداري نماید.غیر اینصورت از 
شته ها نیز می  شد. چنانچه بر خالف  مفاد این تعهد به معنی اجراي تعهد آموزش رایگان در کلیه ر شده عمل نمایم وزارت علوم     با صیف  تعهداتی که فوقا تو

صول نماید.           تحقیقات و فناوري سب مدت عدم اجراي تعهد از اینجانب و صروفه را به تنا ست کلیه هزینه هاي م سند مجاز ا در کلیه موارد مذکور در این 
سارات قطعی و غیر قابل اعتراض و     شخیص وزارت مذکور راجع به وقوع تخلف و کیفیت خ صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود. به موجب   ت موجب 

شگاه    ستورالعمل مذکور دان سالمی واحد  د سویه   9 ... آزاد ا ست تا ارائه ت شی از تعهد آموزش      .. ملزم ا ساب از طرف اینجانب مبنی بر پرداخت بدهی نا ح

شد از تحویل ریز نمرات و هر        سیده با سار ر شگاه گرم سط   رایگان که به تائید دان سالی تو سلیم ریز نمرات و     نوع مدارك ار شگاه مزبور و همچنین از ت دان

  ... به اینجانب خودداري نمایند.10 ... آزاد اسالمی واحد گواهی فارغ التحصیلی در مقطع باالتر دانشگاه

 

نفر ضامن (کارمند رسمی یا کاسب) در یکی از  2این تعهد نامه بایستی پس از تکمیل توسط دانشجو به همراه 
 تنظیم و ثبت و براي دانشگاه گرمسار ارسال گردد. محضري سند دفاتر ثبت اسناد رسمی بصورت

 



 
 

 دانشجویی تعهدنامه سند
 دفترخانه اسناد رسمی

 نشانی دفتر خانه:
اي  بدیهی اســت این تعهد ناقض تعهدات خاصــی که قبال ســپرده ام نبوده و همچنین اشــتغال اینجانب در غیر منطقه مربوطه ناقض تعهد ســهمیه منطقه  

شد   اینجانب ضمنا متعد        نمیبا شم.  شده میبا سازمانهاي فوق الذکر نیاز به همکاري اینجانب را اعالم نمایند موظف به خدمت در محلهاي اعالم  لذا چنانچه 
 هم.دنه) اطالع میشوم هرزمان آدرس محل سکونت اینجانب و یا هرکدام از ضامنین تغییر کرد رسما به محلی که این تعهد را سپرده ام ( دانشگاه یا وزارتخا

 حاضر و متعهد گردیند:
 

  ..................................... رسمی/کاسب (شغل)  کارمند ......صادره از........................ .......ه شناسنامه..........  .......داراي شمار ...فرزند.....................11..... .خانم/آقاي

 ساکن....................................................... معتبر.....................................اره حکم کارگزینی/شماره جواز کسب شم

  ..................................... رسمی/کاسب (شغل)کارمند ......صادره از...............................ه شناسنامه.................داراي شمار...فرزند.....................12..... .خانم/آقاي

 ساکن....................................................... معتبر.....................................اره حکم کارگزینی/شماره جواز کسب شم
  

شرح فوق عمل نماید که     شجوي مرقوم برخالف تعهدات خود ب شتند که چنانچه دان سبت    اظهار دا صلی وزارت علوم و تحقیقات و فناوري ن در نتیجه منظور ا
یه  صدور اجرائبه مفاد این سند عملی نگردد وزارت علوم تحقیقات و فناوري حق دارد بدون هیچگونه تشریفات و اعالم به دفترخانه در مورد تخلف از طریق 

 یا هر محل دیگري از اموال و دارائیهاي اینجانبان وصول نماید. نسبت به وصول هزینه هاي پرداختی و همچنین خسارت وارده از محل حقوق
صورتیکه بهر ع        ضمن عقد خارج الزم وزارت علوم تحقیقات و فناوري را وکیل خود در زمان حیات قرار دادیم در  شتند:  لتی انجام  ضامنین متفقا اظهار دا

اســت که کلیه مطالبات و خســارات وارده را از اموال اینجانبان اســتیفاء نموده و حق  لوم تحقیقات و فناوري مجاز و مختار تعهد فوق عملی نگردد وزارت ع
 هیچگونه اعتراض براي ما وجود نخواهد داشت.

 امضا دانشجو  امضا ضامن اول امضا ضامن دوم

 

 

 

 باالتر مقطع در آزاد دانشگاه اطالعات.7 دانشجو شخصی اطالعات.1
 شود. گرفته گرمسار دانشگاه آموزش واحد از منطقه سهمیه به مربوط اطالعات.8 گرمسار دانشگاه به ورودتحصیلی  سال.2
 باالتر مقطع در آزاد دانشگاه اطالعات .9 گرمسار دانشگاه در قبولی منطقه سهمیه.3
 باالتر مقطع در آزاد دانشگاه . اطالعات10 گرمسار دانشگاه از تحصیل از فراغت تاریخ.4
 1مشخصات ضامن .11 باالتر مقطع در آزاد دانشگاه اطالعات.5
 2مشخصات ضامن .12 باالتر مقطع در آزاد دانشگاه تحصیلی رشته.6


