
 

  4فرم شماره                                                                                                                                                      توجه:

                                                                                         .می باشد روزانهاین فرم مخصوص دانشجویان 

  

  بسمه تعالی 

   رزمندگان و ایثارگران،، 1از پذیرفته شدگان منطقه  فرم مخصوص اخذ تعهد

    1396براي کلیه رشته ها در آزمون سراسري سال 

  

............. فرزنـد ...................... متولـد سـال ................. بـه شـماره      نام خانوادگی ................................................................. اینجانب نام 

........ ................................. صادره از ........................... محل تولـد ....................... سـاکن ....................................  ..............شناسنامه ........

دررشته .......................................................... ( بجز رشـته هـاي    1396که در گروه آزمایشی ............................ در آزمون سراسري سال 

و  2ها (بجزسـهمیه منـاطق   یاسایرسهمیه جزوداوطلبان از سهمیه منطقه یک و حکیم سبزواري ....... دانشگاه قطع ................دبیري ) در م

میل واختیار ضمن عقدخارج الزم متعهد وملتزم می شوم که پس از گذراندن دوره تحصـیلی در مقطـع فـوق     ) پذیرفته شده ام درکمال3

  پس ازتعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی بمدت یک برابرزمان تحصیل خود در مناطقی که: 

  پزشکی تعیین می کند ( براي رشته هاي تحصیلی گروه آموزش پزشکی ).درمان و آموزش  ،وزارت بهداشت  -1

 می کنند ( براي سایر رشته ها ) و نهادهاي انقالب اسالمی تعیین  ارگانها ادارات دولتی و سازمانها و -2

  سازمانها و ادارات دولتی وارگانها ونهادهـاي انقـالب اسـالمی   ، درمان وآموزش پزشکی  ،در وهله اول در صورت نیاز وزارت بهداشت 

ایم . ودر صورت عدم نیاز وزارتخانه ها و یا سازمانهاي مذکور در بخش خصوصی بـه تشـخیص و   ) خدمات نم2و 1( بر حسب موارد 

تساب خدمت وظیفـه عمـومی )   اجتماعی خدمت نمایم . چنانچه ظرف یکسال پس از پایان تحصیل ( بدون احمعرفی وزارت کار و امور

تحقیقات و فناوري ووزارتخانه هاي مربوطه مجاز و مختارندعالوه بر اسـترداد  ، از انجام خدمت بنحو فوق استنکاف نمایم وزارت علوم 

ایـن   . مفاددو برابر هزینه هاي سرانه دانشجو در طول مدت تحصیل از تحویل مدارك تحصیلی تا انجام خدمت مذکور خودداري نمایند 

تحقیقـات و فنـاوري   ، تعهد بمعنی اجراي تعهد آموزش رایگان می باشد و به موجب این تعهد ضمن عقد خارج الزم به وزارت علـوم  

 از مفاد این تعهد و استنکاف از آن که خارج از حیطـه اقتـداراینجانب نباشـد   ووزارتخانه هاي مربوطه وکالت می دهم در صورت تخلف 

تحقیقـات و  ، مدت تحصیل از اموال اینجانب برداشت نمایند تشخیص وزارت علـوم   در وفه سرانه دانشجو رابرابرهزینه هاي مصر یک

فناوري و وزارتخانه هاي ذیربط در مورد کیفیت تخلف و میزان هزینه هاي مصروفه غیر قابل اعتراض بـوده و صـرف اعـالم وزارتخانـه     

  هاي مذکور براي اینجانب قطعی و الزم االجراست .

  

                                                            
  :نام ونام خانوادگی                                                                                                           

  تاریخ و امضاء                                                                                                            

   

  

  

  شماره دانشجویی:................................................

 
  

                           
 


