
  5فرم شماره                                                                                                                    توجه: 

  این فرم مخصوص دانشجویان روزانه می باشد. 

  

  بسمه تعالی 

رشته هاي گروه آموزش پژشکی )  فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصیلی ( به غیر از

  1396در آزمون سراسري سال  3و  2سهمیه هاي مناطق 

  

..   متولـد سـال .................... بـه شناسـنامه     اینجانب نام ........................................ نام خانوادگی ............................... فرزند .....................

.............................................................           ه ................. صادره از ......................... محل تولد ..................... ساکن ..................................شمار

دانشگاه حکیم سبزواري .................  مقطع ........................ ..............................رشته ....... که درگروه آزمایشی....................................... در

ملتـزم مـی    و پذیرفته شده ام در کمال میل واختیار ضمن عقد خارج الزم متعهد           3منطقه  و         2منطقه  ي با استفاده از سهمیه

بـه   نسبت به انجام تعهد آموزش رایگان راندن دوره تحصیلی درمقطع فوق پس از تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومیشوم که پس از گذ

  :مناطق ذیل درترتیب اولویت  هبو همچنین تعهد سهمیه ي خویش را (درمجموع دوبرابر) مدت یک برابرزمان تحصیل خود 

  نامی در آزمون سراسري . شهرستانهاي واقع در سهمیه منطقه یا سهمیه عشایر ثبت -1

  تحقیقات و فناوري ، مناطق محرومتر به تشخیص وزارت علوم  -2

در وهله اول در صورت نیاز سازمانها و ادارات دولتی و ارگانها ونهادهاي انقـالب اسـالمی بـه تشـخیص ومعرفـی سـازمان امـور اداري        

واستخدامی کشور و در صورت عدم نیاز سازمانها و ارگانهاي مذکور در بخـش خصوصـی بـه تشـخیص و معرفـی وزارت کـار و امـور        

سال پس از پایان تحصیل ( بدون احتساب خدمت وظیفه عمومی ) از انجام خدمت بنحـو فـوق   اجتماعی خدمت نمایم. چنانچه ظرف یک

تحقیقات وفناوري مجاز و مختار است عالوه بر استرداد دو برابر هزینـه هـاي سـرانه دانشـجو در طـول      ، وزارت علوم ، استنکاف نمایم 

ماید . مفاد این قرارداد مانع از اجراي تعهـد آمـوزش رایگـان    مدت تحصیل از تحویل مدارك تحصیلی تا انجام خدمت مذکورخودداري ن

نبوده وتعهد آموزش رایگان را پس از اتمام تعهد مذکور انجام خواهم داد. به موجب این تعهد ضمن عقد خارج الزم بـه وزارت وکالـت   

ب نباشد دو برابر هزینه هاي مصروفه سرانه می دهم در صورت تخلف از مفاد این تعهد و استنکاف از آن که خارج از حیطه اقتدار اینجان

تحقیقات و فنـاوري در مـورد کیفیـت تخلـف و     ، دانشجو را در مدت تحصیل از اموال اینجانب برداشت نماید . تشخیص وزارت علوم 

  است .براي اینجانب قطعی و الزم االجر میزان هزینه هاي مصروفه غیر قابل اعتراض بوده وصرف اعالم وزارت مذکور

  

  ............................................................................محل سکونت: ..................................................................................................................

  

  

  

  نام ونام خانوادگی                                                                                                                

  ضاء :ریخ و امتا                                                                                                                  

  

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

  

  

                            
  

 


