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 بسمه تعالي 

رشته هاي گروه آموزش پژشكي (  فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصيلي ) به غير از

 1397در آزمون سراسري سال  3و  2سهميه هاي مناطق 
 

..   متولدد ادا. .................... بده شناادنامه     اينجانب نام ........................................ نام خانوادگي ............................... فرزند .....................

.............................................................           ه ................. صادره از ......................... محل تولد ..................... ااكن ..................................شمار

دانشگاه حکيم ابزواري .................  مقطع ........................ ..............................رشته ....... كه درگروه آزمايشي....................................... در

ملتدزم مدي    و پذيرفته شده ام در كما. ميل واختيار ضمن عقد خارج الزم متعهد            3منطقه  و         2منطقه  يبا ااتفاده از اهميه

بده   نسبت به انجام تعهد آموزش رايگان ذراندن دوره تحصيلي درمقطع فوق پس از تعيين تکليف خدمت وظيفه عموميشوم كه پس از گ

 :مناطق ذيل درترتيب اولويت هبو همچنين تعهد اهميه ي خويش را )درمجموع دوبرابر( مدت يك برابرزمان تحصيل خود 

 ت نامي در آزمون ارااري .شهراتانهاي واقع در اهميه منطقه يا اهميه عشاير ثب -1

 تحقيقات و فناوري ، مناطق محرومتر به تشخيص وزارت علوم  -2

در وهله او. در صورت نياز اازمانها و ادارات دولتي و ارگانها ونهادهاي انقدب  اادبمي بده تشدخيص ومعرفدي ادازمان امدور اداري        

وااتخدامي كشور و در صورت عدم نياز اازمانها و ارگانهاي مذكور در بخدش خصوصدي بده تشدخيص و معرفدي وزارت كدار و امدور        

سا. پس از پايان تحصيل ) بدون احتسا  خدمت وظيفه عمومي ( از انجام خدمت بنحدو فدوق   اجتماعي خدمت نمايم. چنانچه ظرف يک

تحقيقات وفناوري مجاز و مختار اات عبوه بر ااترداد دو برابر هزينده هداي ادرانه دانشدجو در طدو.      ، وزارت علوم ، ااتنکاف نمايم 

مايد . مفاد اين قرارداد مانع از اجراي تعهدد آمدوزش رايگدان    مدت تحصيل از تحويل مدارك تحصيلي تا انجام خدمت مذكورخودداري ن

نبوده وتعهد آموزش رايگان را پس از اتمام تعهد مذكور انجام خواهم داد. به موجب اين تعهد ضمن عقد خارج الزم بده وزارت وكالدت   

ب نباشد دو برابر هزينه هاي مصروفه ارانه مي دهم در صورت تخلف از مفاد اين تعهد و ااتنکاف از آن كه خارج از حيطه اقتدار اينجان

تحقيقات و فنداوري در مدورد كيفيدت تخلدف و     ، دانشجو را در مدت تحصيل از اموا. اينجانب برداشت نمايد . تشخيص وزارت علوم 

 اات .براي اينجانب قطعي و الزم االجر ميزان هزينه هاي مصروفه غير قابل اعتراض بوده وصرف اعبم وزارت مذكور

 ...........................................................................حل اکونت: ...................................................................................................................م

 

 

 

 نام ونام خانوادگي                                                                                                                

 ضاء :ريخ و امتا                                                                                                                  
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