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 بسمه تعالي 

  رزمندگان و ايثارگران،، 1از پذيرفته شدگان منطقه  فرم مخصوص اخذ تعهد

 براي كليه رشته ها در آزمون سراسري 

 

.. ......................... به شماره شناسنامه .......... متولد سال .......نام خانوادگي ................................... فرزند ................ .................... اينجانب

.............. .ااه در گاارزه يزمايشااي صااادره از ........................... م اال تولااد ....................... سااا.ن .................................................. 

قطا   دررشته .......................................................... ) بجز رشته هاي دبياري   در م  1398..... در يزمون سراسري سال .......................

م   پذيرفته شده ا3ز  2ها )بجزسهميه مناطق جززدازطلبان از سهميه منطقه يك ز ياسايرسهميه حکيم سبززاري ....... دانشگاه ................

ميل زاختيار ضمن عقدخارج الزم متعهد زملتزم مي شوم .ه پس از گذراندن دزره ت صيلي در مقط  فوق پس ازتعيين تکليا    در.مال

 خدمت زظيفه عمومي بمدت يك برابرزمان ت صيل خود در مناطقي .ه: 

 ش پزشکي  .درمان ز يموزش پزشکي تعيين مي .ند ) براي رشته هاي ت صيلي گرزه يموز ،ززارت بهداشت  -1

 مي .نند ) براي ساير رشته ها   ز نهادهاي انقالب اسالمي تعيين  ارگانها ادارات دزلتي ز سازمانها ز -2

   سازمانها ز ادارات دزلتي زارگانها زنهادهاي انقاالب اساالمي  ، درمان زيموزش پزشکي  ،در زهله ازل در صورت نياز ززارت بهداشت 

ايم . زدر صورت عدم نياز ززارتخانه ها ز يا سازمانهاي مذ.ور در بخش خصوصي باه تشاخيو ز     خدمات نم2ز 1) بر حسب موارد 

اجتماعي خدمت نمايم . چنانچه ظرف يکسال پس از پايان ت صيل ) بدزن احتساب خدمت زظيفه عماومي    معرفي ززارت .ار ز امور

عاالزه بار    ززارتخانه هاي مربوطه مجااز ز مختارناد   نازري زت قيقات ز ف، ن و فوق استنکاف نمايم ززارت علوم ه از انجام خدمت ب

. استرداد دز برابر هزينه هاي سرانه دانشجو در طول مدت ت صيل از ت ويل مدارك ت صيلي تا انجام خدمت مذ.ور خودداري نمايناد  

ت قيقات ز ، زم به ززارت علوم معني اجراي تعهد يموزش رايگان مي باشد ز به موجب اين تعهد ضمن عقد خارج اله مفاد اين تعهد ب

اينجانب  از مفاد اين تعهد ز استنکاف از ين .ه خارج از حيطه اقتدارفنازري زززارتخانه هاي مربوطه ز.الت مي دهم در صورت تخل  

، ممدت ت صايل از اماوال اينجاناب برداشات نمايناد تشاخيو ززارت علاو        در هزينه هاي مصرزفه سرانه دانشجو را برابر يك نباشد

ت قيقات ز فنازري ز ززارتخانه هاي ذيربط در مورد .يفيت تخل  ز ميزان هزينه هاي مصرزفه غير قابل اعتراض بوده ز صارف اعاالم   

 ززارتخانه هاي مذ.ور براي اينجانب قطعي ز الزم االجراست .
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