
 5فرم شماره                                                                                                                    توجه: 

 اين فرم مخصوص دانشجويان روزانه مي باشد. 

 

 بسمه تعالي 

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

 در آزمون سراسري  3و  2سهميه هاي مناطق 
 

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

.ممه درگممرو   ..................................................... محممت تولممد ..................... سمما.ن .................................................................صممادر  از ..

بما اسمتداد    دانشگا  حکيم سبزواري .................  مقطع ........................ ..............................آزمايشي....................................... در رشته .......

ملتزم مي شوم .مه پم     و پذيرفته شد  ام در .اال ميت واختيار ضان عقد خارج الزم متعهد        3منطقه  و         2منطقه  ياز سهايه

بمه ممدي يم      نسبت به انجام تعهد آموزش رايگان يف خدمت وظيده عاومياز گذراندن دور  تحصيلي درمقطع فوق پ  از تعيين تکل

 :مناطق ذيت درترتيب اولويت هبو هاچنين تعهد سهايه ي خويش را )درمجاوع دوبرابر( برابرزمان تحصيت خود 

 ثبت نامي در آزمون سراسري . شهرستانهاي واقع در سهايه منطقه  -1

 تحقيقاي و فناوري  ، مناطق به تشخيص وزاري علوم ساير  -2

در وهله اول در صوري نياز سازمانها و اداراي دولتي و ارگانها ونهادهاي انقالب اسالمي و در صوري عمدم نيماز سمازمانها و ارگانهماي     

 مذ.ور در بخش خصوصي به تشخيص و معرفي وزاري .ار و امور اجتااعي خدمت ناايم. چنانچه ظرف يکسال پ  از پايمان تحصميت  

فناوري مجماز و مختمار    تحقيقاي و، وزاري علوم، نحو فوق استنکاف ناايم ه ( از انجام خدمت ب)بدون احتساب خدمت وظيده عاومي

 است عالو  بر استرداد دو برابر هزينه هاي سرانه دانشجو در طول مدي تحصيت از تحويت ممدار  تحصميلي تما انجمام خمدمت ممذ.ور      

تعهد آمموزش رايگمان را پم  از اتامام تعهمد ممذ.ور انجمام         مانع از اجراي تعهد آموزش رايگان نبود  و تعهد. مداد اين اايدخودداري ن

خواهم داد. به موجب اين تعهد ضان عقد خارج الزم به وزاري و.الت مي دهم در صوري تخلف از مداد ايمن تعهمد و اسمتنکاف از آن    

. ت از اموال اينجانب برداشت ناايمد هاي مصروفه سرانه دانشجو را در مدي تحصي.ه خارج از حيطه اقتدار اينجانب نباشد دو برابر هزينه 

رف اعمالم  ص م  تحقيقاي و فناوري در مورد .يديت تخلف و ميزان هزينه هاي مصروفه غير قابت اعتمرا  بمود  و  ، تشخيص وزاري علوم

 است .براي اينجانب قطعي و الزم االجر وزاري مذ.ور

 

 ..................................................................................................................................................................................محت سکونت: ............

 

 

 

 و اثر انگشتضاء ام               :              ريختا                                                      

 

 دانشجويي: ........................................... يشاار 

 

 

                           

 


