
  قابل توجه دستياران محترم:

 سند تعهد محضري ثبت شده در دفاتراسناد رسمي كشور براساس سهميه قبولي - ١

 :شرايط مربوط به نحوه تنظيم سند تعهد و شرايط مربوط به ضامنين

 .استفاده از فرم مربوطه باتوجه به سهميه داوطلب  -

 .سال مي باشند ٢٠دستگاه دولتي با سابقه كار حداكثر  ضامن كارمند شاغل رسمي در ٢متعهدين ملزم به معرفي   -

 .چنانچه يكي از ضامنين معرفي شده كارمند رسمي دولتي باشد، پيماني بودن ضامن دوم بال اشكال است  -

 .تضمين تعهد بوسيله كاركنان رسمي موسسات، نهادها و سازمانهاي عمومي غير دولتي بال اشكال است - 

 .قانون اجراي احكام مدني تضمين تعهد توسط افراد بازنشسته ميسر نمي باشد ٩٦حسب مفاد ماده   -

  ١٩/٧/٩٥/د مورخ ١٠٧/٢٩١٣( براساس بخش نامه شماره 

پذيرفته شدگان دستيار سهميه آزاد ميتوانند به جاي تعهد  ٣/٧/٩٥ /د مورخ ١٠٧/٢٦٤٧بر اساس بخش نامه شماره  - 

 .محضري وثيقه ملكي نيز ارائه نمايند

حضور نماينده دانشگاه يا وزارت متبوع جهت امضاء ذيل  ٢/٥/٩٢ /د مورخ ١٠٧/١٣٧٩براساس بخش نامه شماره  -

 . اسناد تعهد و وثيقه ملكي ضروري نمي باشد

 .در خصوص پذيرفته شدگان سهميه بومي مي بايست در سند تعهد نام دانشگاه محل انجام تعهد خود را قيد نمايند  -

پذيرفته شدگان مي بايست با در دست داشتن فرم سند تعهد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نموده و در ضمناً كليه   -

سر برگهاي مربوطه تايپ نمايند حضور ضامنين با احكام كارگزيني به همراه فيش حقوقي نيز مي بايست جهت امضاء 

 .سند در دفتر خانه حضور داشته باشند

وراق مربوطه به همراه مدارك مربوط به ضامنين مي بايست در سامانه معرفي شده پس از تنظيم سند تعهد، كليه ا  -

 .توسط معاونت آموزشي دانشگاه بارگذاري شود

اوراق مربوط پس از بارگذاري مورد بررسي توسط كارشناسان حقوقي قرار مي گيرد و درصورت اعالم نقص و اخطار   -

 .وسط متعهد در اسرع وقت رفع گرددرفع نقص صادر شده كه مي بايست نقص اعالمي ت

 كليك كنيد اينجاجهت دريافت فرم سند تعهد محضري 

االمكان از هر گونه مراجعه حضوري به مديريت حقوقي دانشگاه خود  ضمناً اعالم مي گردد با صدور اين راهنما حتي  -

   .داري فرمايند

 

  تكميل فرم هاي ثبت نامي  -٢

   

  فرم تعهد دانشجويان سال آخر �

  فرم تعهد دانشجويان فارغ التحصيل �

  فرم تقاضانامه ثبت نام دستياري �

  فرم گزينش دستياري �

  فرم هيات اجرايي جذب و حراست �

 


