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 ٨٨//مم --ممااررهه 

فرم پذیرفتهنمونه از تعهد سهمیهاخذ کاردان40شدگان ماماییدرصد رشته هاي
سال( ناپیوسته کارشناسی به کاردانی آزمون در تحصیل ادامه براي خانواده پزشک طرح در )1398شاغل

مق اینکه به اینجانبنظر گردیده، شناسـنامه.......................فرزنـد...........................رر شـماره از................................بـه صـادره داراي..........................،
........................................کدپستی.....................................................................ساکن.........................متولد................................کدملی سـهمیه: از اسـتفاده با

کاردان40 مورخدرصد پزشکی علوم ریزي برنامه عالی شوراي جلسه پنجمین و شصت مصوب مامایی رشته تحصیلی14/12/1395هاي مقطع در
درمانیکارشناس بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه در مامایی تحصیلی رشته ناپیوسته و.................................ی مقـررات برابر نمایم، تحصیل

نامه درمانیآیین بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت کـامال.............................هاي آنهـا مفاد از که
گردم می ملتزم و متعهد الزم خارج عقد موجب به هستم، مطلع و :آگاه

رشـته.1 در را لیسـانس درجـه رسانده، پایان به را مذکور دوره مربوطه ضوابط مطابق و کرده تحصیل مامایی رشته ناپیوسته کارشناسی مقطع در
دور به مربوط مقررات کلیه و نمایم اخذ اشـتغالمذکور علمـی کارهـاي و تحصیل امر به صرفاً و کنم، رعایت را تحصیل محل دانشگاه و آموزشی ه

مقررا برابر و معمول مدت در را شده معین تحصیلی دوره و دهم تحصیل ادامه شده تعیین دانشگاه و تحصیلی مقطع رشته، در منحصراً و تداشته
از را رشته تغییر حق و بگذرانم، موفقیت با میآن ساقط .کنمخود

درمـانی.2 بهداشـتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه به را خود تحصیلی، مجاز دوره پایان از پس براسـاس.........................بالفاصله و کـنم معرفـی
پزشـک خـدمت قانون موضوع خدمات بر عالوه پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت ضوابط و مربوط مقررات و سـهقوانین پیراپزشـکان، و ان

پزشکی علوم دانشگاه در تحصیل مدت و.............................برابر درمـان بهداشـت وزارت کـه محلـی هـر در شده، یاد دانشگاه نیاز عدم صورت در و
کنم خدمت نماید، تعیین پزشکی .آموزش

اتم.3 به موفق غیره و اخالقی سیاسی، آموزشی، دالیل به صورتیکه ادامـهدر از یـا و نگـردم آموزشـی ضـوابط مطابق و مقرر مدت در تحصیالت ام
دوره پایان از بعد یا و دهم انصراف مجـاز.......................تحصیل دوره پایان از پس بالفاصله یا و نمایم استنکاف الذکر فوق تعهد انجام از دلیل هر به

خدمات و پزشکی علوم دانشگاه به را خود درمانیتحصیل علـوم............................بهداشتی دانشـگاه سـوي از شـده تعیین محل به یا نکنم معرفی
محـل موسسه از علتی هر به کار به شروع از پس یا و باشم نداشته کار به اشتغال صالحیت یا و نکنم مراجعه خدمت انجام جهت شده یاد پزشکی

و کنم خدمت ترك یا و شوم اخراج قـراردادخدمت ایـن طبـق کـه تعهـداتی از هریـک از چنانچه کلی طور به و کنم خدمت ترك مقـررات(یا و
گرفته)مربوط میبرعهده متعهد نمایم، تخلف هزینهام کلیه برابر سه تحصـیلشوم محـل دانشـگاه و بهداشـت وزارت سـوي از شده انجام از(هاي

هزینه پردجمله مزایاي و حقوق اسکان، تحصیل، وهاي کتاب هزینه تحصیلی، هزینه کمک مـورد...)اختی، خدمات انجام عدم از ناشی خسارات و
بپردازم بهداشت وزارت به شرطی و قید هیچگونه بدون و یکجا صورت به را پزشکی.تعهد علوم دانشگاه وقـوع............................تشخیص بـه راجـع

هزینه میزان و کمیت کیفیت، وتخلف، بودها خواهد دفترخانه طریق از اجرائیه صدور موجب و است اعتراض غیرقابل و قطعی .خسارات
:تبصره

نمی تعهد انجام از اینجانب معافیت سبب بند، این در مقرر درمانیخصارات بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه و عـالوهمی..........شود تواند
اج خسارت، یا التزام وجه دریافت سندبر در شده تعیین محل در خدمت انجام و تعهد اصل شـود(راي تعیـین بعـدًا کـه دیگـري محـل هـر را)یا

نماید .مطالبه
تعهـدات.4 انجام به موفق دلیل هر به چنانچه و است پذیر امکان سند این موضوع قراردادي و قانونی تعهدات انجام با صرفاً دانشنامه، خـوداعطاي

تحصیل دانشنامه شـدنگردم نخواهـد اعطا اینجانب به نمرات ریز و تحصیلی مدرك و تحصیل از فراغت گواهی هرگونه یا و اتمـام.ی تـا همچنـین
نمی فسخ اینجانب تعهد سند .گرددتعهدات،

است.5 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سند این در تعهد اینج.طرف اسـتعفاي یـا تعهـد خرید با دانشگاه موافقت قبـالبنابراین در انـب
حـق همـواره پزشـکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت و بود نخواهد سند این در مندرج تعهدات انجام از اینجانب برائت موجب خسارت پرداخت

می صالح که را دیگري محل هر در یا و سند در شده تعیین محل در تعهدات اصل انجام نمایددارد درخواست اینجانب از .داند
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عقد.6 وضمن وکیل آن، وصول و خسارت میزان تعیین فوق، تعهدات از تخلف تشخیص در اینجانب طرف از مزبور وزارت که شد شرط الزم خارج
در و کنـد مصـالحه و توافـق خـود با اینجانب طرف از خسارت وصول و فوق موارد از تخلف اثبات و احراز به نسبت تا است، وصی فوت، صورت در

مصالحه یا توافق داشـتصورت نخواهـد وجـود موارد این تعیین جهت دیگر مرجع یا قضائی مقام به مراجعه به ضرورتی تعیـین.هیچ هرحـال در
بودهزینه خواهد قضائی مراجع یا و دفترخانه طرف از اجرائیه صدور موجب و اعتراض غیرقابل و قطعی بهداشت وزارت توسط .ها

در.7 مندرج نشانی اینجانب، اقامتگاه مینشانی سند ابالغاین تمام و وباشد بـوده اینجانـب بـه قـانونی ابـالغ منزلـه بـه محـل این به ارسالی هاي
و درمـان بهداشـت، وزارت بـه همچنـین و خـدمت محل دانشگاه سند، کننده تنظیم دفترخانه به را مراتب فوراً دهم تغییر را خود نشانی چنانچه

ک ابالغ واال داد خواهم اطالع پزشکی اینجانـبآموزش سـوي از اعتراض قابل غیر و قطعی سند این در شده تعیین محل به ها اخطاریه و اوراق لیه
.باشدمی

اینجانبان سند این از ناشی تعهدات اجراي حسن تضمین منظور :به
...................................خانم/آقاي شناسنامه...................فرزند: شماره کـدملی.......................به محـل....................شـغل.............................داراي نشـانی
ــار ــکونت................................کدپســـتی....................................................................کـ سـ محـــل ــانی ....................................................................................نشـ

و...................................کدپستی
...................................خانم/آقاي شناسنامه...................فرزند: شماره کـدملی.......................به محـل....................شـغل.............................داراي نشـانی
ــار ــکونت................................کدپســـتی....................................................................کـ سـ محـــل ــانی ....................................................................................نشـ

...................................کدپستی
ماده مبناي بر و الزم خارج عقد ضمن دانشجو، تعهدات از کامل آگاهی فـوق10با تعهـدات کـه میشوم متعهد مدنی تعهـدقانون دانشـجو، الـذکر

می ملتزم و بوده هراینجانبان از و نکند عمل الذکر فوق شرح به خود تعهدات به مذکور دانشجو چنانچه وشویم، کنـد تخلـف فـوق تعهدات از یک
تشـریفات گونـه هیچ بدون دارد حق بهداشت وزارت و بوده اینجانبان تعهد نقض منزله به دانشجو تعهد نقض نشود، عملی بهداشت وزارت منظور

هزینه برابر سه اجرائیه صدور طریق از فوق تعهدات از هریک از تخلف مورد در دفترخانه به اعالم صرف انجابه دانشجوهاي بابت شده شـرح(م بـه
حیـات)فوق زمـان در خـود وکیل را بهداشت وزارت الزم، خارج عقد ضمن و کند استیفا راساً اینجانبان اموال از را وارده خسارات کلیه عالوه وبه

هزینه میزان تعیین و فوق تعهدات از هریک از تخلف احراز به نسبت تا دادیم قرار ممات زمان در خوصی و اینجانبـانها طرف از مطالبات و سارت
داشـت نخواهـد وجـود موارد این تعیین براي دیگر مرجع یا قضایی مقام به مراجعه جهت ضرورتی هیچ مصالحه انجام با و نماید مصالحه خود وبا

بود خواهد اجرائیه صدور موجب و اعتراض قابل غیر و قطعی مذکور وزارت تشخیص و مجاز.تعیین مذکور محـلوزارت از را خـود مطالبات است
دارایی و اموال از دیگري محل هر یا وحقوق فـوق تعهـدات انجـام بـه متعهد مذکور وزارت برابر در متضامناً اینجانبان و کند وصول اینجانبان هاي

هستیم فوق مطالبات پرداخت و خسارات .جبران
:تبصره

نسب سند متعهد با و یکدیگر با ضامنان مسئولیت و مزبورتعهد دانشگاه و است تضامنی سند این در مندرج خسارت پرداخت و تعهدات انجام به ت
ومی صـادر اجرائیـه آنهـا تمـامی علیـه واحـد آن در یـا و ضامنین و متعهد از هریک علیه مستقیمًا خسارات از بخشی یا تمام دریافت براي تواند

دولت مطالبات وصول منظور به را ثبتی اجرایی نمایدعملیات اقدام دعوا طرح به نسبت یا و نموده تعقیب خسارات مـاده.و مبنـاي بر قرارداد این
است10 االتباع الزم طرفین بین و شده منعقد قرارداد طرفین بین مدنی .قانون

متعهد امضاء :محل

اول ضامن امضاء :محل

دوم ضامن امضاء :محل


