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 باسمه تعالی

 فرمت سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع دکتري عمومی

 )سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشی و اصالحات بعدي( 

 »هاي علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ها و دانشگاه ژه دانشکدهوی«

  

داراي کد ملی شـماره  ......... ................صادره از ........................................ شناسنامه  به شماره............................. فرزند ......................................... اینجانب 

کـــه در آزمـــون مـــورخ   : .............................. کدپســـتی................................................................. ســـاکن ................ متولـــد ...................................... 

رشـته  ...................... ستفاده از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشی و اصـالحات بعـدي در مقطـع    با ا................................. 

ام، برابر مقـررات و   ذیرفته شدهپ......................................... در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ................................................ تحصیلی 

نامه اجراي مفـاد اسـناد رسـمی و     هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آیین ها و دستورالعمل نامه آیین

 : االجرا، ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم هستم الزم

تحصـیل کـرده و درجـه    ..................... ....................................نشگاه محل تحصیل در رشـته  با رعایت کلیه مقررات مربوط به دوره آموزشی و دا .1

را اخذ نمایم و در طول دوران تحصیل منحصراً در رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه تعیین شده ادامه تحصیل دهم .................................. 

 . به اتمام برسانمرا در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقیت  و دوره تحصیلی معین شده

معرفـی  .......... ...............بالفاصله پس از فراغت از تحصیل در سقف زمانی مجاز، خود را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  .2

مـدت تحصـیل، در    سه برابربه میـزان   ،مصوبو مقررات یر ضوابط ساقانون برقراري عدالت آموزشی و اصالحات بعدي و کنم و بر اساس 

 . تعیین کند، خدمت نمایم............... ..............................هر محلی که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

جـایی تعهـدات موضـوع ایـن سـند مطلـع        خریـد و جابـه  ائر بر ممنوعیـت  با عنایت به اینکه اینجانب از قوانین و مقررات مربوطه د: 1 تبصره

خدمت خواهم نمود و در خالل انجام تعهد، اجازه فعالیـت پزشـکی در     باشم، با علم و آگاهی کامل از این موضوع، در محل تعیین شده، می
 . محل دیگري غیر از محل تعیین شده براي انجام تعهد نخواهم داشت

ادامه تحصیل اینجانب منوط به  1392ي قانون اصالح قانون برقراري عدالت آموزشی مصوب سال  ده واحدهما 4ي  مستند به تبصره: 2تبصره 

 .طی حداقل نیمی از تعهدات انجام شده خواهد بود

در صورتیکه به دالیل آموزشی، سیاسی، و اخالقی و غیره، موفق به اتمام تحصیل در مدت مقرر و مطابق ضـوابط آموزشـی نگـردم و یـا از      .3
الذکر استنکاف نمایم و یـا بالفاصـله پـس از     به هر دلیل از انجام تعهد فوق ..........................ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره 

معرفی نکنم، یا جهـت انجـام خـدمت    ............... ...................................فراغت از تحصیل در سقف زمانی مجاز، خود را به دانشگاه علوم پزشکی 
به محل تعیین شده از سوي دانشگاه یاد شده مراجعه نکنم، و یا صالحیت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شـروع بـه کـار بـه هـر      

و (داد سسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترك خدمت کنم و به طور کلی چنانچه از هر یـک از تعهـداتی کـه طبـق ایـن قـرار      ؤعلتی از م

هاي انجـام شـده از سـوي وزارت بهداشـت و دانشـگاه       کلیه هزینه سه برابرشوم  ام تخلف نمایم، متعهد می برعهده گرفته) مقررات مربوط

و خسارات ناشی از عـدم انجـام   ...) کمک هزینه تحصیلی و  تحصیل، اسکان، حقوق و مزایاي پرداختی،  :هاي از جمله هزینه(محل تحصیل 
تشـخیص  . بپـردازم ......................................... دانشگاه علـوم پزشـکی   تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به خدمات مورد 

قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از   ها و خسارات، مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه دانشگاه
 .ترخانه خواهد بودطریق دف

......................................... دانشـگاه علـوم پزشـکی    شود و  پرداخت خسارات مقرر در این بند، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی: 1تبصره 

ر محل دیگري که بعداً تعیـین  یا ه(عالوه بر دریافت وجه التزام یا خسارت، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند 
 . خواهد نمودرا مطالبه ) شود

پـذیر اسـت،    که اعطاي دانشنامه و هرگونه مدرك تحصیلی، صرفاً با انجام تعهدات قـانونی و قـراردادي موضـوع ایـن سـند امکـان      ئیاز آنجا .4
نمرات نخواهـد گردیـد و سـند تعهـد      یزپرداخت خسارت موجب استحقاق اینجانب به مطالبه دانشنامه و سایر مدارك تحصیلی از جمله ر

 . اینجانب کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند

از طرف اینجانب در تشـخیص تخلـف از تعهـدات فـوق و     ......................................... دانشگاه علوم پزشکی ضمن عقد خارج الزم شرط شد که  .5
وصی است تا نسبت به احراز و اثبات تخلـف از مـوارد فـوق و تعیـین میـزان       ،  فوت و در صورت  تعیین میزان خسارت و وصول آن، وکیل،

خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر 

 14 فرم شماره
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هاي مذکور قطعی و غیرقابـل اعتـراض و    در تعیین هزینهمزبور دانشگاه در هر حال تشخیص . جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت
 .موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود

و  هاي ارسالی به این محل، به منزله ابالغ قانونی به اینجانب بـوده   و تمام ابالغ باشد  نشانی مندرج در این سند می نشانی اقامتگاه اینجانب،  .6
هاي محل تحصیل و محل خدمت اطـالع خـواهم    فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند، دانشگاه ،ه نشانی خود را تغییر دهمچنانچ

 . باشد قطعی و غیرقابل اعتراض از سوي اینجانب می ها به محل تعیین شده در این سند  داد، و اال ابالغ کلیه اوراق و اخطاریه

: تعهدات ناشی از این سند اینجانبان به منظور تضمین حسن اجراي  

ــد ................. .................................... خــانم/آقــاي -1 ــه شــماره.................... ....................فرزن ملــی شــماره  داراي کــد.....................  ........شناســنامه  ب

ــغل ................ ....................................... ــار   ................ ...............شــــــــــــــــ ــل کــــــــــــــــ ــانی محــــــــــــــــ نشــــــــــــــــ

ــار   .................... ............................................................................................................ ــل ک ــتی مح ــل  ............. ............................................کدپس ــانی مح نش

 و ......................................................... کدپستی محل سکونت............................ ...................................................................................................سکونت 

 

داراي کــد ملــی شــماره .............................  شناســنامه  بــه شــماره........................................ فرزنــد ......................... .............................خــانم /آقــاي -2

ــغل ......... ........................................... ــان............................... ش ــار نش ــل ک .............................................................. ..............................................................ی مح

................................. ...........................................................................................نشانی محـل سـکونت   ......................................................... کدپستی محل کار 

 و  ......................................................... کدپستی محل سکونت

الـذکر دانشـجو،    شویم کـه تعهـدات فـوق    می قانون مدنی متعهد 10با آگاهی کامل از تعهدات دانشجو، ضمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده 
الذکر عمل نکند و از هر یـک از تعهـدات فـوق     شویم، چنانچه دانشجوي مذکور، به تعهدات خود به شرح فوق تعهد اینجانبان بوده و ملتزم می

هد دانشـجو بـه منزلـه نقـض تعهـد اینجانبـان بـوده و        عملی نشود، نقض تع......................................... دانشگاه علوم پزشکی تخلف کند و منظور 
گونه تشریفات، به صرف اعالم به دفترخانه، در مورد تخلف از هر یک از تعهدات فـوق، از طریـق صـدور     ، حق دارد بدون هیچدانشگاه یاد شده

ه را، از اموال اینجانبـان راسـاً اسـتیفا کنـد و     به عالوه کلیه خسارات وارد) به شرح فوق(هاي انجام شده بابت دانشجو  هزینه برابر سهاجرائیه 

را وکیل خود در زمان حیات و وصی در زمان ممات قرار دادیم تا نسبت بـه احـراز تخلـف از هـر یـک از       دانشگاه مزبورضمن عقد خارج الزم، 
و با انجام مصـالحه هـیچ ضـرورتی جهـت     ها و خسارات و مطالبات از طرف اینجانبان با خود مصالحه نماید  تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه

مـذکور قطعـی و غیـر قابـل      دانشـگاه مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر براي تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیـین و تشـخیص   
یا هر محل دیگـري  و مزایاي دریافتی مذکور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق و  دانشگاه. اعتراض و موجب صدور اجرائیه خواهد بود

متعهد به انجام تعهـدات فـوق و جبـران خسـارت و      یاد شده دانشگاههاي اینجانبان وصول کند و اینجانبان متضامناً در برابر  از اموال و دارایی
 . پرداخت مطالبات فوق هستیم

دانشـگاه  رج در ایـن سـند تضـامنی اسـت و     ولیت ضامنین با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندئتعهد و مس: تبصره

علیه هر یک از متعهـد و ضـامنین و یـا در آن     تواند براي دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً  می......................................... علوم پزشکی 
و یـا نسـبت بـه طـرح      لبات دولت و خسارات تعقیب نمودهواحد علیه تمامی آنها اجرائیه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور وصول مطا

 .االتباع است قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شده و بین طرفین الزم 10این قرارداد بر مبناي ماده . دعوا اقدام نماید
 
 
 
 

 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................. متعهد        ءمحل امضا

 

  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ضامنین ءمحل امضا

 

 

 .............................................................................................................................................................. )به نیابت( دانشگاه علوم پزشکیه نمایند /وزارت بهداشت ءحل امضام

 


