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 فناوری  و ،تحقیقات علوم وزارت
 تحصیلی هیدییتأ و زنمراتیر ارسال درخواست تعهدنامه فرم

 .گردد میتنظ یمحضر صورتبه یدر دفاتر اسناد رسم دیفرم با نیا

 ............................صادره از ملی ................................شماره به  .................................فرزند ...................................... نجانبیا

 ...........................................رشته.................. سال لیالتحصفارغدانشجو /  .............................. ساکن.........................  متولد

بدون  شومیمد دارم متعه یلیتحص زنمراتیرو  یلیتحص هیدییتأبه  ازیدر مقطع باالتر ن لیکه جهت ادامه تحصدانشگاه هنر شیراز 

 ای التیپس از انجام تحص شومیمندهم و متعهد  رییخود را تغ لیمحل تحص یو فناور قاتیتحق ،وزارت علوم یو قبل یاجازه کتب

 یرانیان ااطفال و جوان لیو امكانات تحص لیوسا نیتأممفاد قانون  طبق بداند یمقتض یو فناور قاتیهرگاه که وزارت علوم تحق

اخل است در د نجانبیمقررات مصوب بر ذمه ا ریسا که طبق مقررات مذکور و یزانیو مقررات مربوط به آن به م 1353مصوب سال 

 یافتیدر یهاکمکو  هیشهر)یو فناور قاتیوزارت علوم تحق یهانهیهز هیو در صورت تخلف از موارد فوق کل میکشور خدمت نما

زارت خانه آن و به کند نییتع یو فناور قاتیکه وزارت علوم تحق زانیرا به هر م( گانیمربوط به استفاده از آموزش را یهانهیهزو 

 .میپرداخت نما

طلب و خسارات وارده  تیو کم زانیآن و م تیفیو کراجع به زمان وقوع تخلف  یو فناور قاتیوزارت علوم تحق صیتشخ

خود را به  یبده هیفوق متعهد شد کل یخواهد بود دانشجو دفترخانه نیا قیاز طر هییصدور اجرا یتقاضا و موجب اعتراضرقابلیغ

 یورو فنا قاتیو اعالم وزارت علوم تحق دیپرداخت نما كجایمذکور  وزارت صیبنا به تشخ یو فناور قاتیوزارت علوم تحق

  است. اعتراضرقابلیغدانشجو بوده  موردقبولبه دفترخانه  انیدانشجو

 ....................شغل ..................صادره از ملی ...........................شماره  به ............................. فرزند.............................. /خانمیآقا و

 یو قروض ونید هیاز عهده کل شومیممتعهد و ملتزم  زین نجانبیدانشجو به شرح فوق تقبل نموده ا که یو اقرار نمود عالوه بر تعهدات

وارد  یناورو ف قاتیتحق،که به وزارت علوم یخسارات ایاشخاص و  ریسا ایو  لیتحص که ممكن است شخص مذکور به موسسه محل

او را به  یهایبده هیکل دیو به آن عمل ننما یخود کوتاه تعهدات مذکور در انجام یدانشجو کهیدرصورت نیو همچن میبرآشود 

رداخت در پ ریتأخو در صورت  مینما پرداخت یعذر گونهچیهکند بدون  نییتع یو فناور قاتیتحق،که وزارت علوم یزانیهر م

 هییاصدور اجر یتقاضا باشد که یزانیبه هر م موردنظروجوه  هیوصول کل یبرا باشدیممجاز و محق  یو فناور قاتیتحق،وزارت علوم

 صیتشخ ریهرتقدبهو  دینما فایاست نجانبیا رمنقولیغمنقول و  ییاموال و دارا هیطلب خود و خسارات وارده را از کل هیو کل دینما

و  یدانشجو و خسارات وارده قطع یبده زانیو م تیآن و کم تیفینسبت به وقوع تخلف و ک یو فناور قاتیتحق،وزارت علوم

بوده و  یدر قبال دولت تضامن امضاکنندگانخواهد بود تعهد  دفترخانه نیا قیاز طر هییو موجب صدور اجرا بوده اعتراضرقابلیغ

 ییاجرا اتیصادر و عمل هییآنان اجرا یهردو یبرا واحددرآن ایاز نامبردگان و  کیبه هر  تواندیم یو فناور قاتیتحق،وزارت علوم

 .ندینما بیوصول مطالبات دولت و خسارات تعق منظوربهرا 

 

 ضامناثر انگشت  امضاء و                                                                                           دانشجوو اثر انگشت امضاء           


