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................  متولد........... دارای كد ملی شماره .................. صادره از  .................. شماره شناسنامهد ............. به فرزن........................  اینجانب
 تلفن ثابت و همراه..........         ....................................................................................... كد پستی : ........................... ساكن

در دانشگاه علوم (با پرداخت شهریه )ظرفیت مازاد .....................مقطع  .................رشته  .................سال  ...................ن پذیرفته شده آزمو
وزارت بهداشت ، درمان  و دستورالعمل های و آیین نامه هاقانونی  مقرراتبرابر ام پذیرفته شدهاراک  پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

و آموزش پزشكی و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و الزم االجرا ، و با آگاهی كامل از مقررات ، در 
 گردم : میمتعهد و ملتزم آزادی و اختیار كامل ، ضمن عقد خارج الزم  كمال صحت و با

قوانین ومقررات مربوط به تحصیل را در دانشگاه  ,و كلیه ضوابط ..............تحصیل كرده شته در رمطابق ضوابط و قوانین مربوط   .1
و صرفاً به امر تحصیل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصیلی و دانشگاه  تعیین شده ادامه تحصیل دهم و رعایت كنم 

 .یان رسانمبه پا دوره تحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات 

اخت دمتعهد می گردم كلیه شهریه های مربوط به تحصیل خود را كه از طرف دانشگاه محل تحصیل تعیین می گردد پر  .2
 نمایم.

متعهد  نگردم  در مدت مقررموفق  به اتمام تحصیالت  ،  آموزشی ، سیاسی، و اخالقی و غیره هردلیل  اعم از  در صورتیكه به .3
به صورت یكجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به  را اراکخسارت وارد شده به دانشگاه علوم پزشكی و  هاهزینهشوم كلیه می

و هزینه هاراجع به وقوع تخلف، كیفیت و كمیت و میزان  اراکدانشگاه علوم پزشكی تشخیص .بپردازمدانشگاه محل تحصیل 
 .ائیه از طریق دفترخانه خواهد بوداجر قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور،به هر میزانوارده خسارات 

و تمام ابالغ های ارسالی به این محل ، به منزله ابالغ قانونی به نشانی مندرج در این سند می باشد ،نشانی اقامتگاه اینجانب ،  .4
تحصیل  اطالع ه محل و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم كننده سند ، دانشگااینجانب بوده ،

ل اعتراض از سوی قطعی و غیر قابها به محل تعیین شده در این سند ابالغ كلیه اوراق و اخطاریه در غیر اینصورت ،  خواهم دهم
 . باشداینجانب می

وقوع تخلف  كیفیت و كمیت و میزان هزینه ها و خسارت وارده به هر میزان ، قطعی و غیر قابل میزان شهریه وراجع به  .5
 اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق دفتر خانه خواهد بود . 

متعهد می گردم بالفاصله پس از فراغت از تحصیل یا هرگونه انقطاع از تحصیل به کشور متبوع خویش باز  .6
 گردم.

7.  

 :اناجرای تعهدات ناشی از این سند اینجانببه منظور تضمین حسن      

محل شغغغل             نشغغانی   كدملی    شماره شناسنامه    فرزند   آقای/خانم
تلفن ثابت و محل سغغكونت  كدپسغغتی   نشانی محل سكونت   محل كار كدپستی   كار 

 همراه...
شغغوم كه تعهدات فوق الذكر قانون مدنی متعهد می 10ماده با آگاهی كامل از تعهدات دانشغغجو ، ضغغمن عقد خارج الزم و بر مبنای  

م ، چنانچه دانشجوی مذكور ، به تعهدات خود به شرح فوق الذكر عمل نكند و از هر یك یشوبوده و ملتزم می اندانشجو ، تعهد اینجانب
شجو به منزله نقض تعهد اینجانب  از تعهدات فوق تخلف كند شگاه  بوده و  ان، نقض تعهد دان شریفات ،  دان حق دارد ، بدون هیچ گونه ت

به صغغغرف اعالم به دفترخانه ، در مورد تخلف از هر یك از تعهدات فوق ، از طریق صغغغدور اجرائیه كلیه خسغغغارات وارده را ، از اموال  
را وكیل درزمان حیات و وصی در زمان ممات قراردادیم تا اراک  زم دانشگاه علوم پزشكیضمن عقدخارج الراساً استیفا كند.  اناینجانب

نسبت به احراز تخلف از هریك از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه ها و خسارات و مطالبات از طرف اینجانبان باخود مصالحه نماید    
ضائی یا      ضرورتی جهت مراجعه به مقام ق صالحه هیچ  شت و با انجام م و تعیین و  مرجع دیگری برای تعیین این موارد وجود نخواهد دا

 مذكور مجاز است دانشگاه .تشخیص دانشگاه مذكور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه خواهد بود
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صول كند و اینجانبان  اناز اموال و دارایی های اینجانب یا هر محل دیگریو مزایا مطالبات خود را از محل حقوق  در   و

 م . یت فوق هستذكور متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبادانشگاه مبرابر 
صره  ضامنان    -تب سولیت  ضامنین با    بایكدیگر، تعهد و م ضامن یا سئولیت  ضامنی    همچنین تعهد و م صلی نیز ت   متعهدا

 .باشدمی
 

 

 

 ضامن اولامضاء محل        پذیرفته شدهامضاء محل 

       

 

 ضامن دومامضاء محل                                                                                
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