
 فرم تعهد نامه

 

 توجه )این فرم باید در دفاتر اسناد رسمی به صورت سند محضری تنظیم شود (

  صادره از                   دارای شناسنامه شماره                     فرزند                    اینجانب 

  دانشگاه                      رشته       فارغ التحصیل سال  دانشجو/             متولد 

که جهت ادامه تحصیل نیاز به ریزنمرات تحصیلی                                                                 ساکن

تحقیقات و فناوری محل تحصیل خود را تغییر  شوم بدون اجازه کتبی و قبلی وزارت علوم ،دارم متعهد می

تحقیقات و فناوری مقتضی بداند  هرگاه که وزارت علوم ، شوم پس از انجام تحصیالت یاندهم و متعهد می

و مقررات مربوط  1353طبق مفاد قانون تامین وسایل وامکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب سال 

به آن میزانی که طبق مقررات مذکور و سایر مقررات مصوب به ذمه اینجانب است در داخل کشور خدمت 

های های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و شهریه و کمکموارد فوق کلیه هزینه نمایم و در صورت تخلف از

دریافتی و هزینه های مربوط به استفاده از آموزش رایگان را به میزانی که وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 

ان وقوع تشخیص وزارت علوم،تحقیقات و فناوری راجع به زم تعیین کنند به آن وزارت خانه پرداخت نمایم .

تخلف و کیفیت آن و میزان کمیت طلب و خسارات وارده غیرقابل اعتراض و موجه تقاضای صدور اجرائیه از 

دانشجوی فوق متعهد شد کلیه بدهی خود را به وزارت علوم،تحقیقات و  طریق این دفترخانه خواهد بود.

علوم،تحقیقات و فناوری به  جا پرداخت نماید و اعالم وزارتفناوری بنا به تشخیص وزارت مذکور یک

..........................     و نیز حاضر گردید،خانم /آقای .... دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غیر قابل اعتراض است.

و اقرار نموده .............. .....شغل ......... ...........صادره از ................ دارای شناسنامه شماره .......................... فرزند ...

    شوم از عهده این جانب نیز متعهد و ملتزم می عالوه بر تعهداتی که دانشجو به شرح فوق تقبل نموده ،

کلیه دیون و قروضی که ممکن است شخص مذکور به موسسه محل تحصیل و یا سایر اشخاص و یا خساراتی 

برآیم و همچنین در صورتی که دانشجوی مذکور در انجام  که به وزارت علوم تحقیقات و فناوری وارد شود

های او را به هر میزانی که وزارت علوم تحقیقات و تعهدات خود کوتاهی و به آن عمل ننماید کلیه بدهی

فناوری تعیین کند بدون هیچ عذری پرداخت نمایم و در صورت تاخیر در پرداخت وزارت علوم،تحقیقات و  

باشد برای وصول کلیه وجوه مورد نظر به میزانی که باشد تقاضای صدور اجرائیه یفناوری مجاز و محق م

نماید و کلیه طلب خود و خسارات وارده را از کلیه اموال و دارایی منقول و غیرمنقول اینجانب استیفا نماید و 

میزان بدهی  بهرتقدیر تشخیص وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نسبت به وقوع تخلف و کیفیت آن و کیفیت

دانشجو و خسارات وارده قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری می تواند به  خواهد بود.تعهد امضا کنندگان در قبال دولت تضامنی بوده ،

صادر و عملیات اجرایی را به منظور وصول  هریک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هر دوی آنان اجرائیه

 مطالبات دولت و خسارت تعقیب نماید. 


