
  فرم تعهد نامه
  

این فرم باید در دفتر اسناد رسمی به صـورت سـند محـضري              ( توجه       
  )تنظیم شود

  
ــنامه        ــد                       داراي شناس ــب                              فرزن اینجان

    التحـصیل سـال              فـارغ /انـشجو       صادره از                  متولد     د                 شماره  
  رشته                                دانشگاه                    ساکن                             

شـوم    متعهد مـی  که جهت ادامه تحصیل نیاز به ریزنمرات تحصیلی دارم          
بدون اجازه کتبی وقبلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري محـل تحـصیل       

کـه  پس از انجام تحصیالت یا هرگاه       شوم    خود را تغییر ندهم و متعهد می      
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري مقتضی بداند طبق مفـاد قـانون تـامین     

 و  1353وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانـی مـصوب سـال              
مقررات مربوط به آن به میزانی که طبق مقررات مذکور و سـایر مقـررات               

دمت نمـایم و در صـورت       مصوب به ذمه اینجانب است در داخل کشور خ        
هاي وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري و           تخلف از موارد فوق کلیه هزینه     

هاي مربوط بـه اسـتفاده از آمـوزش           هاي دریافتی و هزینه     شهریه و کمک  
که وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تعیین کند به         رایگان را به هر میزانی      

وم، تحقیقات و فنـاوري  تشخیص وزارت عل  . خانه پرداخت نمایم    آن وزارت 
راجع به زمان وقوع تخلف و کیفیت آن و میزان کمیت طلـب و خـسارات                
وارده غیر قابل اعتراض و موجه تقاضـاي صـدور اجرائیـه از طریـق ایـن           

کلیه بـدهی خـود را بـه        دانشجوي فوق متعهد شد     . دفترخانه خواهدبود 
جـا    یـک رت علوم، تحقیقات و فناوري بنا به تشخیص وزارت مـذکور            وزا

پرداخت نماید و اعالم وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به دفترخانه مورد            
  0قبول دانشجو بوده و غیرقابل اعتراض است

  



آقاي                 فرزنـد             داراي شناسـنامه         /و نیز حاضر گردید،خانم   
نمـود عـالوه بـر    شماره      صادره      از       شغل         ساکن         و اقرار              

جانب نیز متعهد و ملتزم  شرح فوق تقبل نموده، این تعهداتی که دانشجو به
شوم از عهده کلیه دیون و قروضی که ممکن است شخص مـذکور بـه                 می

موسسه محل تحصیل و یا سایر اشخاص و یا خساراتی که به وزارت علوم،              
دانـشجوي  کـه     تحقیقات و فناوري وارد شود برآیم و همچنین در صورتی         

هاي  مذکور در انجام تعهدات خود کوتاهی و به آن عمل ننماید کلیه بدهی           
او را به هر میزانی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تعیین کنـد بـدون         

گونه عذري پرداخت نمایم و در صـورت تـاخیر در پرداخـت، وزارت                هیچ
 وجـوه   باشد براي وصول کلیـه      علوم، تحقیقات و فناوري مجاز و محق می       

مورد نظر به هر میزانی که باشد تقاضاي صدور اجرائیه نماید و کلیه طلـب   
خود و خسارات وارده را از کلیـه امـوال و دارایـی منقـول و غیرمنقـول                  

و بهر تقـدیر تـشخیص وزارت علـوم، تحقیقـات و         اینجانب استیفا نماید    
و فناوري نسبت به وقوع تخلف و کیفیت آن و کیفیت میزان بدهی دانشج            

و خسارات وارده قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و موجب صدور اجرائیه از             
 تعهد امـضاء کننـدگان در قبـال دولـت           0طریق این دفترخانه خواهد بود    

توانـد بـه هریـک از         تضامنی بوده، وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوریمی        
نامبردگان و یا در آن واحد براي هر دوي آنان اجرائیـه صـادر و عملیـات                 

   0رایی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارت تعقیب نمایداج


