
   

   

  

  

 فرم سند تعهد محضري

 عضو هيأت علمي دانشگاه 
 

 شماره 

 تاریخ

 وستپي  

 :خ تاري

 :ره شما

 : پيوست

............ متولمد  ........... به شمماره ميم    ................. صادره از ..........شناسنامه شماره ............... فرزند............... اينجانب 

.......... ل در رشمته  كه با مأموريت آموزش  جهمت اداممه صي م    ........ ..................................................................ساكن 

بدون پرداخت شمهريه موافقمت بمه    ......... طبق م وبه شوراي بورس دانشگاه مورخ ................ دانشگاه ............. مقطع 

عمل آمده برابر ضوابط دانشگاه كه از مفاد آن اطالع كامل حاصل كرده ام از مزاياي مأموريت آموزشم  داخمل كشمور    

موريت آموزش  ن ز مطيع شده ام متعهد م  شوم دوره صي  ل خود را از ضوابط مربوط به مأ "و ضمناايم استفاده م  نم

 ي  را بمه  برابر ضوابط و مقررات با موفق ت به اصمام رسانده و ميزم هستم در طول صي  ل به طور سال انه صاي ديه صي 

ادامه صي  ل و استفاده از مأموريت آموزش  منوط به  و نمايم ارائه دانشگاه امور ب ن الميلمديريت روابط دانشگاه  و 

ارائه و صيويل صاي ديه صي  ي  خواهد بود و موافقت م  كنم پس از پايان صي  ل ، مدرك صي  ي  اينجانب از طريق 

ارسال و صيويل گردد و برنامه ريزي منابع دانشگاه  مديريتبه معاونت صوسعه  "معاونت آموزش  ميل صي  ل مستق ما

صا پايان مدت صي  ل و يا پرداخت وجه التزام در اخت ار آن معاونت قرار داشته و اينجانب از مطالبه آن خودداري نمايم  و

و دانشگاه ن ز مجاز م باشد كه از صيويل مدرك صي  ي  خودداري نمايد و حق هرگونه اعتراض  را در اين خ وص از 

ام دوره صي  ل به مدت سه برابر مدت صي  ل در هر وم پس از اصمهمچن ن متعهد و ميتزم م ش. خود سيب م  نمايم 

ميي  كه دانشگاه صع  ن كند خدمت مورد صعهد را طبق ضوابط اداري انجام دهم و چنانچه در ممدت صي م ل بمه همر     

عيت  از دانشگاه ميل صي  ل اخراج و يا از ادامه صي  ل ميروم شده و يا صرك صي  ل نموده و يا پس از فراغمت از  

لتمزام معمادل كي مه حقموم و مزايماي      انجام صعهدات موضوع اين سند استنكاف نمايم متعهد م  گردم وجه اصي  ل از 

 . و يكجا و بدون ه چگونه ق د و شرط به دانشگاه پرداخت نمايم  "تعيقه دريافت  را نقدام

بما صوجمه بمه حكمم     ............. د كارمنم .....................خمانم  / براي صضم ن حسن انجام صعهدات ناش  از اين سمند آقماي   

كه ارائه گرديده متعهد م  شوم در صورت صخيف متعهد اين سند از هر يم  از  .............. مورخ ......... كارگزين  شماره 

شرايط فوم كي ه وجه التزام  را كه به عهده متعهد اين سند حسب صشخ ص و اعالم دانشگاه م  باشمد بمدون عمور و    

يكجا پرداخت نمايم و دانشگاه مجاز خواهد بود در صورت صخيف متعهد از صعهمدات موضموع سمند بمدون      "بهانه و نقدا

و يما  "مراجعه به مراجع قضاي  و از طريق اداره اجراي ثبت نسبت به صدور اجرائ ه عي مه متعهمد و ضمامن وي منفمردا    

 .اقدام و حقوم ناش  از سند را است فا نمايد "متضامنا

تعهدين در صورت صغ  ر نشان  موظفند نشان  جديد موكور در اين سند نشان  قانون  آنان م  باشد و آدرس متعهدين م

خود را به اين دانشگاه اعالم نمايند و اگر صغ  ر نشان  را به دانشگاه اعالم نكنند نشان  مندرج در سمند نشمان  قمانون     

 .بالغ قانون  ميسوب م  شود آنان ميسوب و ابالغ اورام ثبت  و غ رثبت  در همان نشان  ا




