
  

باسمه تعالی  
فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان منطقه 1، زرمندگان و ایثارگران،،

براى کلیه رشته ها در آزمون سراسرى

 ..........................................شناسنامه  شماره  به ....................................  سال متولد .................................... فرزند ..........................................  خانوادگي نام ....................................  نام : اينجانب

 سراسري  آزمون در  ............................................... آزمايشي  گروه در  هك  ....................................................... ساكن .................................... تولد  محل .................................... از  صادره

 عالي  آموزش  مؤسسهيا   دانشگاه  .................................... مقطع در ( دبيري  هاي رشته بجي) .................................................رشته در ................ سال

................................................ 

  عقد خار   ضمن ،و اختيار  ميل  در كمال  ام شده  پذيرفته (1و  2  مناطق  سهميه بجي) ها و يا ساير سهميه  يك  منطقه  هميهس  جيو داوطلبان

برابر   يك  مديه ب  عمومي  وهيفه  خدمت  تكلي   از تعيين  پس  فوق  در مقطع  تحصيلي  دوره  از گذراندن  پس  كه  شوم مي  متعهد و ملتيم  الزم

 : كه  خود در مناطقي  تحصيل  زمان

(. پيشكي  آموزش  گروه  حصيليت  هاي رشته  براي)كند  مي  تعيين  پيشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزاري -1

(.ها ساير رشته  براي)كنند  مي  تعيين  اسالمي  انقالب  ها و نهادهاي و ارگان  دولتي  ها و اداراي سازمان -2

 بـر )  اسالمي  انقالب  ها و نهادهاي و ارگان  دولتي  ها و اداراي سازمان ، پيشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  نياز وزاري  در صوري  اول  در وهله

  وزاري  و معرفـي   تشـخيص   به  خصوصي  مذكور در بخش  هاي ها و يا سازمان نياز وزارتخانه  عدم  نمايم و در صوري  خدمت (2و  1 موارد  حسب

نحـو  ه ب  خدمت  نجاماز ا(  عمومي  وهيفه  خدمت  احتساب  بدون)  تحصيل  از پايان  پس  يكسال  هرف  چنانچه.  نمايم  خدمت  كار و امور اجتماعي

دانشـجو    سرانه  هاي هيينه برابر بر استرداد  مجاز و مختارند عالوه  مربوطه  هاي و وزارتخانهتحقيقاي و فناوري  ،علوم  وزاري  نمايم  استنكاف  فوق

  رايگـان   تعهد آموزش  اجراي  د بمعنيتعه  مفاد اين. نمايند  مذكور خودداري  خدمت  انجام تا  تحصيلي  مدارك  از تحويل  تحصيل  مدي  در طول

  در صـوري   دهـم  مـي   وكالـت   مربوطه  هاي و وزارتخانهتحقيقاي و فناوري  ،وزاري علوم  به  الزم  عقد خار   تعهد ضمن  اين  موجب  باشد و به مي

  را در مـدي  دانشـجو   سـرانه   مصـروفه   هـاي  برابر هيينه  يكنباشد   اقتدار اينجانب  از حيطه  خار   كه  از آن  تعهد و استنكاف  از مفاد اين  تخل 

  و ميـيان   تخلـ    مورد كيفيـت  ذيرب  در  هاي و وزارتخانهتحقيقاي و فناوري  ،علوم  وزاري  تشخيص. نمايند  برداشت  اينجانب  از اموال  تحصيل

 . ست االجرا الزم و  قطعي  اينجانب  ور برايمذك  هاي وزارتخانه  اعالم  و صرف  بوده  اعتراض  ريرقابل  مصروفه  هاي هيينه

  پيشكي  آموزشي  گروه  هاي رشته  براي : توضيح

.شود مي  محسوب  پيشكي  گروه  قانوني  جيو خدماي( تعهد)ميبور   خدماي -1

  آموزش و  درمان ، بهداشت  وزاري  موافقت با مگر  ندارم را باالتر  تحصيلي  درجاي در  شركت  حق  تعهدنامه  اين در مذكور  تعهداي  انجام تا -2

. پيشكي

 :و اثر انگشت امضاو : اريخت

............................................: تاريخ 2فرم شماره 

...........................................: شماره

دستورالعمل ثبت نامي پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 9318

بدون امضاء و اثرانگشت فاقد اعتبار است


