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تمام تعهدات مندرج ب اين سند متعهد مي گردم كه مطالعاتي در خارج/ داخل كشور طبق ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه استفاده خواهم نمود ، بموج

با لحاظ كردن تمام اجراي مفاد و نيز حسن انجام تعهدات ذيل، تضمين و در مقام برسانم مطلوب به انجام  در اين سند را به طور كامل و

ذكر اين مبلغ صرفاً به جهت رعايت مقررات . سپارمميحداقل تضمين ريال به عنوان ...................................................مبلغشرايط و مندرجات اين سند، 

نا به و انتظامي بوده و مانع از آن نخواهد بود كه خسارات و هزينه هاي اضافه بر اين مبلغ، حسب توافق طرفين كه ضمن همين سند انجام شده و بثبتي 
از  11/11/82مورخ  31047/134و تبصره آن و بخشنامه شماره  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال  34 تكليف مندرج در ماده

  :گردمملتزم ميضمن عقد خارج الزم طريق صدور اجرائيه از جانب دفترخانه و يا مراجع قضايي استيفا گردد. 

نامه نطبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري( سازمان امور دانشجويان) و با توجه به قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و آيي .1
نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت در داخل و خارج كشور و شيوه«در قبال اعطاي مزايا و تسهيالت موضوع  ها و ساير مقررات مربوط،

در محل و مدت تعيين شده در اين سند صرفاً به امر تحقيقات  علمي اشتغال داشته و كليه دستورات و مقررات » هاي علميشركت در كنفرانس
 مربوط را رعايت نمايم.

اقدامي كه خالف شئون دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير مقررات جاري كشور باشد بعمل نياورم و بدون اجازه كتبي و قبلي، محل هيچ گونه  .٢
ام هتحقيق خود را بدون كسب موافقت از اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج از كشور تغيير ندهم و دوره تحقيقاتي را كه براي آن اعزام شد

 ين شده و ظرف مدت مصوب، برابر مقررات با موفقيت بگذرانم در محل تعي
و  بعد از اتمام دوره و زمان تعيين شده و مراجعت به كشور در اولين فرصت اداري به اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج از كشور مراجعه .٣

- پذيرم كه تحويل مدرك فارغنمايم و اين شرط را مي عالوه بر ارائه گزارش تحقيقات خود، نسبت به تسويه حساب بر حسب مستندات اقدام
 پذير است.التحصيلي دكتري فقط پس از تسويه حساب كامل با اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج امكان

براي  به موجب اين سند، سازمان امور دانشجويان را وكيل قانوني خود در زمان حيات و وصي خود در صورت وفات و نيز مرجع انحصاري .۴
دانم. تشخيص اين سازمان در مورد ميزان خسارات ناشي از عدم مراجعت به كشور يا تشخيص ايفاء يا عدم ايفاء تعهدات قانوني و قراردادي مي

 -قي تواند به اختيار خود از هر گونه اقدام حقوتخلف از مفاد تعهدات موضوع اين سند و چگونگي جبران آن بر اينجانب حجت است و سازمان مي

معادل براي مطالبه و دريافت استفاده نمايد  قضايي مقتضي براي وصول مطالبات خود و يا از طريق صدور اجرائيه از محل وثيقه اخذ شده

  اقدام گردد تاخير تاديهريالي ارزهاي پرداختي به نرخ روز با احتساب 

تعهدات مربوط به آموزش رايگان و اجراي مراجعت نمايم و عالوه بر  ه/دانشگاه/ پژوهشگاپايان يافتن مدت تعيين شده به كشور يك ماه پس از .۵
بر اساس قرار گرفته است، ذمه اينجانب بر  ي ديگر، مقررات و قراردادها در صورت استفاده از مزاياقوانينير طبق حسب مورد ساير تعهداتي كه 

 2م شوراي اسالمي و آيين نامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط مجلس محتر 5/2/64قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب  11ماده 
داخل كشور ( يا در صورت بورسيه بودن در ام در برابر مدتي را كه در خارج از كشور با استفاده از مزاياي ارزي و ريالي به تحقيق اشتغال داشته

مورد تعهد استنكاف نموده و يا پس از شروع به كار به هر علتي از مؤسسه خدمت نمايم و چنانچه از انجام خدمت  دانشگاه / پژوهشگاه مربوطه ) 
 ماه از تاريخ انمام 6محل خدمت خود اخراج شوم و به طور كلي چنانچه برخالف هر يك از تعهدات ياد شده عمل نمايم و يا حداكثر ظرف مدت 

روز در كشور محل  180ود را انجام ندهم و يا معلوم شود كمتر از تحقيقات (طبق حكم فرصت مطالعاتي) به كشور مراجعت ننمايم و تعهدات خ
   عليه اينجانب اقدام نمايد.اين سند تعهد  4شرح بند به  ام سازمان مذكور حق داردتحقيق اقامت داشته

مقرر در قوانين و  مدت ميزان مي نمايم به همچنين به موجب اين سند و با توجه به بهره مندي از مزاياي آموزش رايگان در مقطع........ تعهد .۶
در كشور خدمت نمايم، در صورت عدم انجام تعهدات قانوني و قراردادي مربوط به آموزش رايگان وزارت مجاز است بابت آئين نامه هاي مربوطه 

از اينجانب دريافت نمايد. تشخيص وزارت راجع به را از جمله تاخير تاديه خسارات احتمالي هزينه هاي آموزش رايگان مبلغ....... ريال بعالوه كليه 
 وقوع تخلف و ميزان خسارت وارده غير قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجراييه از طريق دفترخانه خواهد بود.

به اينجانب بوده و  نشاني اقامتگاه اينجانب، نشاني مندرج در اين سند مي باشد و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل، به منزله ابالغ قانوني .٧
ل بورس و امور كچنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظيم كننده سند، دانشگاه محل خدمت و همچنين به اداره 

و غير قابل اعتراض  ها و اخطاريه ها به محل تعيين شده در اين سند ابالغ قطعيصورت، كليه ابالغدانشجويان خارج اطالع خواهم داد در غير اين
 از سوي اينجانب مي باشد.
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  كارمند رسمي

خانم                                  /م كه آقاييضمن عقد خارج الزم متعهد مي گردمفاد و لوازم حقوقي تعهدات ياد شده با اطالع كامل از  .8

مبلغ                                     در قبال حسن انجام تعهدات فوق را  مطلوب به انجام خواهد رسانيد و ت فوق را به طور كامل وتمام تعهدا

ذكر اين مبلغ و اذعان داريم كه  مينمايتضمين ميبابت هزينه فرصت مطالعاتي و مبلغ.......... ريال بابت هزينه آموزش رايگان ريال ......

هاي اضافه بر اين مبلغ، حسب توافق طرفين كه فاً به جهت رعايت مقررات ثبتي و انتظامي بوده و مانع از آن نخواهد بود كه خسارات و هزينهصر
و تبصره آن و  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال  34ضمن همين سند انجام شده و بنا به تكليف مندرج در ماده 

از مفاد هريك  از از طريق صدور اجرائيه از جانب دفترخانه و يا مراجع قضايي استيفا گردد. تخلف 11/11/82مورخ  31047/134ماره بخشنامه ش

اين  4حق دارد وفق بند سازمان امور دانشجويان است و در اين صورت  اناز تعهدات فوق الذكر به معني نقض تعهد شخصي اينجانب

برابر معادل  5و دريافت  مطالبهقيمت روز پرداخت، براي معادل ريالي ارزهاي دريافتي به باالترين دريافت مطالبه و  سند،؛ عالوه بر

با احتساب كليه هزينه هاي قضايي و به عنوان خسارت عدم انجام تعهد روز پرداخت قيمت ترين باالبه پرداختي ريالي ارزهاي 

گر به تشخيص سازمان اقدام نمايد. ضمنا هر ريخ دريافت تا تاريخ پرداخت و كليه خسارات ديو نيز خسارت تأخير تأيه وجوه ريالي از تااجرايي 

ء ھر يک از تعھدات مذکور موجب فسخ يك از تعهدات مربوط به دوره فرصت مطالعاتي و آموزش رايگان مستقل از يكديگر بوده و ايفا

وصي خود در  در زمان حيات و را وكيل خودان امور دانشجويان سازمالزم  بموجب عقدخارج سند و لغو ساير تعھدات نخواھد بود.

اثبات تخلف از هر يك از موارد فوق وتعيين ميزان ارزهاي پرداختي وساير مطالبات  زمان ممات قرار داديم تا نسبت به احراز و

مقام قضايي يا مرجع ديگر جهت ضرورتي جهت مراجعه به  هيچ مصالحه نمايد و وخسارات وهزينه از طرف اينجانب با خود توافق و

ضمنا  .خصوص قطعي وغير قابل اعتراض است مذكور در اينسازمان ين وتشخيص يتعيين اين موارد وجود نخواهد داشت وتع

تعهدات ضامن و متعهد تضامني است و وزارت متبوع جهت جبران خسارت و وصول مطالبات مي تواند به هر يك از ضامنين و يا 

 و مراجعه نمايد.متعهد و يا هر د
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ارائه گواهي اشتغال بكار از دستگاه مربوطه  بهكاركنان نيروهاي مسلح نياز  -

  .دارد.

  ارسال گردد. سند تعهد  احكام كارگزيني ضامنين به پيوست -

  

  


