
  تحقيقاتي دانشجويان دوره دكتري جهت استفاده از فرصت  ملكيفرم وثيقه 

  

شناسنامه شماره................. صادره از ..................كد ملي ....................... ساكن با  اينجانب ............................. فرزند ..............
استفاده از مزاياي ارزي و ريالي ا .....كه ب.......................................................................................................................................................................

........................... عازم كشور ........................به مدت ................ماه در رشته ......................مقطع ........فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي براي اعطايي 
كشور طبق ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه استفاده خواهم نمود ،  / داخلدر خارجارزي و ريالي فرصت مطالعاتي مي باشم و از مزاياي 

راي تضمين اجو در مقام دهم ج در اين سند را به طور كامل و مطلوب انجام تمام تعهدات مندرشوم كه ميبموجب اين سند متعهد 

آن با لحاظ كردن تمام شرايط و مندرجات موضوع آن، نيز حسن انجام تعهدات  و مندرجات اين سند ومفاد 

مبلغ صرفاً به جهت رعايت مقررات ثبتي و انتظامي بوده  ذكر اين .سپارممي تضمينحداقل ريال به عنوان ................................................مبلغ

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

  ملتزم مي گردم:ضمن عقد خارج الزم طريق صدور اجرائيه از جانب دفترخانه و يا مراجع قضايي استيفا گردد. 

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

علمي اشتغال  تحقيقات در محل و مدت تعيين شده در اين سند صرفاً به امر » هاي علميداخل و خارج كشور و شركت در كنفرانس
 را رعايت نمايم. رات مربوطه و كليه دستورات و مقرداشت

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

 برابر مقررات با موفقيت بگذرانم  ،مدت مصوبمحل تعيين شده و ظرف ام در كه براي آن اعزام شده
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  .٣

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

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

تواند به اختيار ميسازمان اينجانب حجت است و بر و چگونگي جبران آن  مراجعت به كشور يا تخلف از مفاد تعهدات موضوع اين سند
تفاده سا اخذ شدهو يا از طريق صدور اجرائيه از محل وثيقه تضي براي وصول مطالبات خود ققضايي م -خود از هر گونه اقدام حقوقي 

 اقدام گردد تاخير تاديهمعادل ريالي ارزهاي پرداختي به نرخ روز با احتساب براي مطالبه و دريافت نمايد 

تعهدات مربوط به اجراي مراجعت نمايم و عالوه بر /دانشگاه/پژوهشگاه مربوط به كشور تن مدت تعيين شدهپايان ياف يك ماه پس از  .۵
قرار گرفته است، بر ذمه اينجانب و در صورت استفاده از مزايا و قراردادهاي ديگر آموزش رايگان و ساير تعهداتي كه در برابر قوانين 

مجلس محترم شوراي اسالمي و آيين نامه هاي اجرايي و  5/2/64ارج از كشور مصوب قانون اعزام دانشجو به خ 11بر اساس ماده 
داخل كشور ام در ارزي و ريالي به تحقيق اشتغال داشتهبرابر مدتي را كه در خارج از كشور با استفاده از مزاياي  2ساير مقررات مربوط 

چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف نموده و يا پس از و  مخدمت نماي)مربوط /پژوهشگاه دانشگاه( در صورت بورسيه بودن در 
عمل ياد شده  شروع به كار به هر علتي از مؤسسه محل خدمت خود اخراج شوم و به طور كلي چنانچه برخالف هر يك از تعهدات

مراجعت ننمايم و تعهدات خود را  ه كشورتحقيقات (طبق حكم فرصت مطالعاتي) ب ماه از تاريخ اتمام 6ظرف مدت نمايم و يا حداكثر 
اين  4تواند بر اساس مفاد بند ميمذكور سازمان ام روز در كشور محل تحقيق اقامت داشته 180و يا معلوم شود كمتر از  انجام ندهم

   اقدام نمايد.عليه اينجانب سند 
ه ميزان مدت مقرر در بقطع........ تعهد مي نمايم همچنين به موجب اين سند و با توجه به بهره مندي از مزاياي آموزش رايگان در م .۶

در كشور خدمت نمايم، در صورت عدم انجام تعهدات قانوني و قراردادي مربوط به آموزش رايگان قوانين و آئين نامه هاي مربوطه 
محل وثيقه را از تاخير تاديه  از جملهوزارت مجاز است بابت هزينه هاي آموزش رايگان مبلغ....... ريال بعالوه كليه خسارات احتمالي 



اينجانب دريافت نمايد. تشخيص وزارت راجع به وقوع تخلف و ميزان خسارت وارده غير قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجراييه از 
 طريق دفترخانه خواهد بود.

 
محل، به منزله ابالغ قانوني به اينجانب  نشاني اقامتگاه اينجانب، نشاني مندرج در اين سند مي باشد و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين .٧

ل كاداره بوده و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظيم كننده سند، دانشگاه محل خدمت و همچنين به 
ن شده در اين سند ابالغ و اخطاريه ها به محل تعيي هاكليه ابالغصورت، در غير ايناطالع خواهم داد و امور دانشجويان خارج بورس 

 قطعي و غير قابل اعتراض از سوي اينجانب مي باشد.
  

 همچنين مطابق ضوابط و مقررات و در راستاي تضمين حسن اجراي تعهدات فوق الذكر:

................ شغل..................... نشاني محل اينجانب ................. فرزند........................ شماره شناسنامه ...................... كد ملي........... .1
عقد خارج الزم متعهد مي گردم سكونت .............................................. كد پستي ............................... با اطالع كامل از موارد فوق، ضمن 

..........  تمام تعهدات فوق را بطور كامل و مطلوب به انجام خواهد رساند و حسن انجام تعهدات فوق را تضمين مي آقاي/خانم ......................
تواند به اختيار خود از مي سازمانالذكر به معني نقص تعهد شخصي اينجانب است و در اين صورت نمايم. تخلف از مفاد هر يك از تعهدات فوق

عالوه بر ايي مقتضي براي وصول مطالبات خود و يا از طريق صدور اجرائيه از محل وثيقه اخذ شده استفاده نمايد و قض -هر گونه اقدام حقوقي 

برابر معادل ريالي ارزهاي  5، براي مطالبه و دريافت قيمت روز پرداختبه باالترين پرداختي دريافت معادل ريالي ارزهاي مطالبه و 

و نيز خسارت تأخير وان خسارت عدم انجام تعهد با احتساب كليه هزينه هاي قضايي و اجرايي به عنروز پرداخت به قيمت پرداختي 

، سازمان امور بموجب عقد خارج الزم تأيه وجوه ريالي از تاريخ دريافت تا تاريخ پرداخت و كليه خسارات ديگر به تشخيص سازمان اقدام نمايد. 
د در زمان ممات قرار دادم تا نسبت به احراز و اثبات  تخلف از هر يك از موارد فوق و تعيين ا وكيل خود در زمان حياث و وصي خودانشجويان ر

الحه ميزان ارزهاي پرداختي و ساير مطالبات و خسارات و هزينه ها از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه نمايد و در صورت انجام توافق و مص
ي يا مراجع ديگري جهت تعيين اين موارد وجود نخواهد داشت و تعيين و تشخيص وزارت مذكور مذكور هيچ ضرورتي جهت مراجعه به مقام قضاي

 در اين خصوص قطعي و غير قابل اعتراض است و چنين تعيين و تشخيصي موجب صدور اجرائيه از طرف دفترخانه يا مراجع قضايي خواهد بود.

متصوره در پالك ثبتي شماره .............. فرعي از .............. اصلي واقع در بخش همچنين تمامي ششدانگ عرصه و اعيان و كليه حقوق و منافع 
........ دفتر..................... به نشاني .....................شهرستان...................  مورد ثبت شماره ...................... طبق سند مالكيت به شماره صفحه..........

جهت انجام تك تك تعهدات فوق اعم از اصل تعهد و خسارات و مطالبات (شامل .................................................................... را در قبال مبلغ ......
فوق مذكور است) به وثيقه (به ترتيبي كه در اعم از فرصت مطالعاتي و هزينه مربوط به آموزش رايگانها ارزهاي پرداختي و غير آن) و هزينه

واهد نهادم. توضيحاً اينكه تعهدات مندرج در اين سند مستقل از يكديگرند به اين معني كه بطالن احتمالي بخشي از آنها به تمام سند سرايت نخ
رات و هزينه هاي زائد بر اين كرد. همچنين ذكر مبلغ مال الرهانه صرفاً به جهت رعايت مقررات انتظامي بوده و مانع از آن نخواهد بود كه خسا

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  24مبلغ حسب توافق طرفين كه ضمن همين سند انجام شده و بنا به تكليف مندرج در ماده 
ب دفترخانه و يا از محل همين وثيقه و از طريق صدور اجرائيه از جان 11/11/82مورخ  31047/134و تبصره آن و بخشنامه شماره  1380سال 

اً به مراجع قضايي استيفا گردد. مفاد بخشنامه و ماده قانوني فوق به متعهد و وثيقه گذار تفهيم گرديد و مورد وثيقه پس از قبض و اقباض مجدد
ر وثيقه است و انجام تصرف اينجانب (وثيقه گذار) داده شده تا از جهت خود استيفاي منافع نمايم. تمام مورد وثيقه بابت تك تك تعهدات فوق د

  ود.برخي از اين تعهدات بخشي از مورد وثيقه را آزاد نخواهد كرد. همچنين پرداخت قسمتي از دين سبب آزاد شدن بخشي از مورد وثيقه نخواهد ب
نين ايفاي دين از جانب در صورت تعدد وثيقه گذار ايفاي دين از جانب يكي از آنان، باعث آزاد شدن سهم او نخواهد گرديد. در صورت تعدد مديو

اد شدن برخي از آنها هيچ بخشي از مورد وثيقه را آزاد نخواهد كرد و در صورت فوت وثيقه گذار يا مديون، ايفاي دين از جانب برخي وراث باعث آز
زبور خواهد بود و بالجمله مورد در وثيقه وزارت مسازمان امور دانشجويان هاي سهم آنان نخواهد گرديد و تمام مورد وثيقه تا استيفاي تمام طلب

  وثيقه از هر جهت تجزيه ناپذير است و تا پايان انجام تعهدات ، وثيقه قابل تعويض نيست.
هاي نگهداري مورد وثيقه در تمام مدت بعهده وثيقه گذار است، وثيقه گذار حق ندارد قبل از فك وثيقه نسبت به مورد وثيقه به هر تمام هزينه

ع صلح حقوق، شرط وكالت و غير آن هيچگونه معامله ناقله يا منتج به نقل (نظير رهن) انجام دهد و بالجمله هرگونه انتقال عنوان اعم از بي
سقوط حق وثيقه اين ، سبب سازمانغير نافذ است و تنفيذ يا اجازه سازمان مالكيت عين يا منافع يا حقوق مورد وثيقه بدون رضايت كتبي و صريح 



ود و وثيقه در صورت اذن يا تنفيذ معامله هم به قوت خود باقي است. همچنين هرگونه اقرار به معامالت ناقل عين يا منفعت يا نخواهد ب سازمان
  حقوق منتج به نقل اين موارد باطل است.

حق) خواهد بود. همچنين هر هرگونه اضافه ساختمان در مورد وثيقه جزء مورد وثيقه است و بابت تمام ديون مندرج در اين سند (اعم از سابق و ال
  است.سازمان نوع تخريب يا تجديد بنا، منوط به اجازه كتبي 

و توافق با وثيقه گذار در مورد شيوه پرداخت دين و نظاير آن به معني دفتر حقوقي سازمان است كتبي و فك وثيقه موكول به رضايت صريح 
  انصراف از وثيقه نخواهد بود.

در زمان حيات و وصي خود در زمان ممات قرار  ( با اسقاط حق عزل وكيل)ودخرا وكيل سازمان ، موجب عقد خارج الزماينجانب (وثيقه گذار) به 
ق و دادم تا نسبت به احراز و اثبات تخلف از هر يك از موارد فوق و تعيين ميزان مطالبات و خسارات و هزينه ها از طرف اينجانب با خود تواف

حق دارد مطابق  سازماني جهت مراجعه به مقام قضايي يا مرجع ديگر جهت تعيين موارد وجود نخواهد داشت. مصالحه نمايد و هيچ ضرورت
وكالت و وصايت مقرر در سطور پيشين مطالبات خود را از مورد وثيقه وصول نمايد و صرف اعالم به دفترخانه در اين خصوص كافي خواهد بود. 

و ايفا هر يك از تعهدات مذكور موجب فسخ سند  مستقل از يكديگرند و آموزش رايگان ت مطالعاتيمربوط به فرص تعهدات مندرج در اين سند
ضمنا تعهدات وثيقه گذار و متعهد تضامني است و وزارت متبوع جهت جبران خسارت ميتواند به هر يك از  .وثيقه و لغو ساير تعهدات نخواهد بود

  طرفين الزم االتباع است.براي   قانون مدني تنظيم شده و 10اين قرارداد مطابق ماده  وثيقه گذار يا متعهد و يا هر دو رجوع نمايد.
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