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 «آساد  ( Ph.D)  تخصصیدکتزاي کلیٍ پذیزفتٍ شذگان فزم اخذ تعهذ محضزي اس »

......... زاضاي ًس ًظط ثِ ايٌٌِ هوطض گطزيسُ ، ايٌجبًت ..................... كطظًس ............. ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ................ ، صبزضُ اظ ..

.......... ًس پستي : .............................. كبضؽ هلي ضوبضُ .................. هتَلس ................ سبًي .......................................................

ضضتِ .............................. اظ زاًطگبُ ػلَم پعضٌي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي .............................    ....................التحصيل هوؽغ 

زض ضضتِ تحصيلي ترصصي ............................ زض زاًطگبُ ػلَم  .. .........ترصصي هَضخ ...................... زًتطايًِ زض آظهَى 

ام ، ثب ّعيٌِ زٍلت زض هوؽغ ٍ ضضتِ يبز ضسُ تحصيل  پعضٌي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي ....................................  پصيطكتِ ضسُ

ّبي ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي ٍ هَاًيي ٍ هوطضات حجت ًوبين ،  ثطاثط هوطضات ٍ آييي ًبهِ ّب ٍ زستَضالؼول 

 اسٌبز ٍ آييي ًبهِ اجطاي هلبز اسٌبز ضسوي ٍ الظم االجطا ، ظوي ػوس ذبضج الظم هتؼْس ٍ هلتعم ّستن  : 

زًتطي تحصيل ًطزُ ٍ هؽبثن ظَاثػ هطثَؼِ زٍضُ هصًَض ضا ثِ پبيبى ضسبًسُ ، زضجِ    زض ضضتِ .1

ٍ زاًطگبُ هحل تحصيل ضا ضػبيت ًليِ هوطضات هطثَغ ثِ زٍضُ آهَظضي ضضتِ هصًَض اذص ًوبين ٍ ضا زض  ترصصي 

ًٌن ٍ صطكبً ثِ اهط تحصيل پطزاذتِ ٍ هٌحصطاً زض ضضتِ ، هوؽغ تحصيلي ٍ زاًطگبُ  تؼييي ضسُ ازاهِ تحصيل زّن 

صضاًن  ٍ حن تـييط ضضتِ ضا اظ ذَز ٍ زٍضُ تحصيلي هؼيي ضسُ ضا زض هست هؼوَل ٍ ثطاثط هوطضات آى ثب هَكويت ثگ

 سبهػ هي ًٌن . 

هؼطكي ًٌن هطًع اهَض ّيأت ػلوي ٍظاضت ثْساضت ثالكبصلِ پس اظ پبيبى زٍضُ هجبظ تحصيلي ترصصي، ذَز ضا ثِ  .2

بزابز ٍ ثط اسبس هَاًيي ٍ هوطضات هطثَغ ٍ سبيط ظَاثػ هصَة ٍظاضت ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي ثِ هيعاى 

اعالمی اس سوی معاونت آموسشی وسارت بهداشت، درمان و اعمال ضزایب  مدت تحصیل با

 تؼييي ًٌس ، ذسهت ًوبين . ٍظاضت يبز ضسُ ، زض ّط هحلي ًِ  آموسش پششنی

، هَكن  ثِ اتوبم تحصيل زض هست هوطض ٍ هؽبثن ظَاثػ   زض صَضتيٌِ ثِ زاليل آهَظضي ، سيبسي، ٍ اذالهي ٍ ؿيطُ .3

آهَظضي ًگطزم ٍ يب اظ ازاهِ تحصيل اًصطاف زّن ٍ يب ثؼس اظ پبيبى زٍضُ ترصصي ثِ ّط زليل اظ اًجبم تؼْس كَم 

هؼطكي ًٌٌن ، يب ثِ  ٍظاضت ثْساضتجبظ تحصيل ، ذَز ضا ثِ الصًط استٌٌبف ًوبين ٍ يب ثالكبصلِ پس اظ پبيبى زٍضُ ه

هحل تؼييي ضسُ اظ سَي ٍظاضت ثْساضت جْت اًجبم ذسهت هطاجؼِ ًٌٌن ، ٍ يب صالحيت اضتـبل ثِ ًبض ًساضتِ 

ثبضن ٍ يب پس اظ ضطٍع ثِ ًبض ثِ ّط ػلتي اظ هَسسِ هحل ذسهت اذطاج ضَم ٍ يب تطى ذسهت ًٌن ٍ ثِ ؼَض ًلي 

ظ ّط يي اظ تؼْساتي ًِ ؼجن ايي هطاضزاز ) ٍ هوطضات هطثَغ ( ثطػْسُ گطكتِ ام ترلق ًوبين ، هتؼْس هي چٌبًچِ ا

ّبي  ّبي اًجبم ضسُ اظ سَي ٍظاضت ثْساضت ٍ زاًطگبُ هحل تحصيل ) اظ جولِ ّعيٌِ ًليِ ّعيٌِثطاثط ضَم 

ٍ ذسبضات ًبضي اظ ػسم اًجبم ذسهبت ًوي ّعيٌِ تحصيلي ٍ ... (  تحصيل ، اسٌبى ، حوَم ٍ هعايبي پطزاذتي ، 

هَضز تؼْس ضا ثِ صَضت يٌجب ٍ ثسٍى ّيچگًَِ هيس ٍ ضطؼي ثِ ٍظاضت ثْساضت ثپطزاظم  . تطريص ٍظاضت هعثَض 

هؽؼي ٍ ؿيطهبثل اػتطاض است ٍ هَجت صسٍض   ّب ٍ ذسبضات ، ضاجغ ثِ ٍهَع ترلق، ًيليت ٍ ًويت ٍ هيعاى ّعيٌِ

 اّس ثَز .اجطائيِ اظ ؼطين زكتطذبًِ ذَ
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: ذسبضات هوطض زض ايي ثٌس ، سجت هؼبكيت ايٌجبًت اظ اًجبم تؼْس ًوي ضَز ٍ ٍظاضت ثْساضت هي تَاًس  1تجصطُ 

ػالٍُ ثط زضيبكت ٍجِ التعام يب ذسبضت ، اجطاي اصل تؼْس ٍ اًجبم ذسهت زض هحل تؼييي ضسُ زض سٌس )يب ّط هحل 

 زيگطي ًِ ثؼساً تؼييي ضَز( ضا هؽبلجِ ًوبيس. 

: پطزاذت ذسبضت هَجت استحوبم كطز ثِ هؽبلجِ زاًطٌبهِ ٍ ّطگًَِ هساضى تحصيلي اظ جولِ ضيعًوطات  2جصطُ ت

ًرَاّس گطزيس ٍ اضائِ هساضى يبز ضسُ صطكبً پس اظ اًجبم تؼْسات هبًًَي ٍ هطاضزازي هَظَع ايي سٌس اهٌبى پصيط 

 است . 

هبًًَي ٍ هطاضزازي هَظَع ايي سٌس اهٌبى پصيط است ، چٌبًچِ ثِ اظ آًجبًِ اػؽبي زاًطٌبهِ ، صطكبً ثب اًجبم تؼْسات  .4

ّط زليل هَكن ثِ اًجبم تؼْسات ذَز ًگطزم ، زاًطٌبهِ تحصيلي ٍ يب ّطگًَِ گَاّي كطاؿت اظ تحصيل ٍ هسضى 

تحصيلي ٍ ضيع ًوطات ثِ ايٌجبًت اػؽب ًرَاّس ضس . ّوچٌيي تب اتوبم تؼْسات ، سٌس تؼْس ايٌجبًت كسد ًرَاّس 

 گطزيس . 

ؼطف تؼْس زض ايي سٌس ، ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي است . ثٌبثطايي هَاكوت زاًطگبُ ثب ذطيس تؼْس يب  .5

استؼلبي ايٌجبًت زض هجبل پطزاذت ذسبضت هَجت ثطائت ايٌجبًت اظ اًجبم تؼْسات هٌسضج زض ايي سٌس ًرَاّس ثَز ٍ 

حن زاضز اًجبم اصل تؼْسات زض هحل تؼييي ضسُ زض سٌس ٍ يب زض ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي ّوَاضُ 

 ّط هحل زيگطي ضا ًِ صالح هي زاًس اظ ايٌجبًت زضذَاست ًوبيس . 

ظوي ػوس ذبضج الظم ضطغ ضس ًِ ٍظاضت ثْساضت اظ ؼطف ايٌجبًت زض  تطريص ترلق اظ تؼْسات كَم ٍ تؼييي  .6

ٍصي است ، ًسجت ثِ احطاظ ٍ احجبت ترلق اظ هَاضز كَم ٍ  ،  ٍ زض صَضت كَت  هيعاى ذسبضت ٍ ٍصَل آى ، ًٍيل ،

تؼييي هيعاى ذسبضت اظ ؼطف ايٌجبًت ثب ذَز تَاكن ٍ هصبلحِ ًٌس ٍ زض صَضت تَاكن يب هصبلحِ ّيچ ظطٍضتي ثِ 

هطاجؼِ ثِ هوبم هعبئي يب هطجغ زيگط جْت تؼييي ايي هَاضز ٍجَز ًرَاّس زاضت . زض ّط حبل تطريص ٍظاضت زض 

ّبي هصًَض هؽؼي ٍ ؿيط هبثل اػتطاض ٍ هَجت صسٍض اجطائيِ اظ ؼطف زكتطذبًِ ٍ يب هطاجغ هعبيي  ي ّعيٌِتؼيي

 ذَاّس ثَز .

ٍ توبم اثالؽ ّبي اضسبلي ثِ ايي هحل ، ثِ هٌعلِ اثالؽ  ًطبًي هٌسضج زض ايي سٌس هي ثبضس ، ًطبًي اهبهتگبُ ايٌجبًت ،  .7

ذَز ضا تـييط زّن كَضاً هطاتت ضا ثِ زكتطذبًِ تٌظين ًٌٌسُ سٌس ، زاًطگبُ  ٍ چٌبًچِ ًطبًي هبًًَي ثِ ايٌجبًت ثَزُ ،

زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي اؼالع ذَاّن زاز ، ٍ اال اثالؽ ًليِ اٍضام ٍ  هحل ذسهت ٍ ّوچٌيي ثِ ٍظاضت ثْساضت، 

 . ثبضس  هؽؼي ٍ ؿيط هبثل اػتطاض اظ سَي ايٌجبًت هي ّب ثِ هحل تؼييي ضسُ زض ايي سٌس  اذؽبضيِ

 :  تعهذات واشی اس ایه سىذ ایىجاوببٍ مىظًر تضمیه حسه اجزاي 

آهاابي خ ذاابًن  ......................... كطظًااس ......................... ثااِ ضااوبضُ ضٌبسااٌبهِ ...................... زاضاي ًااسهلي      

هحااااااااااااال ضاااااااااااااوبضُ .........................  ضاااااااااااااـل ......................... ًطااااااااااااابًي   

..... ًطاابًي هحاال ًاابض ....................................................................................  ًسپسااتي هحاال ًاابض ....................

 ......................... سًٌَت ....................................................................................... ًسپستي هحل سًٌَت
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َ   11هبزُ  ثب آگبّي ًبهل اظ تؼْسات زاًطجَ ، ظوي ػوس ذبضج الظم ٍ ثط هجٌبي م ًاِ  هبًَى هسًي هتؼْس هاي ضا

م ، چٌبًچِ زاًطجَي هصًَض ، ثِ تؼْسات ذَز ثاِ  ضَ َم الصًط زاًطجَ ، تؼْس ايٌجبًت ثَزُ ٍ هلتعم هيتؼْسات ك

ي اظ تؼْسات كَم ترلق ًٌس ٍ هٌظَض ٍظاضت ثْساضت ، ػولي ًطَز ، ًوط ضطح كَم الصًط ػول ًٌٌس ٍ اظ ّط ي

ثَزُ ٍ ٍظاضت ثْساضت ، حن زاضز ، ثسٍى ّايچ گًَاِ تطاطيلبت ، ثاِ      ًطجَ ثِ هٌعلِ ًوط تؼْس ايٌجبًتتؼْس زا

ِ  بزابزصطف اػالم ثِ زكتطذبًِ ، زض هَضز ترلق اظ ّط يي اظ تؼْسات كَم ، اظ ؼطين صسٍض اجطائيِ  ّابي   ّعيٌا

اًجبم ضسُ ثبثت زاًطجَ ) ثِ ضطح كَم ( ثِ ػالٍُ ًليِ ذسبضات ٍاضزُ ضا ، اظ اهَال ايٌجبًجبى ضاسبً اساتيلب ًٌاس ٍ   

ظوي ػوس ذبضج الظم ، ٍظاضت ثْساضت ضا ًٍيل ذَز زض ظهبى حيبت ٍ ٍصي زض ظهبى هوبت هطاض زازين تاب ًساجت   

ثب ذاَز   بلجبت اظ ؼطف ايٌجبًتّب ٍ ذسبضات ٍ هؽ ى ّعيٌِثِ احطاظ ترلق اظ ّط يي اظ تؼْسات كَم ٍ تؼييي هيعا

هصبلحِ ًوبيس ٍ ثب اًجبم هصبلحِ ّيچ ظطٍضتي جْت هطاجؼِ ثِ هوبم هعبئي يب هطجاغ زيگاط ثاطاي تؼيايي اياي      

هَاضز ٍجَز ًرَاّس زاضت ٍ تؼييي ٍ تطريص ٍظاضت هصًَض هؽؼي ٍ ؿيط هبثل اػتطاض ٍ هَجت صاسٍض اجطائياِ   

اظ اهَال ٍ زاضاياي ّابي    ضت هصًَض هجبظ است هؽبلجبت ذَز ضا اظ هحل حوَم يب ّط هحل زيگطيذَاّس ثَز . ٍظا

هتعبهٌبً زض ثطاثط ٍظاضت هصًَض هتؼْس ثِ اًجبم تؼْسات كاَم ٍ ججاطاى ذسابضت ٍ     ايٌجبًت ٍصَل ًٌس ٍ ايٌجبًت

 پطزاذت هؽبلجبت كَم ّستين . 

ثِ اًجبم تؼْسات ٍ پطزاذت ذسابضات هٌاسضج زض اياي ساٌس     ثب هتؼْس سٌس ًسجت تجصطُ : تؼْس ٍ هسئَليت ظبهي 

ػليِ ّط يي اظ هتؼْس  تعبهٌي است ٍ ٍظاضت ثْساضت هي تَاًس ثطاي زضيبكت توبم يب ثرطي اظ ذسبضت هستويوبً 

ٍ يب زض آى ٍاحس ػليِ توبهي آًْب اجطائيِ صبزض ٍ ػوليبت اجطائي حجتي ضا ثِ هٌظَض ٍصَل هؽبلجبت زٍلت  ٍ ظبهي

هابًَى هاسًي ثايي     11ٍ يب ًسجت ثِ ؼطح زػَا اهسام ًوبيس .  ايي هطاضزاز ثط هجٌبي هابزُ   ضات تؼويت ًوَزٍُ ذسب

 ؼطكيي هطاضزاز هٌؼوس ضسُ ٍ ثيي ؼطكيي الظم االتجبع است . 

   طزف قزارداد:محل امضاء 

      محل امضاء ضامه:

 : ) بٍ ویابت ( محل امضاء ومایىذٌ يسارت بهذاشت / ومایىذٌ داوشگاٌ 
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 آساد  ( Ph.D)  تخصصیدکتزاي پذیزفتٍ شذگان  کلیٍ اس يثیقٍ ملکیفزم اخذ »

 «بزاي افزادي کٍ فاقذ ضامه می باشىذ 

......... زاضاي ًس ًظط ثِ ايٌٌِ هوطض گطزيسُ ، ايٌجبًت ..................... كطظًس ............. ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ................ ، صبزضُ اظ ..

.......... ًس پستي : .............................. كبضؽ هلي ضوبضُ .................. هتَلس ................ سبًي .......................................................

ضضتِ .............................. اظ زاًطگبُ ػلَم پعضٌي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي .............................    ....................التحصيل هوؽغ 

زض ضضتِ تحصيلي ترصصي ............................ زض زاًطگبُ ػلَم  .. .........ترصصي هَضخ ...................... زًتطايًِ زض آظهَى 

ام ، ثب ّعيٌِ زٍلت زض هوؽغ ٍ ضضتِ يبز ضسُ تحصيل  پعضٌي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي ....................................  پصيطكتِ ضسُ

ّبي ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي ٍ هَاًيي ٍ هوطضات حجت ًوبين ،  ثطاثط هوطضات ٍ آييي ًبهِ ّب ٍ زستَضالؼول 

 اسٌبز ٍ آييي ًبهِ اجطاي هلبز اسٌبز ضسوي ٍ الظم االجطا ، ظوي ػوس ذبضج الظم هتؼْس ٍ هلتعم ّستن  : 

زًتطي تحصيل ًطزُ ٍ هؽبثن ظَاثػ هطثَؼِ زٍضُ هصًَض ضا ثِ پبيبى ضسبًسُ ، زضجِ    زض ضضتِ .1

ٍ زاًطگبُ هحل تحصيل ضا ضػبيت ًليِ هوطضات هطثَغ ثِ زٍضُ آهَظضي ضضتِ هصًَض اذص ًوبين ٍ ضا زض  ترصصي 

ًٌن ٍ صطكبً ثِ اهط تحصيل پطزاذتِ ٍ هٌحصطاً زض ضضتِ ، هوؽغ تحصيلي ٍ زاًطگبُ  تؼييي ضسُ ازاهِ تحصيل زّن 

صضاًن  ٍ حن تـييط ضضتِ ضا اظ ذَز ٍ زٍضُ تحصيلي هؼيي ضسُ ضا زض هست هؼوَل ٍ ثطاثط هوطضات آى ثب هَكويت ثگ

 سبهػ هي ًٌن . 

هؼطكي ًٌن هطًع اهَض ّيأت ػلوي ٍظاضت ثْساضت ثالكبصلِ پس اظ پبيبى زٍضُ هجبظ تحصيلي ترصصي، ذَز ضا ثِ  .2

بزابز ٍ ثط اسبس هَاًيي ٍ هوطضات هطثَغ ٍ سبيط ظَاثػ هصَة ٍظاضت ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي ثِ هيعاى 

اعالمی اس سوی معاونت آموسشی وسارت بهداشت، درمان و مدت تحصیل با اعمال ضزایب 

 تؼييي ًٌس ، ذسهت ًوبين . ٍظاضت يبز ضسُ زض ّط هحلي ًِ ، آموسش پششنی

، هَكن  ثِ اتوبم تحصيل زض هست هوطض ٍ هؽبثن ظَاثػ   زض صَضتيٌِ ثِ زاليل آهَظضي ، سيبسي، ٍ اذالهي ٍ ؿيطُ .3

ًگطزم ٍ يب اظ ازاهِ تحصيل اًصطاف زّن ٍ يب ثؼس اظ پبيبى زٍضُ ترصصي ثِ ّط زليل اظ اًجبم تؼْس كَم  آهَظضي

هؼطكي ًٌٌن ، يب ثِ  ٍظاضت ثْساضتالصًط استٌٌبف ًوبين ٍ يب ثالكبصلِ پس اظ پبيبى زٍضُ هجبظ تحصيل ، ذَز ضا ثِ 

هحل تؼييي ضسُ اظ سَي ٍظاضت ثْساضت جْت اًجبم ذسهت هطاجؼِ ًٌٌن  ٍ يب صالحيت اضتـبل ثِ ًبض ًساضتِ 

ثبضن ٍ يب پس اظ ضطٍع ثِ ًبض ثِ ّط ػلتي اظ هَسسِ هحل ذسهت اذطاج ضَم ٍ يب تطى ذسهت ًٌن ٍ ثِ ؼَض ًلي 

از ) ٍ هوطضات هطثَغ ( ثطػْسُ گطكتِ ام ترلق ًوبين ، هتؼْس هي چٌبًچِ اظ ّط يي اظ تؼْساتي ًِ ؼجن ايي هطاضز

ّبي  ّبي اًجبم ضسُ اظ سَي ٍظاضت ثْساضت ٍ زاًطگبُ هحل تحصيل ) اظ جولِ ّعيٌِ ًليِ ّعيٌِ بزابزضَم 

ًوي ّعيٌِ تحصيلي ٍ ... ( ٍ ذسبضات ًبضي اظ ػسم اًجبم ذسهبت  تحصيل ، اسٌبى ، حوَم ٍ هعايبي پطزاذتي ، 

ضز تؼْس ضا ثِ صَضت يٌجب ٍ ثسٍى ّيچگًَِ هيس ٍ ضطؼي ثِ ٍظاضت ثْساضت ثپطزاظم  . تطريص ٍظاضت هعثَض هَ

هؽؼي ٍ ؿيطهبثل اػتطاض است ٍ هَجت صسٍض   ّب ٍ ذسبضات ، ضاجغ ثِ ٍهَع ترلق، ًيليت ٍ ًويت ٍ هيعاى ّعيٌِ

 اجطائيِ اظ ؼطين زكتطذبًِ ذَاّس ثَز .
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ايي ثٌس ، سجت هؼبكيت ايٌجبًت اظ اًجبم تؼْس ًوي ضَز ٍ ٍظاضت ثْساضت هي تَاًس : ذسبضات هوطض زض  1تجصطُ 

ػالٍُ ثط زضيبكت ٍجِ التعام يب ذسبضت ، اجطاي اصل تؼْس ٍ اًجبم ذسهت زض هحل تؼييي ضسُ زض سٌس )يب ّط هحل 

 زيگطي ًِ ثؼساً تؼييي ضَز( ضا هؽبلجِ ًوبيس. 

كطز ثِ هؽبلجِ زاًطٌبهِ ٍ ّطگًَِ هساضى تحصيلي اظ جولِ ضيعًوطات : پطزاذت ذسبضت هَجت استحوبم  2تجصطُ 

ًرَاّس گطزيس ٍ اضائِ هساضى يبز ضسُ صطكبً پس اظ اًجبم تؼْسات هبًًَي ٍ هطاضزازي هَظَع ايي سٌس اهٌبى پصيط 

 است . 

بى پصيط است ، چٌبًچِ ثِ اظ آًجبًِ اػؽبي زاًطٌبهِ ، صطكبً ثب اًجبم تؼْسات هبًًَي ٍ هطاضزازي هَظَع ايي سٌس اهٌ .4

ّط زليل هَكن ثِ اًجبم تؼْسات ذَز ًگطزم ، زاًطٌبهِ تحصيلي ٍ يب ّطگًَِ گَاّي كطاؿت اظ تحصيل ٍ هسضى 

تحصيلي ٍ ضيع ًوطات ثِ ايٌجبًت اػؽب ًرَاّس ضس . ّوچٌيي تب اتوبم تؼْسات ، سٌس تؼْس ايٌجبًت كسد ًرَاّس 

 گطزيس . 

ت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي است . ثٌبثطايي هَاكوت زاًطگبُ ثب ذطيس تؼْس يب ؼطف تؼْس زض ايي سٌس ، ٍظاض .5

استؼلبي ايٌجبًت زض هجبل پطزاذت ذسبضت هَجت ثطائت ايٌجبًت اظ اًجبم تؼْسات هٌسضج زض ايي سٌس ًرَاّس ثَز ٍ 

يي ضسُ زض سٌس ٍ يب زض ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي ّوَاضُ حن زاضز اًجبم اصل تؼْسات زض هحل تؼي

 ّط هحل زيگطي ضا ًِ صالح هي زاًس اظ ايٌجبًت زضذَاست ًوبيس . 

ظوي ػوس ذبضج الظم ضطغ ضس ًِ ٍظاضت ثْساضت اظ ؼطف ايٌجبًت زض  تطريص ترلق اظ تؼْسات كَم ٍ تؼييي  .6

ترلق اظ هَاضز كَم ٍ ٍصي است ، ًسجت ثِ احطاظ ٍ احجبت  ،  ٍ زض صَضت كَت  هيعاى ذسبضت ٍ ٍصَل آى ، ًٍيل ،

تؼييي هيعاى ذسبضت اظ ؼطف ايٌجبًت ثب ذَز تَاكن ٍ هصبلحِ ًٌس ٍ زض صَضت تَاكن يب هصبلحِ ّيچ ظطٍضتي ثِ 

هطاجؼِ ثِ هوبم هعبئي يب هطجغ زيگط جْت تؼييي ايي هَاضز ٍجَز ًرَاّس زاضت . زض ّط حبل تطريص ٍظاضت زض 

ػتطاض ٍ هَجت صسٍض اجطائيِ اظ ؼطف زكتطذبًِ ٍ يب هطاجغ هعبيي ّبي هصًَض هؽؼي ٍ ؿيط هبثل ا تؼييي ّعيٌِ

 ذَاّس ثَز .

ٍ توبم اثالؽ ّبي اضسبلي ثِ ايي هحل ، ثِ هٌعلِ اثالؽ  ًطبًي هٌسضج زض ايي سٌس هي ثبضس ، ًطبًي اهبهتگبُ ايٌجبًت ،  .7

زكتطذبًِ تٌظين ًٌٌسُ سٌس ، زاًطگبُ  ٍ چٌبًچِ ًطبًي ذَز ضا تـييط زّن كَضاً هطاتت ضا ثِ هبًًَي ثِ ايٌجبًت ثَزُ ،

زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي اؼالع ذَاّن زاز ، ٍ اال اثالؽ ًليِ اٍضام ٍ  هحل ذسهت ٍ ّوچٌيي ثِ ٍظاضت ثْساضت، 

 ثبضس .  هؽؼي ٍ ؿيط هبثل اػتطاض اظ سَي ايٌجبًت هي ّب ثِ هحل تؼييي ضسُ زض ايي سٌس  اذؽبضيِ

ًبضي اظ ايي سٌس ٍ سٌس ٍحيوِ ضوبضُ ..................... هَضخ ..................................  ثِ هٌظَض تعويي حسي اجطاي تؼْسات 

ُ .................. ايٌجبًت ..................... كطظًس ............. ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ................ ، صبزضُ اظ ........... زاضاي ًس هلي ضوبض

 ......... سبًي ................................................................. ًس پستي : .............................. هتَلس .......

ٍاهغ زض   حجتي ضوبضُ  تمامی ششدانگ عزصه و اعیان و ملیه حقوق و منافع متصوره در ملل پالك

 سٌس هبلٌيت ثِ ضوبضُ صلحِ ؼجن   هحسٍزُ   هَضز حجت ضوبضُ    ضْطستبى   ثرص 
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   1.........................ضا زض هجبل هجلؾ                           ثِ ًطبًي   زكتط    

ضيبل جْت اًجبم تي تي تؼْسات كَم اػن اظ اصل تؼْس )زض هحل تؼييي ضسُ زض سٌس يب هحلي ًِ ثؼساً تؼييي هي 

 ّب ) ثِ تطتيجي ًِ زض كَم هصًَض است( ثِ ٍحيوِ ًْبزم .  ضَز(ٍ ذسبضات ٍ هؽبلجبت ٍ ّعيٌِ

يي ضسُ تَسػ ٍظاضت ثْساضت  ثيص اظ هجلؾ تؼييي هجلؾ كَم ثِ جْت تططيلبت تٌظين سٌس است ، ٍ ّطگبُ هيعاى ذسبضت تؼي

كَم ثبضس ، اظ هحل ٍحيوِ يب سبيط اهَال ٍحيوِ گصاض ، هبثل ٍصَل است . هَضز ٍحيوِ پس اظ هجط ٍ اهجبض هجسزاً ثِ تصطف 

ايي  ايٌجبًت زازُ ضس تب استيلبي هٌبكغ ًوبين . توبم هَضز ٍحيوِ ثبثت اجعاي تؼْسات كَم زض ٍحيوِ است ٍ اًجبم ثطذي اظ

تؼْسات ثرطي اظ هَضز ٍحيوِ ضا آظاز ًرَاّس ًطز . ّوچٌيي پطزاذت هسوتي اظ زيي سجت آظاز ضسى ثرطي اظ هَضز ٍحيوِ 

 ًرَاّس ثَز . 

زض صَضت تؼسز ٍحيوِ گصاض ٍ يب ظبهٌيي ، ايلبي زيي يٌي اظ آًبى ثبػج آظاز ضسى سْن اٍ ًرَاّس گطزيس . زض صَضت تؼسز 

بًت ثطذي اظ آًْب ّيچ ثرطي اظ هَضز ٍحيوِ ضا آظاز ًرَاّس ًطز ٍ زض صَضت كَت ٍحيوِ گصاض يب هسيًَيي ايلبي زيي اظ ج

هسيَى، ايلبي زيي اظ جبًت ثطذي ٍضاث ثبػج آظاز ضسى سْن آًبى ًرَاّس گطزيس ٍ توبم هَضز ٍحيوِ تب استيلبي توبم ؼلت 

َضز ٍحيوِ اظ ّط جْت تجعيِ ًبپصيط است ٍ تب پبيبى اًجبم ّبي ٍظاضت ثْساضت  زض ٍحيوِ ٍظاضت هعثَض ذَاّس ثَز ٍ ثبلجولِ ه

 تؼْسات ، ٍحيوِ هبثل تؼَيط ًيست . 

ّبي ًگْساضي هَضز ٍحيوِ زض توبم هست ثِ ػْسُ ٍحيوِ گصاض است . ٍحيوِ گصاض حن ًساضز هجل اظ كي ٍحيوِ ًسجت  توبم ّعيٌِ

ًظيط  بلت ٍ ؿيط آى ّيچگًَِ هؼبهلِ ًبهلِ يب هٌتج ثِ ًول )ضطغ ًٍ صلح حوَم ، ثِ هَضز ٍحيوِ ثِ ّط ػٌَاى اػن اظ ثيغ ،

اًجبم زّس ٍ ثبلجولِ ّط گًَِ اًتوبل هبلٌيت ػيي يب هٌبكغ يب حوَم هَضز ٍحيوِ ثسٍى ضظبيت ًتجي ٍ صطيح ٍظاضت  ضّي (

ز ٍ ٍحيوِ زض صَضت ثْساضت ؿيط ًبكص است ٍ تٌليص يب اجبظُ ٍظاضت هصًَض ثبػج سوَغ حن ٍحيوِ ٍظاضت يبز ضسُ ًرَاّس ثَ

اشى يب تٌليص هؼبهلِ ّن ثِ هَت ذَز ثبهي است . ّوچٌيي ّط گًَِ اهطاض ثِ هؼبهالت ًبهل ػيي يب هٌلؼت يب حوَم هٌتج ثِ 

 ًول ايي هَاضز ثبؼل است . 

ٍ الحن ( ّطگًَِ اظبكِ سبذتوبى زض هَضز ٍحيوِ جعء هَضز ٍحيوِ است ٍ ثبثت توبم زيَى هٌسضج زض ايي سٌس )اػن اظ سبثن 

 ذَاّس ثَز . ّوچٌيي ّط ًَع ترطيت يب تجسيس ثٌب ، هٌَغ ثِ اجبضُ ًتجي ٍظاضت ثْساضت است .

كي ٍحيوِ هًََل ثِ ضظبيت صطيح ٍ ًتجي زكتط حوَهي ٍظاضت ثْساضت  است ٍ تَاكن ثب ٍحيوِ گصاض زض هَضز ضيَُ پطزاذت 

 زيي ٍ ًظبيط آى ثِ هؼٌي اًصطاف اظ ٍحيوِ ًرَاّس ثَز . 

هبًَى هسًي ٍ ثب آگبّي ًبهل اظ هوطضات ٍ  11ؼْسات هٌسضج زض ايي سٌس هستول اظ يٌسيگطًس . ايي هطاضزاز هؽبثن هبزُ ت 

 ظَاثػ ٍ هوطاضت هصَة ثيي ؼطكيي هٌؼوس ضسُ است ٍ ثيي ؼطكيي الظم االتجبع است.

تؼْس ٍ هسئَليت ظبهٌيي ثب هتؼْس سٌس ًسجت ثِ اًجبم تؼْسات ٍ پطزاذت ذسبضات هٌسضج زض ايي سٌس تعبهٌي است ٍ ٍظاضت  

ػليِ ّط يي اظ هتؼْس ٍ ظبهٌيي ٍ يب زض آى ٍاحس ػليِ  ثْساضت هي تَاًس ثطاي زضيبكت توبم يب ثرطي اظ ذسبضت هستويوبً 

                                                 
1

اظ ضت ثْساضت ٍ زاًطگبُ هحل تحصيل ّبي اًجبم ضسُ اظ سَي ٍظا ًليِ ّعيٌِ بزابزهجلؾ ٍحيوِ ػجبضت است اظ هؼبزل   

ًوي ّعيٌِ تحصيلي ٍ ... ًِ ثبيس تَسػ هؼبًٍت آهَظضي زاًطگبُ  اذتي ، ، حوَم ٍ هعايبي پطز يتحصيل ضْطيِ ّبيجولِ 
 هحبسجِ گطزز 
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ٍ يب ًسجت ثِ ؼطح  ئي حجتي ضا ثِ هٌظَض ٍصَل هؽبلجبت زٍلت ٍ ذسبضات تؼويت ًوَزُتوبهي آًْب اجطائيِ صبزض ٍ ػوليبت اجطا

 هبًَى هسًي ثيي ؼطكيي هطاضزاز هٌؼوس ضسُ ٍ ثيي ؼطكيي الظم االتجبع است .  11زػَا اهسام ًوبيس .  ايي هطاضزاز ثط هجٌبي هبزُ 

 متعهد  محل امضاء  

 محل امضاء وثیقه گذار 

 ارت بهداشت / دانشگاه علوم پششنی ) به نیابت ( محل امضا نماینده وس
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