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 سند تعهد محضري پذيرفته شدگان دوره دكتري رشته مدرسي معارف اسالمي

 در دانشگاه معارف اسالمي

: داراي شناسنامه شماره فرزند اينجانب در تاريخ

از: كد ملي / تاريخ: متولد صادره : محل تولد/

:انخياب: بخش: شهرستان: ساكن استان: وضعيت تأهل

:تلفن شماره: كد پستي شماره: پالك شماره: كوچه

:دانشگاه: دانشكده: مقطع تحصيلي: دانشجوي رشته

و پژوهشي دانشگاه معارف اسالمي در دوره دكتري رشته مدرسـي معـارف كه داوطلب استفاده از امكانات آموزشي

حاضر شده ستان شهر باشم در دفترخانه اسناد رسمي شماره اسالمي مي

و آئـين  و ضـوابط و نامـهو ضمن اطالع كامل از مفاد و همچنـين ضـوابط هـاي اسـتفاده از امكانـات ايـن دانشـگاه

و فناوري در مورد دانشجويان دوره نامه آئين و پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات هاي دكتري، نسبت بـه هاي آموزشي

و الزم متعهد مي اجراي موارد زير ضمن عقد خارج . گردمو ملزم

مي1 و ملزم ازـ متعهد باشم پس از خاتمه دوره تحصيل معادل دو برابر زمان تحصيل به صورت تمام وقت در يكي

هاي معارف اسالمي مراكز آموزش عالي كشور به صورت هيئت علمي يا در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري گروه

و اگر شرايط جذب در نهاد يا به عنوان هيئت علمي را دارا نباشـممخدمت نماي به صورت تمام وقتها در دانشگاه

و در صورت تخلف، استعفا، استنكاف هاي معارف اسالمي تدريس نمايم التدريس اين مدت را در گروه به صورت حق

بـه موجبات اخراج از تحصيل يا محل خدمت اينجانب را فراهم سازد، نسـبت از انجام تعهدات يا هرگونه عملي كه

و كليه هزينه معادلپرداخت  و خسارات هايي كه به صورت مستقيم يا غير ده به دانشگاه اعم از هزينهراهاي مصروفه

و يكجاو توسط دانشگاه تعيين خواهد شد، مستقيم در رابطه با تحصيل اينجانب صرف شده است  به صورت نقدي

و بهانه . اي اقدام نمايمو بدون هيچگونه عذر
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و دستورالعمل نامه گردم ضمن رعايت كامل آئينميـ متعهد2 هاي اجرايي آن، چنانچه به هر نحوي هاي فوق الذكر

و محروميت از تحصيل اينجانب فراهم گردد، از انحاء مجـاز اسـت بـا قطـع ادامـه دانشـگاه موجبات عقب ماندگي

يكهاي مصروفه را با عنايت به بند يك سند تعهد، تحصيل، كليه هزينه وجا به صورت برابر مقررات مورد مطالبـه

. دريافت قرار دهد

از: داراي شناسنامه شماره: فرزند:ـ اينجانب3 : صادره

/ تاريخ: متولد: كد ملي : ساكن شهرستان: محل تولد/

در: پالك شماره: كوچه: خيابان: بخش : شاغل

 ........... ...............................دارندة شـماره حسـاب بـانكي ... ....................................كسبهپروان/يبه شماره حكم كارگزين

و قبـول .........: ...........................كد بانـك ................... .........................شعبه ........ ............................در بانك ضـمن تأييـد

و الزم و ضمن عقد خارج ميمتعهد،كليه مطالبات ................................................... خـانم/ شوم چنانچه آقـايو ملزم

ب طبق مفاد بندهاي فوق و براساس موضوع بنـده الذكر از يـا عـدم انجـام تعهـدات بعـد2علت قطع ادامه تحصيل

واهر علت ديگر ملزم به پردتحصيل يا  خت مطالبات دانشگاه به ميزاني كه بر اساس بند يك اين قـرارداد محاسـبه

را تعيين مي و اعتراضي آن مبلغ يكشود بدون هيچگونه عذر . پرداخت نمايمجا به صورت

مي: تذكر . باشد در صورت فوت ضامن، متعهد ملزم به معرفي ضامن جديد

:ـ امضاء متعهد اصلي1

و شماره تلفن منزل :)محل اقامت دائم( آدرس، كدپستي

: آدرس، كدپستي، شماره تلفن محل كار

ـ امضاء ضامن2

و شماره تلفن منزل :)محل اقامت دائم( آدرس، كدپستي

: آدرس، كدپستي، شماره تلفن محل كار
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