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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 تعهدنامه
تحقیقات و  ،معاونت محترم آموزشی وزارت علوم 32/6/93مورخ  93929/3با عنایت به بخشنامه شماره 

های فناوری مبنی بر اشعار به اخذ تعهد از داوطلبان تحصیل در رشته مدرسی معارف اسالمی و سایر رشته
شناسنامه ..........................    به شماره..... .................فرزند ................. ............... دانشگاه معارف اسالمی اینجانب

.. ............................. گرایش ............................................. دانشجوی رشته ..........................ملی .........و شماره
 گردم :متعهد می دکتری دوره روزانهمقطع 

 اختصاصی یا و عمومی شرایط از یکی واجد یا ام نموده کتمان را حقایق شود مشخص زمان هر در. 1
 کار ادامه از...(  و دانشگاه در تحصیل حین پذیرش، آزمون، در شرکت نام، ثبت) مرحله هر در باشم، نمی

 .داشت نخواهم اعتراضی هیچگونه و شد خواهم محروم
 سازمان و ها دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد گزینش مثبت نظر به منوط اینجانب نهایی قبولی. 3

 .باشد می سنجش
 در طول دوره تحصیل، کلیه شئونات مربوط به مدرسان معارف اسالمی را رعایت نمایم. .2
عنوان هیئت علمی یکی از مراکز آموزش عالی کشور به. پس از اتمام دوره تحصیل، در گروه معارف اسالمی 2

 : نمایمعنوان هیئت علمی، به یکی از دو صورت ذیل انجام وظیفه در صورت عدم جذب بهو  دهخدمت نمو
 .الف( خدمت در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 .های معارف اسالمیدر گروه (التدریسحققراردادی )به صورت تدریس ب( 
گونه اقدامی خالف دستورات و مقررات و ضوابط دانشگاه محل تحصیل را رعایت نمایم و هیچ. کلیه 5

 ها و دانشگاه محل خدمت به عمل نیاورم.مقررات جاری کشور، وزارت علوم، نهاد رهبری در دانشگاه
 دروس و استادان پژوهشی و آموزشی معاونت. به موجب این سند، تعیین محل خدمت با توافق اینجانب و 6

عهده . بدیهی است در صورت عدم حصول توافق، تعیین محل خدمت برنهاد خواهد بود اسالمی معارف
باشد و در صورت اعالم عدم نیاز از طرف می اسالمی معارف دروس و استادان پژوهشی و آموزشی معاونت

به عهده نهاد خواهد بود و اینجانب موظف شده، تعیین محل خدمت جدید نیز بردانشگاه محل خدمت تعیین
 تبعیت و پذیرش آن بوده و حق هرگونه اعتراض نزد هر مرجع و مقامی را از خود سلب نمایم.

کننده سند و دانشگاه محل . چنانچه نشانی خود را تغییر دهم در اسرع وقت مراتب را به دفترخانه تنظیم9
 تحصیل اطالع دهم.

 بی دانشگاه محل تحصیل، دانشگاه و رشته تحصیلی خود را تغییر ندهم و رها نکنم.. بدون اجازه قبلی و کت8
بگذرانم و پس از فراغت از تحصیل در  . دوره تحصیلی معین را در مدت معمول برابر مقررات آن با موفقیت9

موجود در  بر تعهدات مربوط به آموزش رایگان و تعهداتی که برابر قوانینمقطع تحصیلی مورد تعهد، عالوه
     کارگیری هجهت خدمت به کشور بر ذمه اینجانب است، مطابق با دستورالعمل نظارت بر حسن اجرای ب

 حداکثر تا دو برابر مدت تحصیل خدمت نمایم. ،معارف اسالمی دانشگاهفارغ التحصیالن 
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ترک تحصیل به هر . در صورت استنکاف از خدمت مورد تعهد یا اخراج از محل خدمت به هر دلیلی یا 11

علتی یا عدم موفقیت در ادامه تحصیل و موفق نبودن در امتحانات اعم از امتحانات پایان ترم یا جامع و یا عدم 
دانشگاه  ،رعایت شرایط اخالقی، سیاسی و عقیدتی و عدم رعایت سایر مواردی که در این سند ذکر شده است

دوره تحصیلی از اینجانب یا ضامن من مطابق برآورد های نسبت به دریافت هزینهتواند محل تحصیل می
 دانشگاه محل تحصیل اقدام نماید.

. تشخیص دانشگاه محل تحصیل راجع به وقوع تخلف، کیفیت، کمیت، میزان هزینه و خسارات، قطعی و 11
 غیرقابل اعتراض بوده و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد شد.

 از ادامه تحصیل انصراف دهم، دانشگاه مجاز است همانند بندهای فوق عمل نماید. . چنانچه به هر دلیلی13
 

........ صادره از ..................... فرزند ................... دارای شماره شناسنامه ............................  ()ضامن اینجانب
......... ساکن شهرستان ......................... محل تولد ........ .... متولد..................................... کدملی ...........

.... شاغل در ....پالک شماره ..... ................. کوچه ............................................. بخش .......... خیابان ............
پروانه کسب ........................ دارنده شماره حساب بانکی  ره حکم کارگزینی/......... به شما..................

........... در بانک .................. شعبه ................. کد بانک ...................... ضمن تأیید و قبول ...............................
......... .......................شوم چنانچه آقای/خانم .........متعهد و ملزم می، الزم ضمن عقد خارجکلیه مطالبات و 

الذکر ملزم به پرداخت مطالبات دانشگاه به میزانی که بر اساس این قرارداد محاسبه و طبق مواد بندهای فوق
ن مبلغ را به صورت گونه عذر و اعتراضی آشود، از پرداخت آن به هر علتی سرباز زند، بدون هیچتعیین می

 یکجا پرداخت نمایم.
 

 باشد.می جدید )جایگزین(، متعهد ملزم به معرفی ضامن ضامندر صورت فوت  تذکر :
 

 
  ،متعهد اصلی :و اثر انگشت  امضانام و نام خانوادگی 
 
 

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

 کدپستی، شماره تلفن محل کار : ،آدرس
 

 
  ،ضامن و اثر انگشت امضانام و نام خانوادگی : 
 

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

 آدرس کدپستی، شماره تلفن محل کار :


