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 «آزاد  ( Ph.D)  تخصصیدکتراي کلیه پذیرفته شدگان فرم اخذ تعهد محضري از »

.......... . . ، صادره از............نامه ...ه شناسنظر به اينكه مقرر گرديده ، اينجانب ..................... فرزند ............. به شمار

تي : سپ د.......... ك.....................................داراي كد ملي شماره .................. متولد ................ ساكن ..................

علوم پزشكي و خدمات  نشگاهاد ......... از.......................................... فارغ التحصيل مقطع .................... رشته .........

لي يصح.  در رشته ت.........................بهداشتي درماني .............................   كه در آزمون دكتراي تخصصي مورخ .......

ام ته شدهفري........  پذ........................تخصصي ............................ در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ....

زارت وهاي عمل ستورالد، با هزينه دولت در مقطع و رشته ياد شده تحصيل نمايم ،  برابر مقررات و آيين نامه ها و 

الجرا او الزم  د رسميبهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات ثبت اسناد و آيين نامه اجراي مفاد اسنا

 ، ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم هستم  : 

درجه  تحصيل كرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پايان رسانده ،   در رشته .1

محل  انشگاهرشته مذكور اخذ نمايم و كليه مقررات مربوط به دوره آموزشي و ددكتري تخصصي  را در 

انشگاه  ي و دتحصيل را رعايت كنم و صرفاً به امر تحصيل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصيل

ا بت آن تعيين شده ادامه تحصيل دهم و دوره تحصيلي معين شده را در مدت معمول و برابر مقررا

 ذرانم  و حق تغيير رشته را از خود ساقط مي كنم . موفقيت بگ

داشت رت بهبالفاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيلي تخصصي، خود را به مركز امور هيأت علمي وزا .2

وزش و آم معرفي كنم و بر اساس قوانين و مقررات مربوط و ساير ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان

ت اعالمی از سوي معاونت آموزشی وزاراعمال ضرایب  برابر مدت تحصیل باپزشكي به ميزان 

 يم . ، در هر محلي كه وزارت ياد شده تعيين كند ، خدمت نما بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

، موفق  به اتمام تحصيل در مدت مقرر و  در صورتيكه به داليل آموزشي ، سياسي، و اخالقي و غيره .3

امه تحصيل انصراف دهم و يا بعد از پايان دوره تخصصي به هر مطابق ضوابط آموزشي نگردم و يا از اد

دليل از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمايم و يا بالفاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيل ، خود را به 

وزارت بهداشت معرفي نكنم ، يا به محل تعيين شده از سوي وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه 

حيت اشتغال به كار نداشته باشم و يا پس از شروع به كار به هر علتي از موسسه محل نكنم ، و يا صال

خدمت اخراج شوم و يا ترك خدمت كنم و به طور كلي چنانچه از هر يك از تعهداتي كه طبق اين 

 هاي انجامقرارداد ) و مقررات مربوط ( برعهده گرفته ام تخلف نمايم ، متعهد مي شوم برابر كليه هزينه

هاي تحصيل ، اسكان ، حقوق و شده از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصيل ) از جمله هزينه

كمك هزينه تحصيلي و ... ( و خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به مزاياي پرداختي ، 

زبور راجع به صورت يكجا و بدون هيچگونه قيد و شرطي به وزارت بهداشت بپردازم  . تشخيص وزارت م
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قطعي و غيرقابل اعتراض است و موجب  ها و خسارات ،وقوع تخلف، كيفيت و كميت و ميزان هزينه

 صدور اجرائيه از طريق دفترخانه خواهد بود .

داشت زارت بهو: خسارات مقرر در اين بند ، سبب معافيت اينجانب از انجام تعهد نمي شود و  1تبصره 

يين شده حل تعموجه التزام يا خسارت ، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در  مي تواند عالوه بر دريافت

 در سند )يا هر محل ديگري كه بعداً تعيين شود( را مطالبه نمايد. 

مله لي از ج: پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و هرگونه مدارك تحصي 2تبصره 

دي موضوع رارداقاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانوني و ريزنمرات نخواهد گرديد و ارائه مدارك ي

 اين سند امكان پذير است . 

ست ، ن پذير اد امكااز آنجاكه اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانوني و قراردادي موضوع اين سن .4

راغت از فواهي نه گچنانچه به هر دليل موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصيلي و يا هرگو

ند سدات ، تحصيل و مدرك تحصيلي و ريز نمرات به اينجانب اعطا نخواهد شد . همچنين تا اتمام تعه

 تعهد اينجانب فسخ نخواهد گرديد . 

با  انشگاهدطرف تعهد در اين سند ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است . بنابراين موافقت  .5

ندرج در معهدات نب در قبال پرداخت خسارت موجب برائت اينجانب از انجام تخريد تعهد يا استعفاي اينجا

ات در ل تعهداين سند نخواهد بود و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي همواره حق دارد انجام اص

 .  نمايد محل تعيين شده در سند و يا در هر محل ديگري را كه صالح مي داند از اينجانب درخواست

 ت فوق وخارج الزم شرط شد كه وزارت بهداشت از طرف اينجانب در  تشخيص تخلف از تعهداضمن عقد  .6

وصي است ، نسبت به احراز و اثبات تخلف از ، و در صورت فوت تعيين ميزان خسارت و وصول آن ، وكيل ،

ق يا وافت تموارد فوق و تعيين ميزان خسارت از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صور

د داشت نخواه مصالحه هيچ ضرورتي به مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر جهت تعيين اين موارد وجود

جرائيه هاي مذكور قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور ا. در هر حال تشخيص وزارت در تعيين هزينه

 از طرف دفترخانه و يا مراجع قضايي خواهد بود .

به  و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل ،نشاني مندرج در اين سند مي باشد ،انب ، نشاني اقامتگاه اينج .7

ه تنظيم ه دفترخانو چنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مراتب را بمنزله ابالغ قانوني به اينجانب بوده ،

م ي اطالع خواهدرمان و آموزش پزشككننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنين به وزارت بهداشت، 

ز سوي قطعي و غير قابل اعتراض اها به محل تعيين شده در اين سند داد ، و اال ابالغ كليه اوراق و اخطاريه

 باشد . اينجانب مي

 به منظور تضمین حسن اجراي تعهدات ناشی از این سند اینجانب : 
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ي كدملي شمماره ا........ دار............ناسنامه ..ش......................... به شماره آقاي / خانم  ......................... فرزند 

...  .................................................................................................  شممغل ......................... نشمماني محممل كممار .........

......................... نشمممممممماني محممممممممل سممممممممكونت  كدپسممممممممتي محممممممممل كممممممممار

 ......................... ي محل سكونتت....... كدپس................................................................................

تعهد ممي م قانون مدني 10با آگاهي كامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده 

 ،شوم ، چنانچه دانشجوي مذكور شوم كه تعهدات فوق الذكر دانشجو ، تعهد اينجانب بوده و ملتزم مي

ر وزارت به تعهدات خود به شرح فوق الذكر عمل نكند و از هر يك از تعهدات فوق تخلف كند و منظمو

ت ، حمق وزارت بهداش بهداشت ، عملي نشود ، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اينجانب بوده و

ز تعهمدات ادارد ، بدون هيچ گونه تشريفات ، به صرف اعالم به دفترخانه ، در مورد تخلف از همر يمك 

ليمه هاي انجام شده بابت دانشجو ) به شرح فوق ( به عالوه كهزينه برابرفوق ، از طريق صدور اجرائيه 

ا رت بهداشمت و ضممن عقمد خمارج الزم ، وزار خسارات وارده را ، از اموال اينجانبان راساً استيفا كنمد

ك از يموكيل خود در زمان حيات و وصي در زمان ممات قرار داديم تا نسبت بمه احمراز تخلمف از همر 

با  ها و خسارات و مطالبات از طرف اينجانب با خود مصالحه نمايد وتعهدات فوق و تعيين ميزان هزينه

رد وجمود مقام قضائي يا مرجع ديگر براي تعيين اين ممواانجام مصالحه هيچ ضرورتي جهت مراجعه به 

يمه نخواهد داشت و تعيين و تشخيص وزارت مذكور قطعي و غير قابل اعتمراض و موجمب صمدور اجرائ

مموال و خواهد بود . وزارت مذكور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق يا همر محمل ديگمري از ا

فوق  ام تعهداتب متضامناً در برابر وزارت مذكور متعهد به انجدارايي هاي اينجانب وصول كند و اينجان

 و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستيم . 

درج در تبصره : تعهد و مسئوليت ضامن با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات منم

 قيماً از خسمارت مسمت اين سند تضامني است و وزارت بهداشت مي تواند براي دريافت تمام يما بخشمي

بتمي اجرائي ث عليه هر يك از متعهد و ضامن و يا در آن واحد عليه تمامي آنها اجرائيه صادر و عمليات

يمن مايد .  او يا نسبت به طرح دعوا اقدام ن را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نموده

االتباع اسمت  اد منعقد شده و بين طرفين الزمقانون مدني بين طرفين قرارد 10قرارداد بر مبناي ماده 

 . 

   طرف قرارداد:محل امضاء 

      محل امضاء ضامن:

  :محل امضاء نماینده وزارت بهداشت / نماینده دانشگاه ) به نیابت (  
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 آزاد  ( Ph.D)  تخصصیدکتراي پذیرفته شدگان  کلیه فرم اخذ وثیقه ملکی از»

 «باشند براي افرادي که فاقد ضامن می 

.......... . . ، صادره از............نامه ...ه شناسنظر به اينكه مقرر گرديده ، اينجانب ..................... فرزند ............. به شمار

تي : سپ د.......... ك.....................................داراي كد ملي شماره .................. متولد ................ ساكن ..................

علوم پزشكي و خدمات  نشگاهاد ......... از.......................................... فارغ التحصيل مقطع .................... رشته .........

لي يصح.  در رشته ت.........................بهداشتي درماني .............................   كه در آزمون دكتراي تخصصي مورخ .......

ام ته شدهفري........  پذ........................تخصصي ............................ در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ....

زارت وهاي عمل ستورالد، با هزينه دولت در مقطع و رشته ياد شده تحصيل نمايم ،  برابر مقررات و آيين نامه ها و 

الجرا او الزم  د رسميبهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات ثبت اسناد و آيين نامه اجراي مفاد اسنا

 ، ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم هستم  : 

درجه  تحصيل كرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پايان رسانده ،   در رشته .1

محل  انشگاهرشته مذكور اخذ نمايم و كليه مقررات مربوط به دوره آموزشي و ددكتري تخصصي  را در 

انشگاه  ي و دتحصيل را رعايت كنم و صرفاً به امر تحصيل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصيل

ا بت آن تعيين شده ادامه تحصيل دهم و دوره تحصيلي معين شده را در مدت معمول و برابر مقررا

 ذرانم  و حق تغيير رشته را از خود ساقط مي كنم . موفقيت بگ

داشت رت بهبالفاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيلي تخصصي، خود را به مركز امور هيأت علمي وزا .2

وزش و آم معرفي كنم و بر اساس قوانين و مقررات مربوط و ساير ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان

ت اعالمی از سوي معاونت آموزشی وزاراعمال ضرایب  برابر مدت تحصیل باپزشكي به ميزان 

 م . در هر محلي كه وزارت ياد شده تعيين كند ، خدمت نماي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

، موفق  به اتمام تحصيل در مدت مقرر و  در صورتيكه به داليل آموزشي ، سياسي، و اخالقي و غيره .3

مطابق ضوابط آموزشي نگردم و يا از ادامه تحصيل انصراف دهم و يا بعد از پايان دوره تخصصي به هر 

جاز تحصيل ، خود را به دليل از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمايم و يا بالفاصله پس از پايان دوره م

وزارت بهداشت معرفي نكنم ، يا به محل تعيين شده از سوي وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه 

نكنم  و يا صالحيت اشتغال به كار نداشته باشم و يا پس از شروع به كار به هر علتي از موسسه محل 

هر يك از تعهداتي كه طبق اين  خدمت اخراج شوم و يا ترك خدمت كنم و به طور كلي چنانچه از

هاي انجام كليه هزينه برابرقرارداد ) و مقررات مربوط ( برعهده گرفته ام تخلف نمايم ، متعهد مي شوم 

هاي تحصيل ، اسكان ، حقوق و شده از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصيل ) از جمله هزينه

خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به  كمك هزينه تحصيلي و ... ( ومزاياي پرداختي ، 
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صورت يكجا و بدون هيچگونه قيد و شرطي به وزارت بهداشت بپردازم  . تشخيص وزارت مزبور راجع به 

قطعي و غيرقابل اعتراض است و موجب  ها و خسارات ،وقوع تخلف، كيفيت و كميت و ميزان هزينه

 هد بود .صدور اجرائيه از طريق دفترخانه خوا

داشت زارت بهو: خسارات مقرر در اين بند ، سبب معافيت اينجانب از انجام تعهد نمي شود و  1تبصره 

يين شده حل تعممي تواند عالوه بر دريافت وجه التزام يا خسارت ، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در 

 در سند )يا هر محل ديگري كه بعداً تعيين شود( را مطالبه نمايد. 

مله لي از ج: پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و هرگونه مدارك تحصي 2صره تب

دي موضوع رارداقريزنمرات نخواهد گرديد و ارائه مدارك ياد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانوني و 

 اين سند امكان پذير است . 

ست ، ن پذير اد امكاانوني و قراردادي موضوع اين سناز آنجاكه اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات ق .4

راغت از واهي فگچنانچه به هر دليل موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصيلي و يا هرگونه 

ند سدات ، تحصيل و مدرك تحصيلي و ريز نمرات به اينجانب اعطا نخواهد شد . همچنين تا اتمام تعه

 رديد . تعهد اينجانب فسخ نخواهد گ

با  انشگاهدطرف تعهد در اين سند ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است . بنابراين موافقت  .5

ندرج در معهدات خريد تعهد يا استعفاي اينجانب در قبال پرداخت خسارت موجب برائت اينجانب از انجام ت

ات در ل تعهدق دارد انجام اصاين سند نخواهد بود و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي همواره ح

 .  نمايد محل تعيين شده در سند و يا در هر محل ديگري را كه صالح مي داند از اينجانب درخواست

 وت فوق ضمن عقد خارج الزم شرط شد كه وزارت بهداشت از طرف اينجانب در  تشخيص تخلف از تعهدا .6

وصي است ، نسبت به احراز و اثبات تخلف از  ،و در صورت فوت تعيين ميزان خسارت و وصول آن ، وكيل ،

ق يا ت توافموارد فوق و تعيين ميزان خسارت از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صور

د داشت نخواه مصالحه هيچ ضرورتي به مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر جهت تعيين اين موارد وجود

جرائيه هاي مذكور قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اهزينه . در هر حال تشخيص وزارت در تعيين

 از طرف دفترخانه و يا مراجع قضايي خواهد بود .

به  و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل ،نشاني مندرج در اين سند مي باشد ،نشاني اقامتگاه اينجانب ،  .7

تنظيم  دفترخانه دهم فوراً مراتب را به خود را تغييرو چنانچه نشاني منزله ابالغ قانوني به اينجانب بوده ،

م درمان و آموزش پزشكي اطالع خواهكننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنين به وزارت بهداشت، 

ز سوي قطعي و غير قابل اعتراض اها به محل تعيين شده در اين سند داد ، و اال ابالغ كليه اوراق و اخطاريه

  باشد .اينجانب مي
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...... مورخ به منظور تضمين حسن اجراي تعهدات ناشي از اين سند و سند وثيقه شماره ...............

راي ادره از ........... داص......... ، ناسنامه .......ش ه.... به شمار..................................  اينجانب ..................... فرزند .........

:  يتسپ........ كد ....................................ه .................. متولد ................ ساكن .....................كد ملي شمار

 .............................. 

واقع در   ثبتي شماره  تمامی ششدانگ عرصه و اعیان و کلیه حقوق و منافع متصوره در ملك پالك

طبق سند   محدوده   مورد ثبت شماره     شهرستان  بخش 

                          به نشاني   دفتر     مالكيت به شماره صفحه 

ريال جهت انجام تك تك تعهدات فوق اعم از اصل تعهد )در محل تعيين    1.........................را در قبال مبلغ 

ها ) به ترتيبي كه در فوق مذكور شده در سند يا محلي كه بعداً تعيين مي شود(و خسارات و مطالبات و هزينه

 است( به وثيقه نهادم . 

داشت  ارت بهين شده توسط وزتعيين مبلغ فوق به جهت تشريفات تنظيم سند است ، و هرگاه ميزان خسارت تعي

بض و پس از ق وثيقه بيش از مبلغ فوق باشد ، از محل وثيقه يا ساير اموال وثيقه گذار ، قابل وصول است . مورد

ق در عهدات فوجزاي تااقباض مجدداً به تصرف اينجانب داده شد تا استيفاي منافع نمايم . تمام مورد وثيقه بابت 

ز ات قسمتي پرداخ اين تعهدات بخشي از مورد وثيقه را آزاد نخواهد كرد . همچنين وثيقه است و انجام برخي از

 دين سبب آزاد شدن بخشي از مورد وثيقه نخواهد بود . 

ر رديد . دواهد گدر صورت تعدد وثيقه گذار و يا ضامنين ، ايفاي دين يكي از آنان باعث آزاد شدن سهم او نخ

ورت د و در صاهد كرانب برخي از آنها هيچ بخشي از مورد وثيقه را آزاد نخوصورت تعدد مديونين ايفاي دين از ج

رد تمام مو رديد وگفوت وثيقه گذار يا مديون، ايفاي دين از جانب برخي وراث باعث آزاد شدن سهم آنان نخواهد 

ز هر وثيقه ا ورده موثيقه تا استيفاي تمام طلب هاي وزارت بهداشت  در وثيقه وزارت مزبور خواهد بود و بالجمل

 جهت تجزيه ناپذير است و تا پايان انجام تعهدات ، وثيقه قابل تعويض نيست . 

هاي نگهداري مورد وثيقه در تمام مدت به عهده وثيقه گذار است . وثيقه گذار حق ندارد قبل از فك تمام هزينه

الت و غير آن هيچگونه معامله ناقله يا شرط وكصلح حقوق ،وثيقه نسبت به مورد وثيقه به هر عنوان اعم از بيع ،

انجام دهد و بالجمله هر گونه انتقال مالكيت عين يا منافع يا حقوق مورد وثيقه بدون نظير رهن (منتج به نقل )

رضايت كتبي و صريح وزارت بهداشت غير نافذ است و تنفيذ يا اجازه وزارت مذكور باعث سقوط حق وثيقه وزارت 

                                                 

هاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه محل كليه هزينه برابرمبلغ وثيقه عبارت است از معادل   1

وسط كمك هزينه تحصيلي و ... كه بايد تتحصيل از جمله شهريه هاي تحصيلي ، حقوق و مزاياي پرداختي ، 

 معاونت آموزشي دانشگاه محاسبه گردد 
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د و وثيقه در صورت اذن يا تنفيذ معامله هم به قوت خود باقي است . همچنين هر گونه اقرار به ياد شده نخواهد بو

 معامالت ناقل عين يا منفعت يا حقوق منتج به نقل اين موارد باطل است . 

و ابق اعم از سسند ) هرگونه اضافه ساختمان در مورد وثيقه جزء مورد وثيقه است و بابت تمام ديون مندرج در اين

 . شت استالحق ( خواهد بود . همچنين هر نوع تخريب يا تجديد بنا ، منوط به اجاره كتبي وزارت بهدا

مورد  ذار درفك وثيقه موكول به رضايت صريح و كتبي دفتر حقوقي وزارت بهداشت  است و توافق با وثيقه گ

 شيوه پرداخت دين و نظاير آن به معني انصراف از وثيقه نخواهد بود . 

با آگاهي كامل از  قانون مدني و 10عهدات مندرج در اين سند مستقل از يكديگرند . اين قرارداد مطابق ماده ت 

 مقررات و ضوابط و مقرارت مصوب بين طرفين منعقد شده است و بين طرفين الزم االتباع است.

تضامني  ن سندندرج در ايتعهد و مسئوليت ضامنين با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات م 

و  ز متعهداعليه هر يك  است و وزارت بهداشت مي تواند براي دريافت تمام يا بخشي از خسارت مستقيماً 

دولت  مطالبات ر وصولضامنين و يا در آن واحد عليه تمامي آنها اجرائيه صادر و عمليات اجرائي ثبتي را به منظو

نون مدني بين قا 10 ح دعوا اقدام نمايد .  اين قرارداد بر مبناي مادهو يا نسبت به طر و خسارات تعقيب نموده

 طرفين قرارداد منعقد شده و بين طرفين الزم االتباع است . 

 متعهد  محل امضاء  

 محل امضاء وثیقه گذار 

 محل امضا نماینده وزارت بهداشت / دانشگاه علوم پزشکی ) به نیابت ( 
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 ( Ph.D) تخصصیپذیرفته شدگان مقطع دکتري  از کلیه تعهداخذ  فرم

 انو)سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشی و اصالحات بعدي  ( 

.......... . . ، صادره از............نامه ...ه شناسنظر به اينكه مقرر گرديده ، اينجانب ..................... فرزند ............. به شمار

تي : سپ دك........... ....................................د ملي شماره .................. متولد ................ ساكن ..................داراي ك

پزشكي و خدمات  علوم نشگاهاد ......... از.......................................... فارغ التحصيل مقطع .................... رشته .........

سهميه  زا ه.. با استفاد........................بهداشتي درماني .............................   كه در آزمون دكتراي تخصصي مورخ .......

 ......... در............بومي موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي آن در رشته تحصيلي تخصصي .......

قطع و ام ، با هزينه دولت در مهفته شدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ....................................  پذيرد

وزش مان و آمت ، دررشته ياد شده تحصيل نمايم ،  برابر مقررات و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي وزارت بهداش

 ارج الزمخمن عقد ضو آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و الزم االجرا ، پزشكي و قوانين و مقررات ثبت اسناد 

 متعهد و ملتزم هستم  : 

درجه  تحصيل كرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پايان رسانده ،   در رشته .1

ه محل انشگادكتري تخصصي  را در رشته مذكور اخذ نمايم و كليه مقررات مربوط به دوره آموزشي و د

انشگاه  ي و دتحصيل را رعايت كنم و صرفاً به امر تحصيل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصيل

ا بت آن ده ادامه تحصيل دهم و دوره تحصيلي معين شده را در مدت معمول و برابر مقرراتعيين ش

 موفقيت بگذرانم  و حق تغيير رشته را از خود ساقط مي كنم . 

هداشتي مات ببالفاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيلي تخصصي، خود را به دانشگاه علوم پزشكي و خد .2

هداشت زارت بوبر اساس قوانين و مقررات مربوط و ساير ضوابط مصوب درماني .......... معرفي كنم و 

 زشكي و، در هر محلي كه دانشگاه علوم پ سه برابر مدت تحصیلدرمان و آموزش پزشكي به ميزان 

 كه وزارت محلي خدمات بهداشتي درماني ................ و در صورت عدم نياز دانشگاه ياد شده در هر

 آموزش پزشكي ، تعيين كند ، خدمت نمايم .  درمان و بهداشت ،

عهدات ه جايي تد و جاب: با عنايت به اينكه اينجانب از قوانين و مقررات مربوطه دائر بر ممنوعيت خري 1تبصره 

واهم دمت خخموضوع اين سند مطلع مي باشم ، با علم و آگاهي كامل از اين موضوع ، در محل تعيين شده 

 اشت . دخواهم تعهد ، اجازه ي فعاليت در محل ديگري غير از محل تعيين شده را ننمود و در خالل انجام 

صوب سال مماده واحده ي قانون اصالح قانون برقراري عدالت آموزشي  4: مستند به تبصره ي  2تبصره 

 ادامه تحصيل اينجانب منوط به طي حداقل نيمي از تعهدات انجام شده خواهد بود .  1392

، موفق  به اتمام تحصيل در مدت مقرر و  ه داليل آموزشي ، سياسي، و اخالقي و غيرهدر صورتيكه ب .3

مطابق ضوابط آموزشي نگردم و يا از ادامه تحصيل انصراف دهم و يا بعد از پايان دوره تخصصي به هر 
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خود را به دليل از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمايم و يا بالفاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيل ، 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ........  ، معرفي نكنم ، يا به محل تعيين شده از سوي 

دانشگاه علوم پزشكي ................... و يا وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نكنم ، و يا صالحيت 

علتي از موسسه محل خدمت اخراج شوم و يا  اشتغال به كار نداشته باشم و يا پس از شروع به كار به هر

ترك خدمت كنم و به طور كلي چنانچه از هر يك از تعهداتي كه طبق اين قرارداد ) و مقررات مربوط ( 

هاي انجام شده از سوي وزارت كليه هزينه سه برابربرعهده گرفته ام تخلف نمايم ، متعهد مي شوم 

هاي تحصيل ، اسكان ، حقوق و مزاياي پرداختي ، هزينهبهداشت و دانشگاه محل تحصيل ) از جمله 

كمك هزينه تحصيلي و ... ( و خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت يكجا و بدون 

هيچگونه قيد و شرطي به وزارت بهداشت بپردازم  . تشخيص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، كيفيت و 

قطعي و غيرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائيه از طريق  خسارات ، ها وكميت و ميزان هزينه

 دفترخانه خواهد بود .

داشت زارت بهو: خسارات مقرر در اين بند ، سبب معافيت اينجانب از انجام تعهد نمي شود و  1تبصره 

يين شده حل تعممي تواند عالوه بر دريافت وجه التزام يا خسارت ، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در 

 در سند )يا هر محل ديگري كه بعداً تعيين شود( را مطالبه نمايد. 

مله لي از جرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و هرگونه مدارك تحصي: پ 2تبصره 

دي موضوع رارداقريزنمرات نخواهد گرديد و ارائه مدارك ياد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانوني و 

 اين سند امكان پذير است . 

ست ، ن پذير اد امكاراردادي موضوع اين سناز آنجاكه اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانوني و ق .4

راغت از واهي فگچنانچه به هر دليل موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصيلي و يا هرگونه 

ند سدات ، تحصيل و مدرك تحصيلي و ريز نمرات به اينجانب اعطا نخواهد شد . همچنين تا اتمام تعه

 تعهد اينجانب فسخ نخواهد گرديد . 

با  انشگاهدرف تعهد در اين سند ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است . بنابراين موافقت ط .5

ندرج در معهدات خريد تعهد يا استعفاي اينجانب در قبال پرداخت خسارت موجب برائت اينجانب از انجام ت

ات در تعهد جام اصلاين سند نخواهد بود و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي همواره حق دارد ان

 .  نمايد محل تعيين شده در سند و يا در هر محل ديگري را كه صالح مي داند از اينجانب درخواست

ضمن عقد خارج الزم شرط شد كه وزارت بهداشت از طرف اينجانب در  تشخيص تخلف از تعهدات فوق و  .6

، نسبت به احراز و اثبات تخلف از  وصي است، و در صورت فوت تعيين ميزان خسارت و وصول آن ، وكيل ،

موارد فوق و تعيين ميزان خسارت از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صورت توافق يا 

مصالحه هيچ ضرورتي به مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر جهت تعيين اين موارد وجود نخواهد داشت 
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ي مذكور قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه ها. در هر حال تشخيص وزارت در تعيين هزينه

 از طرف دفترخانه و يا مراجع قضايي خواهد بود .

به  و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل ،نشاني مندرج در اين سند مي باشد ،نشاني اقامتگاه اينجانب ،  .7

ه تنظيم ه دفترخانيير دهم فوراً مراتب را برا تغ و چنانچه نشاني خودمنزله ابالغ قانوني به اينجانب بوده ،

م درمان و آموزش پزشكي اطالع خواهكننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنين به وزارت بهداشت، 

ز سوي قطعي و غير قابل اعتراض اها به محل تعيين شده در اين سند داد ، و اال ابالغ كليه اوراق و اخطاريه

 باشد . اينجانب مي

 ر تضمين حسن اجراي تعهدات ناشي از اين سند اينجانبان : به منظو

ي كممدملي شممماره رااد..........  ............آقمماي / خممانم....................... فرزنممد ......................... بممه شممماره شناسممنامه ...

 لحم... كدپسمتي م..................................................................................................... شغل ......................... نشاني محل كار ..

ل سممكونت حممم ..... كدپسممتي........................كممار  ................... نشمماني محممل سممكونت ...............................................

  ......................... 

ي كممدملي شممماره رااد..........  ............اي / خممانم....................... فرزنممد ......................... بممه شممماره شناسممنامه ...آقمم

 ل.. كدپسمتي محم...................................................................................... شغل ......................... نشاني محل كار ..................

حممل سممكونت م ي...... كدپسممت........................كممار  ................... نشمماني محممل سممكونت ...............................................

  ......................... 

شمويم كمه قانون مدني متعهمد مي 10بناي ماده با آگاهي كامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج الزم و بر م

شويم ، چنانچه دانشجوي مذكور ، به تعهمدات خمود تعهدات فوق الذكر دانشجو ، تعهد اينجانبان بوده و ملتزم مي

به شرح فوق الذكر عمل نكند و از هر يك از تعهدات فوق تخلف كند و منظمور وزارت بهداشمت و دانشمگاه علموم 

........ ، عملي نشود ، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اينجانبان بوده و وزارت بهداشمت حمق پزشكي ............

دارد ، بدون هيچ گونه تشريفات ، به صرف اعالم به دفترخانه ، در مورد تخلف از هر يك از تعهدات فوق ، از طريق 

فوق ( به عمالوه كليمه خسمارات وارده را ، از  هاي انجام شده بابت دانشجو ) به شرحصدور اجرائيه سه برابر هزينه

اموال اينجانبان راساً استيفا كند و ضمن عقد خارج الزم ، وزارت مزبور را وكيل خود در زممان حيمات و وصمي در 

ها و خسمارات و زمان ممات قرار داديم تا نسبت به احراز تخلف از هر يك از تعهدات فوق و تعيمين ميمزان هزينمه

ف اينجانبان با خود مصالحه نمايد و با انجام مصالحه هيچ ضرورتي جهت مراجعه به مقام قضائي يا مطالبات از طر

مرجع ديگر براي تعيين اين موارد وجود نخواهد داشت و تعيمين و تشمخيص وزارت ممذكور قطعمي و غيمر قابمل 

ا از محل حقموق و مزايماي اعتراض و موجب صدور اجرائيه خواهد بود . دانشگاه مذكور مجاز است مطالبات خود ر

دريافتي و يا هر محل ديگري از اموال و دارايي هاي اينجانبان وصول كنمد و اينجانبمان متضمامناً در برابمر وزارت 

 بهداشت متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستيم. 
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اين سمند  ام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج درتبصره : تعهد و مسئوليت ضامنين با متعهد سند نسبت به انج

د ك از متعهمتضامني است و وزارت بهداشت مي تواند براي دريافت تمام يا بخشي از خسارت مستقيماً  عليه هر ي

ات صمول مطالبمو ضامنين و يا در آن واحد عليه تمامي آنها اجرائيه صادر و عمليات اجرائي ثبتمي را بمه منظمور و

دني ممقمانون  10 تعقيب نموده و يا نسبت به طرح دعوا اقدام نمايد .  اين قرارداد بر مبناي مادهدولت و خسارات 

 بين طرفين قرارداد منعقد شده و بين طرفين الزم االتباع است . 

 متعهد  محل امضاء 

 محل امضاء ضامنین 

 محل امضا نماینده دانشگاه علوم پزشکی ) به نیابت ( 
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 ( Ph.D) تخصصیپذیرفته شدگان دکتري  از کلیه ملکی اخذ وثیقه فرم

 )سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشی و اصالحات بعدي 

 انونبراي افراد فاقد ضامن  (  

 

.......... . . ، صادره از............نامه ...ه شناسنظر به اينكه مقرر گرديده ، اينجانب ..................... فرزند ............. به شمار

تي : سپ د.......... ك.....................................داراي كد ملي شماره .................. متولد ................ ساكن ..................

علوم پزشكي و خدمات  نشگاهاد ......... از.......................................... فارغ التحصيل مقطع .................... رشته .........

هميه س زا . با استفاده.........................بهداشتي درماني .............................   كه در آزمون دكتراي تخصصي مورخ .......

 ......... در............بومي موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي آن در رشته تحصيلي تخصصي .......

قطع و ام ، با هزينه دولت در مهفته شددانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ....................................  پذير

وزش مان و آمت ، دررشته ياد شده تحصيل نمايم ،  برابر مقررات و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي وزارت بهداش

زم خارج ال من عقدضپزشكي و قوانين و مقررات ثبت اسناد و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و الزم االجرا ، 

 متعهد و ملتزم هستم  : 

درجه  تحصيل كرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پايان رسانده ،   در رشته .1

ه محل انشگادكتري تخصصي  را در رشته مذكور اخذ نمايم و كليه مقررات مربوط به دوره آموزشي و د

انشگاه  ي و دتحصيل را رعايت كنم و صرفاً به امر تحصيل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصيل

ا بت آن ده ادامه تحصيل دهم و دوره تحصيلي معين شده را در مدت معمول و برابر مقرراتعيين ش

 موفقيت بگذرانم  و حق تغيير رشته را از خود ساقط مي كنم . 

هداشتي مات ببالفاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيلي تخصصي، خود را به دانشگاه علوم پزشكي و خد .2

هداشت زارت بوبر اساس قوانين و مقررات مربوط و ساير ضوابط مصوب درماني .......... معرفي كنم و 

 زشكي و، در هر محلي كه دانشگاه علوم پ سه برابر مدت تحصیلدرمان و آموزش پزشكي به ميزان 

 كه وزارت محلي خدمات بهداشتي درماني ................ و در صورت عدم نياز دانشگاه ياد شده در هر

 آموزش پزشكي ، تعيين كند ، خدمت نمايم .  درمان و بهداشت ،

عهدات ه جايي تد و جاب: با عنايت به اينكه اينجانب از قوانين و مقررات مربوطه دائر بر ممنوعيت خري 1تبصره 

واهم دمت خخموضوع اين سند مطلع مي باشم ، با علم و آگاهي كامل از اين موضوع ، در محل تعيين شده 

 اشت . دخواهم تعهد ، اجازه ي فعاليت در محل ديگري غير از محل تعيين شده را ننمود و در خالل انجام 

صوب سال مماده واحده ي قانون اصالح قانون برقراري عدالت آموزشي  4: مستند به تبصره ي  2تبصره 

 ادامه تحصيل اينجانب منوط به طي حداقل نيمي از تعهدات انجام شده خواهد بود .  1392
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قرر و م، موفق  به اتمام تحصيل در مدت  ه داليل آموزشي ، سياسي، و اخالقي و غيرهدر صورتيكه ب .3

ي به هر تخصص مطابق ضوابط آموزشي نگردم و يا از ادامه تحصيل انصراف دهم و يا بعد از پايان دوره

ا به خود رل ، تحصي دليل از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمايم و يا بالفاصله پس از پايان دوره مجاز

 ده از سويشعيين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ........  ، معرفي نكنم ، يا به محل ت

الحيت ، و يا ص نكنم دانشگاه علوم پزشكي ................... و يا وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه

وم و يا شخراج اعلتي از موسسه محل خدمت  اشتغال به كار نداشته باشم و يا پس از شروع به كار به هر

ربوط ( مررات ترك خدمت كنم و به طور كلي چنانچه از هر يك از تعهداتي كه طبق اين قرارداد ) و مق

زارت هاي انجام شده از سوي وكليه هزينه سه برابربرعهده گرفته ام تخلف نمايم ، متعهد مي شوم 

،  هاي تحصيل ، اسكان ، حقوق و مزاياي پرداختيهزينهبهداشت و دانشگاه محل تحصيل ) از جمله 

و بدون  يكجا كمك هزينه تحصيلي و ... ( و خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت

يفيت و كخلف، هيچگونه قيد و شرطي به وزارت بهداشت بپردازم  . تشخيص وزارت مزبور راجع به وقوع ت

ريق قطعي و غيرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائيه از ط خسارات ، ها وكميت و ميزان هزينه

 دفترخانه خواهد بود .

داشت زارت بهو: خسارات مقرر در اين بند ، سبب معافيت اينجانب از انجام تعهد نمي شود و  1تبصره 

يين شده حل تعممي تواند عالوه بر دريافت وجه التزام يا خسارت ، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در 

 در سند )يا هر محل ديگري كه بعداً تعيين شود( را مطالبه نمايد. 

مله لي از ج: پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و هرگونه مدارك تحصي 2تبصره 

 دي موضوعرارداقريزنمرات نخواهد گرديد و ارائه مدارك ياد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانوني و 

 اين سند امكان پذير است . 

ست ، ن پذير اد امكااز آنجاكه اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانوني و قراردادي موضوع اين سن .4

راغت از واهي فگچنانچه به هر دليل موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصيلي و يا هرگونه 

ند سدات ، ين تا اتمام تعهتحصيل و مدرك تحصيلي و ريز نمرات به اينجانب اعطا نخواهد شد . همچن

 تعهد اينجانب فسخ نخواهد گرديد . 

با  انشگاهدطرف تعهد در اين سند ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است . بنابراين موافقت  .5

ندرج در معهدات خريد تعهد يا استعفاي اينجانب در قبال پرداخت خسارت موجب برائت اينجانب از انجام ت

ات در ل تعهدبود و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي همواره حق دارد انجام اص اين سند نخواهد

 .  نمايد محل تعيين شده در سند و يا در هر محل ديگري را كه صالح مي داند از اينجانب درخواست

ضمن عقد خارج الزم شرط شد كه وزارت بهداشت از طرف اينجانب در  تشخيص تخلف از تعهدات فوق و  .6

وصي است ، نسبت به احراز و اثبات تخلف از ، و در صورت فوت ين ميزان خسارت و وصول آن ، وكيل ،تعي
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موارد فوق و تعيين ميزان خسارت از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صورت توافق يا 

وجود نخواهد داشت  مصالحه هيچ ضرورتي به مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر جهت تعيين اين موارد

هاي مذكور قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه . در هر حال تشخيص وزارت در تعيين هزينه

 از طرف دفترخانه و يا مراجع قضايي خواهد بود .

به  و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل ،نشاني مندرج در اين سند مي باشد ،نشاني اقامتگاه اينجانب ،  .7

ه تنظيم ه دفترخانو چنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مراتب را بزله ابالغ قانوني به اينجانب بوده ،من

م درمان و آموزش پزشكي اطالع خواهكننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنين به وزارت بهداشت، 

ز سوي قطعي و غير قابل اعتراض اد ها به محل تعيين شده در اين سنداد ، و اال ابالغ كليه اوراق و اخطاريه

 باشد . اينجانب مي

...... مورخ به منظور تضمين حسن اجراي تعهدات ناشي از اين سند و سند وثيقه شماره ...............

راي ادره از ........... داص......... ، ناسنامه .......ش ه.... به شمار..................................  اينجانب ..................... فرزند .........

:  يتسپ........ كد ....................................كد ملي شماره .................. متولد ................ ساكن .....................

 .............................. 

واقع در   ثبتي شماره  وره در ملك پالكتمامی ششدانگ عرصه و اعیان و کلیه حقوق و منافع متص

طبق سند   محدوده   مورد ثبت شماره    شهرستان   بخش 

                          به نشاني   دفتر     مالكيت به شماره صفحه 

عيين ريال جهت انجام تك تك تعهدات فوق اعم از اصل تعهد )در محل ت  2.........................را در قبال مبلغ 

ها ) به ترتيبي كه در فوق مذكور شده در سند يا محلي كه بعداً تعيين مي شود(و خسارات و مطالبات و هزينه

 است( به وثيقه نهادم . 

داشت  ارت بهتعيين مبلغ فوق به جهت تشريفات تنظيم سند است ، و هرگاه ميزان خسارت تعيين شده توسط وز

بض و پس از ق وثيقه ه يا ساير اموال وثيقه گذار ، قابل وصول است . موردبيش از مبلغ فوق باشد ، از محل وثيق

ق در عهدات فوجزاي تااقباض مجدداً به تصرف اينجانب داده شد تا استيفاي منافع نمايم . تمام مورد وثيقه بابت 

ز ات قسمتي رداخپ وثيقه است و انجام برخي از اين تعهدات بخشي از مورد وثيقه را آزاد نخواهد كرد . همچنين

 دين سبب آزاد شدن بخشي از مورد وثيقه نخواهد بود . 

در صورت تعدد وثيقه گذار و يا ضامنين ، ايفاي دين يكي از آنان باعث آزاد شدن سهم او نخواهد گرديد . در 

در صورت  صورت تعدد مديونين ايفاي دين از جانب برخي از آنها هيچ بخشي از مورد وثيقه را آزاد نخواهد كرد و

                                                 
از رت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل هاي انجام شده از سوي وزاكلیه هزينه برابر ادل  سهمبلغ وثیقه عبارت است از مع 2

انشگاه آموزشی د كمك هزينه تحصیلی و ... كه بايد توسط معاونتاختی ، ، حقوق و مزاياي پرد یتحصیل شهريه هايجمله 
 محاسبه گردد 
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فوت وثيقه گذار يا مديون، ايفاي دين از جانب برخي وراث باعث آزاد شدن سهم آنان نخواهد گرديد و تمام مورد 

وثيقه تا استيفاي تمام طلب هاي وزارت بهداشت  در وثيقه وزارت مزبور خواهد بود و بالجمله مورد وثيقه از هر 

 ، وثيقه قابل تعويض نيست .  جهت تجزيه ناپذير است و تا پايان انجام تعهدات

ك فد قبل از هاي نگهداري مورد وثيقه در تمام مدت به عهده وثيقه گذار است . وثيقه گذار حق ندارتمام هزينه

له يا شرط وكالت و غير آن هيچگونه معامله ناقصلح حقوق ،وثيقه نسبت به مورد وثيقه به هر عنوان اعم از بيع ،

دون برد وثيقه ه انتقال مالكيت عين يا منافع يا حقوق موانجام دهد و بالجمله هر گوننظير رهن (منتج به نقل )

ه وزارت ق وثيقحرضايت كتبي و صريح وزارت بهداشت غير نافذ است و تنفيذ يا اجازه وزارت مذكور باعث سقوط 

رار به گونه اق نين هرياد شده نخواهد بود و وثيقه در صورت اذن يا تنفيذ معامله هم به قوت خود باقي است . همچ

 عامالت ناقل عين يا منفعت يا حقوق منتج به نقل اين موارد باطل است . م

ابق و اعم از سسند ) هرگونه اضافه ساختمان در مورد وثيقه جزء مورد وثيقه است و بابت تمام ديون مندرج در اين

 . استشت الحق ( خواهد بود . همچنين هر نوع تخريب يا تجديد بنا ، منوط به اجاره كتبي وزارت بهدا

مورد  ذار درفك وثيقه موكول به رضايت صريح و كتبي دفتر حقوقي وزارت بهداشت  است و توافق با وثيقه گ

 شيوه پرداخت دين و نظاير آن به معني انصراف از وثيقه نخواهد بود . 

هي كامل از با آگا قانون مدني و 10تعهدات مندرج در اين سند مستقل از يكديگرند . اين قرارداد مطابق ماده  

 مقررات و ضوابط و مقرارت مصوب بين طرفين منعقد شده است و بين طرفين الزم االتباع است.

تضامني  ين سندتعهد و مسئوليت ضامنين با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در ا 

و  ز متعهداعليه هر يك  قيماً است و وزارت بهداشت مي تواند براي دريافت تمام يا بخشي از خسارت مست

دولت  مطالبات ر وصولضامنين و يا در آن واحد عليه تمامي آنها اجرائيه صادر و عمليات اجرائي ثبتي را به منظو

نون مدني بين قا 10 و يا نسبت به طرح دعوا اقدام نمايد .  اين قرارداد بر مبناي ماده و خسارات تعقيب نموده

 ه و بين طرفين الزم االتباع است . طرفين قرارداد منعقد شد

 متعهد  محل امضاء  

 محل امضاء وثیقه گذار 

 محل امضا نماینده وزارت بهداشت / دانشگاه علوم پزشکی ) به نیابت ( 

 

 


