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  این فرم باید در دفاتر اسناد رسمی بصورت سند محضري تنظیم شود. توجه :

  
   صادره از    داراي شناسنامه شماره        فرزند      اینجانب
  ساکن                    دانشگاه      رشته     فارغ التحصیل سال     متولد

بدون اجازه کتبـی و قبلـی وزارت علـوم،    شوم م، متعهد میتحصیلی دار یهکه جهت ادامه تحصیل نیاز به ریزنمرات و تأیید
ه کـه وزارت علـوم،   اپس از انجام تحصیالت یا هرگشوم تحقیقات و فنّاوري محل تحصیل خود را تغییر ندهم و متعهد می

 1353سال تحقیقات و فنّاوري مقتضی بداند طبق مفاد قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 
و مقررات مربوط به آن میزانی که طبق مقررات و سایر مقررات مصوب بر ذمـه اینجانـب اسـت در داخـل کشـور خـدمت       

هاي مربوط به آموزش هاي دریافتی و هزینههاي مذکور، شهریه، کمکنمایم و درصورت تخلف از موارد فوق کلیه هزینه
  کند به آن وزارتخانه پرداخت نمایم.رایگان را به هر میزانی که وزارت مذکور تعیین 

ـ   یتشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري راجع به زمان وقوع تخلف و ک ت طلـب و خسـارت   فیـت آن و میـزان و کمی
  وارده غیرقابل اعتراض و موجب تقاضاي صدور اجراییه از طریق این دفترخانه خواهد.

خیص وزارت مذکور یک جـا پرداخـت نمایـد و    شلوم، ... بنا به تدانشجوي فوق متعهد شد کلیه بدهی خود را به وزارت ع
  اعالم این وزارتخانه به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غیرقابل اعتراض است.

  صادره    داراي شناسنامه شماره      فرزند      خانم/آقاي
  ساکن      شغل

شوم از عهده کلیه تزم میلشجو بشرح فوق نموده، اینجانب نیز متعهد و منبه عنوان ضامن اقرار نمود عالوه بر تعهداتی که دا
بـه وزارت   دیون و قروضی که ممکن است شخص مذکور به مؤسسه محل تحصیل و یا سایر اشـخاص و یـا خسـاراتی کـه    

مل ننماید، م و همچنین درصورتی که دانشجوي مذکور در انجام تعهدات خود کوتاهی و به آن ععلوم، ... وارد شود برآی
هاي او را به هر میزانی که وزارتخانه مذکور تعیین کند، بـدون هیچگونـه عـذري پرداخـت نمـایم و درصـورت       کلیه بدهی

باشد براي وصول کلیـه وجـوه مـورد نظـر بـه هـر میزانـی کـه باشـد          تأخیر در پرداخت، وزارتخانه مذکور مجاز و محق می
ارت وارده را از کلیه اموال و دارایی منقول و غیرمنقول اینجانب استیفا نماید تقاضاي اجراییه نماید و کلیه طلب خود و خس

ت به وقوع تخلف و کیفیت آن و کمیت و میزان بـدهی دانشـجو و خسـارت    بص وزارتخانه مذکور نسیو به هر تقدیر تشخ
  ود.وارده قطعی و غیرقابل اعتراضی بوده و موجب صدور اجراییه از طریق این دفترخانه خواهد ب
تواند به هریک از نامبردگان و یـا  تعهد امضاءکنندگان در قبال دولت تضامنی بوده و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري می

در آن واحد براي هر دوي آنان اجراییه صادر و عملیات اجرایی را بـه منظـور وصـول مطالبـات دولـت و خسـارت تعقیـب        
  نماید.

  

  امضاي ضامن          امضاي دانشجو
 


