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............ صماره  از .................. شناسمناهه ......................... فرزند .................... به شمااه  ...اينجانب...................
.......................... .......................خيابما  ......... هتولد .............  به شااه  هلي ............................. هقيم ...............

ره پياماني ماماو ت م   ت علامي.................... که براساس طرح فراخوا  جذب هيما.............کد پستي ..........
 يت عرفم يت  انون يرعهتعهد ت هلتزو شپذيرفته شد  او،   .............................  هقطع ..........................هشته ....

ره  ساا  چهار، مااو ت   ت حدا ل به هدت ياانياستخداو ت صدته حکم استخداو پ خيگررو که از ماه يه

ناهمه هما  نييرستوهالعال ها ت آ هيت به کل ميناا فهي، انجاو تظت هتعهد قيصد ينيرانشگا  راهغا  هاچو  اه
 يآهوزشم  يهاهوه ايبخده    ي، هاهوهانتقال یقاضام يطيشرا چيه مح باشم ت  بنديت هصوبات رانشگا  پا

( چنانچمه بمدت  هوافقم  رانشمگا  ديت صمححد يهگر با هوافق  کتبراخل کشوه ها نداشته باشم ) ايخاهج ت 
 ررربما رانشمگا  هنقطمع گم نجانبيا یهابطه کاه ر ي، مرک کاه ت غاعم از استعفاء، اخراج يليرانشگا  به هر رل

 نجانمبيا يحکمم اسمتخداهرار ت ابطمال خور ضان فسخ   راه صيما با مشخ باشد يه رانشگا  هحق ت هجاز
 نيمت ره ا ديمالمذکر تصمول ناا ليت ضاهن ذ نجانبيبرابر هقرهات عال ناور  ت خساهات تاهر  به خور ها از ا

 .ميناا يها از خور سلب ت سا ط  ه يخصوص حق هر گونه ارعائ
..... ............صماره  از .............. .شمااه  شناسمناهه ...... ....... .فرزند  ........ ............................................ اينجانب

......... عضو هيات علاي / کاههند هسماي .................................. ..............شااه  هلي ............. ..........هتولد .......
معهدات هتعهد فوق الذکر هتعهمد  از ضان اطحع کاهل............................... کد پستي ................... هقيم .........
ت هفمار آ  ها بطموه کاهمل  طيشمرا  ايممعهد استنکاف تهزر ت   نيگررو چنانچه ناهبرر  از هفار ا يت هلتزو ه

خساهت  گررر ،  ت غراه  ت  نهيه پرراخ  هزهحکوو بهتعهد له  صيخصوص به مشخ نيت ره ا دينناا  يهعا
 نيمها ره ا يگونمه ارعما ت اعتراضمحمق هر هزبموه بمور  ت یها نهيخساهات ت هز پرراخ هتعهد به  نجانبيا

خسماهات ت اعمحو ت اظهماه ت  زا يمه نعيمي. الزو به ذکر اس  که مميناا يخصوص از خور سلب ت سا ط ه
 ی بمول هتعهمد ت ضماهن بمور  ت بمرا سند هموهر نيت هندهجات ارانشگا  ره ت وع مخلف از هفار   صيمشخ
ه خساهت به هر هقمدا زا يت هعتبر خواهد بور ت ه يت کاف ي طع ر يت غ ييزتو هراجع  ضاثب  ت عندال اتاراه

بمدت   باشمد يت رانشمگا  هحمق ت هجماز هم باشند يهسئول پرراخ  آ  ه که باشد هتعهد ت ضاهن هتضاهناً
ها کمه صمحح ت  يا مداههر رت نفر همر گونمه  هيعل بر هازها  اياز آنا   کيهر  هيبر عل مقدو ت ماخر  يهعا



هتعهد ت ضاهن ضان العقد خاهج الزو بمه رانشمگا  راهغما  تکالم  مماو  نيچنها بداند انجاو رهد ت يهقتض
مابعمه رتلم   یاز بانکهما  کيآنا  نزر هر  یعزل رارند که جه  اخذ خساهات تاهر  از حسابهات بح اهياالخت

 رض الحسنه بمه همر شمااه  ت همر نموع  یت صندت ها یت اعتباه يت هوسسات هال را يا ياسحه یجاهوه
ره ضمان ره صموهت پرراخم   ديمخمور برراشم  ناا صيخساهات تاهر  بمه مشمخ زا يکه باشد ما ه يحساب

آ    ر يت غ هياجرائصدته  قيعنه ت تصول تجه ها از طر حق هراجعه به هضاو خساهات موسط ضاهن، ضاهن 
 .راهر

جاع حقوق ت هزايای اتلين حکم کاهگزيني بما هرمبمه  برابر 30 هعارلفقر  چک  کي هتعهد ن،يا عحت  بر

 يبمه صموهت مضماهن ،صموهت مخلمف ره رهد مما يه راهم  هتعهدله اهيبه عنوا  تجه التزاو رهاختاستارياهی 
   باشند.آضاهن هلتزو به پرراخ  تجه  ت هتعهد

 
 
 

 هشخصات ضاهن                                                                                       شخصات  هتعهده


