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پیوست :

اينجانب .........................................فرزند  ....................به شمااه شناسمناهه  ..................صماره از ..................
هتولد  .............به شااه هلي  .............................هقيم  ...............خيابما ..........................................................
کد پستي  ...........................................که براساس طرح فراخوا جذب هيمات علامي پياماني ماماو ت م ره
هشته  ...................................هقطع  ........................پذيرفته شد او ،هتعهد ت هلتزو شرعي ت انوني ت عرفمي
هي گررو که از ماهيخ استخداو ت صدته حکم استخداو پيااني ،مااو ت ت حدا ل به هدت چهار ساا ره
رانشگا راهغا هاچو اهيني صديق ت هتعهد ،انجاو تظيفه ناايم ت به کليه رستوهالعال ها ت آيين ناهمه هما
ت هصوبات رانشگا پايبند باشم ت مح هيچ شرايطي مقاضای انتقال ،هاهوهي بخده يا هاهوهي آهوزشمي
خاهج ت يا راخل کشوه ها نداشته باشم (هگر با هوافق کتبي ت صمححديد رانشمگا ) چنانچمه بمدت هوافقم
رانشگا به هر رليلي اعم از استعفاء ،اخراج ،مرک کاه ت غير هابطه کاهی اينجانب بما رانشمگا هنقطمع گمررر
رانشگا هحق ت هجاز هي باشد ما با مشخيص خور ضان فسخ راهرار ت ابطمال حکمم اسمتخداهي اينجانمب
برابر هقرهات عال ناور ت خساهات تاهر به خور ها از اينجانب ت ضاهن ذيل المذکر تصمول ناايمد ت ره ايمن
خصوص حق هر گونه ارعائي ها از خور سلب ت سا ط هي ناايم.
اينجانب  ............................................فرزند  ................شمااه شناسمناهه  ...............صماره از .......................
هتولد  .................شااه هلي  ....................................عضو هيات علاي  /کاههند هسماي ..................................
هقيم  ........................................کد پستي  ...................ضان اطحع کاهل از معهدات هتعهد فوق الذکر هتعهمد
ت هلتزو هي گررو چنانچه ناهبرر از هفار اين معهد استنکاف تهزر ت يما شمرايط ت هفمار آ ها بطموه کاهمل
هعاي نناايد ت ره اين خصوص به مشخيص هتعهد له هحکوو به پرراخ هزينه ت غراه ت خساهت گررر ،
اينجانب هتعهد به پرراخ خساهات ت هزينه های هزبموه بمور ت حمق هرگونمه ارعما ت اعتراضمي ها ره ايمن
خصوص از خور سلب ت سا ط هي ناايم .الزو به ذکر اس که معيمين هيمزا خسماهات ت اعمحو ت اظهماه ت
مشخيص رانشگا ره ت وع مخلف از هفار ت هندهجات اين سند هموهر بمول هتعهمد ت ضماهن بمور ت بمرای
اراهات ثب ت عندالزتو هراجع ضايي ت غير طعي ت کافي ت هعتبر خواهد بور ت هيزا خساهت به هر هقمداه
که باشد هتعهد ت ضاهن هتضاهناً هسئول پرراخ آ هي باشند ت رانشمگا هحمق ت هجماز همي باشمد بمدت
هعاي مقدو ت ماخر بر عليه هر يک از آنا يا هازها بر عليه هر رت نفر همر گونمه ا مداهي ها کمه صمحح ت

هقتضي بداند انجاو رهد ت هاچنين هتعهد ت ضاهن ضان العقد خاهج الزو بمه رانشمگا راهغما تکالم مماو
االختياه ت بحعزل رارند که جه اخذ خساهات تاهر از حسابهای آنا نزر هر يک از بانکهما ی مابعمه رتلم
جاهوهی اسحهي ايرا ت هوسسات هالي ت اعتباهی ت صندت های رض الحسنه بمه همر شمااه ت همر نموع
حسابي که باشد ما هيزا خساهات تاهر بمه مشمخيص خمور برراشم ناايمد ره ضمان ره صموهت پرراخم
خساهات موسط ضاهن ،ضاهن حق هراجعه به هضاو عنه ت تصول تجه ها از طريق صدته اجرائيه ت غير آ
راهر.
عحت بر اين ،هتعهد يک فقر چک هعارل  30برابر جاع حقوق ت هزايای اتلين حکم کاهگزيني بما هرمبمه
استارياهی به عنوا تجه التزاو رهاختياه هتعهدله مراه هي رهد مما ره صموهت مخلمف ،بمه صموهت مضماهني
هتعهد ت ضاهن هلتزو به پرراخ تجه آ باشند.

هشخصات هتعهد

هشخصات ضاهن

