فرمت سند تعهد پذيرفته شدگان
موضوع دستورالعمل پذيرش دانشجوی کاردانی براساس سوابق تحصیلی در رشته های گروه پزشکی _ رشته تکنسین سالمت دهان

اينجانب  .....................فرزند  .............به شماره شناسنامه  ، ................صادره از  ...........داراي كد ملي شماره ..................
متولد  ................ساكن  .................................................................كد پستي  .............................. :كه در آزمون مورخ
 .................................با استفاده از تسهیالت موضوع دستورالعمل پذيرش دانشجوي كارداني براساس سوابق تحصیلي
در رشته هاي گروه پزشکي در مقطع  ......................در رشته تحصیلي ............................در دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتي درماني  ....................................پذيرفته شدهام  ،برابر مقررات و آيین نامه ها و دستورالعمل هاي
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکي و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آيین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و الزم
االجرا  ،ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم هستم :
 .1با رعايت كلیه مقررات مربوط به دوره آموزشي و دانشگاه محل تحصیل در رشته  .........................تحصیل
كرده و درجه  ...........................را اخذ نمايم و در طول دوران تحصیل منحصراً در رشته  ،مقطع تحصیلي و
دانشگا ه تعیین شده ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلي معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با
موفقیت به اتمام برسانم .
 .2بالفاصله پس از فراغت از تحصیل در سقف زماني مجاز  ،خود را به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني  ...............معرفي كنم و بر اساس ضوابط و مقررات مصوب  ،به میزان سه برابر مدت
تحصیل ،در هر محلي كه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  .................تعیین كند  ،خدمت
نمايم.
تبصره :با عنايت به اينکه اينجانب از قوانین و مقررات مربوطه دائر بر ممنوعیت خريد و جابه جايي تعهدات
موضوع اين سند و همچنین ممنوعیت ادامه تحصیل در حین انجام تعهد مطلع مي باشم  ،با علم و آگاهي كامل از اين
موضوع  ،در محل تعیین شده خدمت خواهم نمود و در خالل انجام تعهد  ،اجازه فعالیت در محل ديگري غیر از محل
تعیین شده براي انجام تعهد و همچنین ادامه تحصیل نخواهم داشت .
 .3با توجه به اينکه رشته ي كارداني تکنسین سالمت دهان منصرف از رشته بهداشتکاري دهان و دندان بوده
و مشمول تسهیالت مقرر در قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان و الحاقات و اصالحات بعدي آن
نخواهد گرديد  ،لذا امکان استفاده از تسهیالت موضوع مقررات ياد شده به منظور ورود به دوره ي دكتري
عمومي دندانپزشکي را نخواهم داشت .
 .4در صورتیکه به داليل آموزشي  ،سیاسي ،و اخالقي و غیره  ،موفق به اتمام تحصیل در مدت مقرر و مطابق
ضوابط آموزشي نگردم و يا از ادامه تحصیل انصراف دهم و يا بعد از پايان دوره  ...................به هر دلیل از
انجا م تعهد فوق الذكر استنکاف نمايم و يا بالفاصله پس از فراغت از تحصیل در سقف زماني مجاز  ،خود را

به دانشگاه علوم پزشکي  ، .....................معرفي نکنم  ،يا جهت انجام خدمت به محل تعیین شده از سوي
دانشگاه ياد شده مراجعه نکنم  ،و يا صالحیت اشتغال به كار نداشته باشم و يا پس از شروع به كار به هر
علتي از موسسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك خدمت كنم و به طور كلي چنانچه از هر يك از تعهداتي كه
طبق اين قرارداد ( و مقررات مربوط ) برعهده گرفته ام تخلف نمايم  ،متعهد مي شوم سه برابر كلیه
هزينههاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل ( از جمله هزينههاي تحصیل  ،اسکان
 ،حقوق و مزاياي پرداختي  ،كمك هزينه تحصیلي و  ) ...و خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را
به صورت يکجا و بدون هیچگونه قید و شرطي به دانشگاه علوم پزشکي  .....................بپردازم  .تشخیص
دانشگاه مزبور راجع به وقوع تخلف ،كیفیت و كمیت و میزان هزينهها و خسارات ،قطعي و غیرقابل اعتراض
است و موجب صدور اجرائیه از طريق دفترخانه خواهد بود .
تبصره  : 1پرداخت خسارات مقرر در اين بند  ،سبب معافیت اينجانب از انجام تعهد نمي شود و دانشگاه
علوم پزشکي  ...................عالوه بر دريافت وجه التزام يا خسارت  ،اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در
محل تعیین شده در سند (يا هر محل ديگري كه بعداً تعیین شود) را مطالبه خواهد نمود.
 .5از آنجاكه اعطاي دانشنامه و هر گونه مدرك تحصیلي  ،صرفاً با انجام تعهدات قانوني و قراردادي موضوع اين
سند امکان پذير است  ،پرداخت خسارت موجب استحقاق اينجانب به مطالبه دانشنامه و ساير مدارك تحصیلي
از جمله ريزنمرات نخواهد گرديد و سند تعهد اينجانب كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند .
 .6ضمن عقد خارج الزم شرط شد كه دانشگاه علوم پزشکي  ...................از طرف اينجانب در تشخیص تخلف از
تعهدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول آن  ،وكیل  ،و در صورت فوت ،وصي است تا نسبت به احراز و
اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صورت
توافق يا مصالحه هیچ ضرورتي به م راجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر جهت تعیین اين موارد وجود نخواهد
داشت  .در هر حال تشخیص دانشگاه مزبور در تعیین هزينههاي مذكور قطعي و غیر قابل اعتراض و موجب
صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و يا مراجع قضايي خواهد بود .
 .7نشاني اقامتگاه اينجانب  ،نشاني مندرج در اين سند مي باشد و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل  ،به منزله
ابالغ قانوني به اينجانب بوده و چنانچه نشاني خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم كننده سند ،
دانشگاه هاي محل تحصیل و محل خدمت اطالع خواهم داد  ،و اال ابالغ كلیه اوراق و اخطاريهها به محل تعیین
شده در اين سند قطعي و غیر قابل اعتراض از سوي اينجانب ميباشد .
به منظور تضمين حسن اجراي تعهدات ناشي از اين سند اينجانبان :
آقاااي  /خااانم .......................فرزنااد  .........................بااه شااماره شناساانامه  .........................داراي كاادملي شااماره
 .........................شغل  .........................نشااني محال كاار  .................................................................................كدپساتي محال

كاااار  ...................نشااااني محااال ساااکونت  ............................................................................كدپساااتي محااال ساااکونت
.........................
آقاااي  /خااانم .......................فرزنااد  .........................بااه شااماره شناساانامه  .........................داراي كاادملي شااماره
 .........................شغل  .........................نشااني محال كاار  .................................................................................كدپساتي محال
كاااار  ...................نشااااني محااال ساااکونت  .............................................................................كدپساااتي محااال سا اکونت
.........................
با آگاهي كامل از تعهدات دانشجو  ،ضمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده  11قانون مدني متعهد ميشويم كه تعهادات
فوق الذكر دانشجو  ،تعهد اينجانبان بوده و ملتزم ميشويم  ،چنانچه دانشجوي مذكور  ،به تعهدات خود به شار فاوق
الذكر عمل نکند و از هر يك از تعهدات فوق تخلف كند و منظور دانشگاه علوم پزشکي  ، ...................عملي نشود  ،نقا
تعهد دانشجو به منزله نق

تعهد اينجانبان بوده و دانشگاه يااد شاده  ،حاق دارد  ،بادون هایچ گوناه تشاريفات  ،باه

صرف اعالم به دفترخانه  ،در مورد تخلف از هر يك از تعهدات فوق  ،از طريق صدور اجرائیاه سه برابرر هزيناههااي
انجام شده بابت دانشجو ( به شر فوق ) به عالوه كلیه خساارات وارده را  ،از اماوال اينجانباان راسااً اساتیفا كناد و
ضمن عقد خارج الزم  ،دانشگاه مزبور را وكیل خود در زمان حیات و وصي در زمان ممات قرار داديام تاا نسابت باه
احراز تخلف از هر يك از تعهدات فوق و تعیین میازان هزيناه هاا و خساارات و مطالباات از طارف اينجانباان باا خاود
مصالحه نمايد و با انجام مصالحه هیچ ضرورتي جهت مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر براي تعیاین ايان ماوارد
وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص دانشگاه مذكور قطعي و غیر قابل اعتراض و موجب صادور اجرائیاه خواهاد
بود  .دانشگاه مذكور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق و مزاياي دريافتي و ياا هار محال ديگاري از اماوال و
دارايي هاي اينجانبان وصول كند و اينجانبان متضامن ًا در برابر دانشاگاه يااد شاده متعهاد باه انجاام تعهادات فاوق و
جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم.
تبصره  :تعهد و مسئولیت ضامنین با متعهد سند نسبت باه انجاام تعهادات و پرداخات خساارات منادرج در ايان ساند
تضامني است و دانشگاه علوم پزشکي  ..............مي تواند براي دريافت تمام يا بخشي از خساارت مساتقیماً علیاه هار
يك از متعهد و ضامنین و يا در آن واحد علیه تمامي آنها اجرائیه صادر و عملیات اجرائي ثبتاي را باه منظاور وصاول
مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده و يا نسبت به طر دعوا اقدام نمايد  .اين قارارداد بار مبنااي مااده  11قاانون
مدني بین طرفین قرارداد منعقد شده و بین طرفین الزم االتباع است .

