
 

 

 تعهدنامه  فرم

 

 از ...................   صنادر  ...........شناار  ......................  شننانننا   داراي ...........فرزند....................................  اینجانب .......................... 

  .......................................دانشگا  .......................... ......................................... رشت  نال ..................  التحصیل فارغ .......... تولد ..........

 ..............................................ناکن .....................................

  تعهد دارم تحصنیی  و تائیدی  ریزنارای ب  نیاز و ننایر  وننتنای  یر دولت   دانشنگا  ززاد اننی    درتحصنیل   ادا   جهت ک 

 از پس  یشنوم  تعهد و ندهم تغییر را خود تحصنیل  حل و فناوري تحقیقای عیوم، وزاری قبی  و کتب  اجاز  بدون  یشنوم

 تحصنیل ا کانای و وننایل تا ین قانون  فاد طبق بداند  قتضن  و فناوري تحقیقای عیوم، وزاری هرگا  یا تحصنییی انجام

  صنو   قررای ننایر و  ذکور  قررای طبق ک   یزان  ب  زن ب   ربوط و  قررای 1353 ننال  صنو  ایران  جوانان و اطفال

 و تحقیقای عیوم، وزاری هاي هزین  کیی  فوق  وارد از تخیف صنوری در و خد ت ناایم کشنور داخل در اننت اینجانب برذ  

 عیوم، وزاری ک   یزان  هر ب  را رایگان ز وزش از انننتفاد  ب   ربوط هاي و هزین  دریافت  کاکهاي و شننهری  و فناوري

 وقوع ز ان ب  راجع فناوري و تحقیقای عیوم، وزاری ناایم. تشنخی  پرداخت زن وزارتخان  ب  کند تعیین فناوري و تحقیقای

 این طریق از اجرائی  صندور تقاضناي  وجب و اعتراض قابل  یر وارد  ختنارای و طیب و کایت  یزان و زن کیفیت و تخیف

 تشنخی  ب  بنا فناوري و تحقیقای عیوم، وزاری ب  را خود بده  کیی  شند  تعهد فوق دانشنجوي  .د بو خواهد خان  دفتر

 بود  دانشنجو قبول  ورد خان  دفتر ب  دانشنجویان فناوري و تحقیقای عیوم، وزاری اعیم و نااید یکجا پرداخت  ذکور وزاری

شننانننا     داراي.......................... ..... ....... فرزند .................زقاي ....................../خانم گردید حاضنر نیز و اننت قابل اعتراض  یر و

 ............................................................................................................ ناکن .......... شغل از .......................  ................... صادر ..................

 دیون و کیی  عهد  از  یشنوم  یتزم و  تعهد نیز اینجانب ناود  تقبل فوق شنر  ب  دانشنجو ک  تعهدات  بر عیو  ناود اقرار و

عیوم،   وزاری ب  ک  ختنارات  یا و اشنخا  ننایر یا و تحصنیل  حل  وننتن  ب   ذکور شنخ  اننت  اکن ک  قروضن 

عال   زن ب  و کوتاه  خود تعهدای انجام در  ذکور دانشنجوي صنورتیک  در هاچنین و برزیم شنود وارد فناوري و تحقیقای

پرداخت   عذري هیچگون  بدون کند تعیین فناوري و تحقیقای عیوم، وزاری ک   یزان  هر ب  را او هاي بده  کیی  ننااید

 ورد   وجو  کیی  وصنول براي باشند     حق و  جاز فناوري و تحقیقای عیوم، وزاری پرداخت در تاخیر صنوری در و ناایم

  نقول و دارائ  و ا وال کیی  از را وارد  ختنارای و خود طیب کیی  و نااید اجرائی  صندور تقاضناي باشند ک   یزان  هر ب  نظر

 و کیفیت تخیف وقوع ب  نتنبت فناوري و تحقیقای عیوم، وزاری تشنخی  تقدیر هر ب  و نااید اننتیفا  اینجانب  نقول  یر

 دفتر اینطریق  از اجرائی  صندور  وجب و بود  اعتراض قابل  یر و قطع  وارد  ختنارای و دانشنجو بده   یزان کایت و زن

 از یک  ب  هر  یتواند فناوري و تحقیقای عیوم، وزاری و بود  تضنا ن  دولت قبال در کنندگان ا ضنا  تعهد .بود خواهد خان 

 ختنارای دولت و  طالبای وصنول  نظور ب  را اجرای  عاییای و صنادر اجرائی  زنان هردوي براي واحد زن در یا و نا بردگان

 .ناایند تعقیب

 
 

 ضا ن  ا ضا   حل                                                                    دانشجو ا ضا   حل
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