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  )٢(پيوست شماره 

 فرم تعهد كارمندي دانشجويان دوره دكتري جهت استفاده از فرصت تحقيقاتي 

 
دارنده شناسنامه شماره................. صادره از ...................... كد ملي ....................... ساكن  .......................... فرزند ................... اينجانب ...

مزاياي ارزي و ريالي اعطايي براي فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي در ........................................... كد پستي.......................... كه با استفاده از 
ماه از .................... مي باشم و از مزاياي ارزي و رشته ......................مقطع ................................... عازم كشور ........................به مدت ................

در خارج/ داخل كشور طبق ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه استفاده خواهم نمود ، بموجب اين سند متعهد  تيتحقيقاريالي فرصت 
تمام تعهدات مندرج در اين سند را به طور كامل و مطلوب به انجام برسانم و در مقام تضمين اجراي مفاد و نيز حسن مي گردم كه 

مندرجات اين سند، مبلغ...................................................ريال به عنوان حداقل تضمين  انجام تعهدات ذيل، با لحاظ كردن تمام شرايط و
ذكر اين مبلغ صرفاً به جهت رعايت مقررات ثبتي و انتظامي بوده و مانع از آن نخواهد بود كه خسارات و هزينه هاي اضافه سپارم. مي

قانون تنظيم بخشي از مقررات  ٣٤همين سند انجام شده و بنا به تكليف مندرج در ماده بر اين مبلغ، حسب توافق طرفين كه ضمن 
از طريق صدور اجرائيه از جانب  ١١/١١/٨٢مورخ  ٣١٠٤٧/١٣٤و تبصره آن و بخشنامه شماره  ١٣٨٠مالي دولت مصوب سال 

  گردم:ملتزم ميدفترخانه و يا مراجع قضايي استيفا گردد. ضمن عقد خارج الزم 
ق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري( سازمان امور دانشجويان) و با توجه به قانون اعزام دانشجو به خارج طب .١

نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي شيوه«نامه ها و ساير مقررات مربوط، در قبال اعطاي مزايا و تسهيالت موضوع از كشور و آيين
در محل و مدت تعيين شده در اين سند صرفًا به امر » هاي علميكت در كنفرانسكوتاه مدت در داخل و خارج كشور و شر

 تحقيقات  علمي اشتغال داشته و كليه دستورات و مقررات مربوط را رعايت نمايم.
هيچ گونه اقدامي كه خالف شئون دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير مقررات جاري كشور باشد بعمل نياورم و بدون اجازه  .٢

و قبلي، محل تحقيق خود را بدون كسب موافقت از اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج از كشور تغيير ندهم و  كتبي
  .ام در محل تعيين شده و ظرف مدت مصوب، برابر مقررات با موفقيت بگذرانمدوره تحقيقاتي را كه براي آن اعزام شده

كشور در اولين فرصت اداري به اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج بعد از اتمام دوره و زمان تعيين شده و مراجعت به  .٣
از كشور مراجعه و عالوه بر ارائه گزارش تحقيقات خود، نسبت به تسويه حساب بر حسب مستندات اقدام نمايم و اين شرط 

ورس و امور دانشجويان التحصيلي دكتري فقط پس از تسويه حساب كامل با اداره كل بپذيرم كه تحويل مدرك فارغرا مي
 پذير است.خارج امكان

به موجب اين سند، سازمان امور دانشجويان را وكيل قانوني خود در زمان حيات و وصي خود در صورت وفات و نيز مرجع  .٤
در مورد ميزان خسارات دانم. تشخيص اين سازمان انحصاري براي تشخيص ايفاء يا عدم ايفاء تعهدات قانوني و قراردادي مي

ناشي از عدم مراجعت به كشور يا تخلف از مفاد تعهدات موضوع اين سند و چگونگي جبران آن بر اينجانب حجت است و 
قضايي مقتضي براي وصول مطالبات خود و يا از طريق صدور  -تواند به اختيار خود از هر گونه اقدام حقوقي سازمان مي

عالوه بر مطالبه و دريافت معادل ريالي ارزهاي پرداختي به باالترين قيمت شده استفاده نمايد و اجرائيه از محل وثيقه اخذ 
به  توسط دانشجو برابر معادل ريالي ارزهاي پرداختي به باالترين قيمت روز پرداخت ٥روز پرداخت، براي مطالبه و دريافت 

و نيز خسارت تأخير تأيه وجوه ريالي از تاريخ ي و اجرايي عنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتساب كليه هزينه هاي قضاي
 دريافت تا تاريخ پرداخت و كليه خسارات ديگر به تشخيص سازمان اقدام نمايد. 

به محض پايان يافتن مدت تعيين شده به كشور/دانشگاه/ پژوهشگاه مراجعت نمايم و عالوه بر اجراي تعهدات مربوط به  .٥
تي كه حسب مورد ير طبق قوانين، مقررات و قراردادها در صورت استفاده از مزاياي ديگر بر ذمه آموزش رايگان و ساير تعهدا
برابر مدتي را كه در  ٢و ساير مقررات مربوط حداقل  مطابق مقررات حاكم بر فرصت تحقيقاتياينجانب قرار گرفته است، 

ام در داخل كشور ( يا در صورت بورسيه بودن در داشته خارج از كشور با استفاده از مزاياي ارزي و ريالي به تحقيق اشتغال
دانشگاه / پژوهشگاه مربوطه )  خدمت نمايم و چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف نموده و يا پس از شروع به كار 

مل نمايم و به هر علتي از مؤسسه محل خدمت خود اخراج شوم و به طور كلي چنانچه برخالف هر يك از تعهدات ياد شده ع
) به كشور مراجعت ننمايم و تحقيقاتيسال از تاريخ شروع دوره تحقيقات (طبق حكم فرصت يا حداكثر ظرف مدت يك



 

١٠ 

 

ام سازمان مذكور حق دارد روز در كشور محل تحقيق اقامت داشته ١٨٠تعهدات خود را انجام ندهم و يا معلوم شود كمتر از 
 انب اقدام نمايد.  اين سند تعهد عليه اينج ٤به شرح بند 

همچنين به موجب اين سند و با توجه به بهره مندي از مزاياي آموزش رايگان در مقطع........ تعهد مي نمايم به ميزان مدت  .٦
مقرر در قوانين و آئين نامه هاي مربوطه در كشور خدمت نمايم، در صورت عدم انجام تعهدات قانوني و قراردادي مربوط به 

ارت مجاز است بابت هزينه هاي آموزش رايگان مبلغ....... ريال بعالوه كليه خسارات احتمالي از جمله تاخير آموزش رايگان وز
تاديه را از اينجانب دريافت نمايد. تشخيص وزارت راجع به وقوع تخلف و ميزان خسارت وارده غير قابل اعتراض بوده و 

 موجب صدور اجراييه از طريق دفترخانه خواهد بود.

ي اقامتگاه اينجانب، نشاني مندرج در اين سند مي باشد و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل، به منزله ابالغ قانوني به نشان .٧
اينجانب بوده و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظيم كننده سند، دانشگاه محل خدمت و 

ها و اخطاريه ها به محل صورت، كليه ابالغويان خارج اطالع خواهم داد در غير اينهمچنين به اداره كل بورس و امور دانشج
 تعيين شده در اين سند ابالغ قطعي و غير قابل اعتراض از سوي اينجانب مي باشد.

  
  همچنين مطابق ضوابط و مقررات و در راستاي تضمين حسن اجراي تعهدات فوق الذكر:

  
  اينجانبان :      

 كدملي                                                        به شماره شناسنامه                 صادره  از             فرزند                              -١

  تلفن ثابت و همراه                                      به نشاني  و كدپستي

  كارمند رسمي

 به شماره شناسنامه                 صادره  از                    كدملي                                                      فرزند                         -٢

  تلفن ثابت و همراه                                      به نشاني  و كدپستي

  كارمند رسمي
  

شده ضمن عقد خارج الزم متعهد مي گرديم كه آقاي/خانم                                   با اطالع كامل از مفاد و لوازم حقوقي تعهدات ياد .٨
تمام تعهدات فوق را به طور كامل و مطلوب به انجام خواهد رسانيد و حسن انجام تعهدات فوق را در قبال مبلغ                          

نماييم و ريال بابت هزينه آموزش رايگان تضمين مي ......................... و مبلغ تحقيقاتيهزينه فرصت ريال بابت ................... ......
ذكر اين مبلغ صرفاً به جهت رعايت مقررات ثبتي و انتظامي بوده و مانع از آن نخواهد بود كه خسارات و اذعان داريم كه 

قانون  ٣٤ه ضمن همين سند انجام شده و بنا به تكليف مندرج در ماده هاي اضافه بر اين مبلغ، حسب توافق طرفين كهزينه
از از  ١١/١١/٨٢مورخ  ٣١٠٤٧/١٣٤و تبصره آن و بخشنامه شماره  ١٣٨٠تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 

ت فوق الذكر به معني از مفاد هريك از تعهدا طريق صدور اجرائيه از جانب دفترخانه و يا مراجع قضايي استيفا گردد. تخلف
اين سند،؛ عالوه بر مطالبه  ٤نقض تعهد شخصي اينجانبان است و در اين صورت سازمان امور دانشجويان حق دارد وفق بند 
برابر معادل ريالي ارزهاي  ٥و دريافت معادل ريالي ارزهاي دريافتي به باالترين قيمت روز پرداخت، براي مطالبه و دريافت 

و ترين قيمت روز پرداخت به عنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتساب كليه هزينه هاي قضايي و اجرايي پرداختي به باال
نيز خسارت تأخير تأيه وجوه ريالي از تاريخ دريافت تا تاريخ پرداخت و كليه خسارات ديگر به تشخيص سازمان اقدام نمايد. 

آموزش رايگان مستقل از يكديگر بوده و ايفاء هر يك از تعهدات و  تحقيقاتيضمنا هر يك از تعهدات مربوط به دوره فرصت 
بموجب عقدخارج الزم سازمان امور دانشجويان را وكيل خود در  مذكور موجب فسخ سند و لغو ساير تعهدات نخواهد بود.
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وق وتعيين ميزان زمان حيات و وصي خود در زمان ممات قرار داديم تا نسبت به احراز و اثبات تخلف از هر يك از موارد ف
ارزهاي پرداختي وساير مطالبات وخسارات وهزينه از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه نمايد و هيچ ضرورتي جهت 
مراجعه به مقام قضايي يا مرجع ديگر جهت تعيين اين موارد وجود نخواهد داشت وتعيين وتشخيص سازمان مذكور در اين 

ضمنا تعهدات ضامن و متعهد تضامني است و وزارت متبوع جهت جبران خسارت و  خصوص قطعي وغير قابل اعتراض است.
  وصول مطالبات مي تواند به هر يك از ضامنين و يا متعهد و يا هر دو مراجعه نمايد.

  

  ٢امضاء ضامن                                 ١امضاء دانشجو                                 امضاءضامن 

  

  سازمان(دانشگاه) نماينده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


