
 

 

 جهت فرصت مطالعاتي دانشگاه شهيد باهنر هيات علميمحترم  فرم تعهد كارمندي مربوط به اعضا 

  )خارج از كشورداخل و (

  

 كه براي انجام تحقيقات... تلفن.................ساكن.....متولد سال...... صادره از............داراي شماره شناسنامه........فرزند.............اينجانب 

مي باشم ضمن عقد خارج الزم متعهد مي شوم كليه دستورات ....... با استفاده از فرصت مطالعاتي عازم كشور ...............علمي در رشته

و نظامات دولتي را رعايت نمايم و هيچگونه اقدامي كه خالف شئون دولت جمهوري اسالمي ايران و مقررات جاري كشور باشد به 

اجازه كتبي و قبلي دانشگاه متبوعه و وزارت علوم تحقيقات و فناوري، دانشگاه محل تحقيق خود را تغيير ندهم و عمل نياورم و بدون 

به طور مرتب گزارش تحقيقات انجام شده خود را به نحويكه در آيين نامه فرصت مطالعاتي عنوان شده به دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

يم و به محض اتمام دوره تحقيقات و يا هر موقع كه دانشگاه و يا وزارت علوم تحقيقات و و دفتر امور پژوهشي دانشگاه ارسال نما

فناوري مراجعت اينجانب را به ايران دستور دهد فوراً به كشور مراجعت نموده و سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي در دانشگاه 

نكاف كنم و يا پس از شروع به كار به هر علتي كه از موسسه محل مربوطه خدمت نمايم چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد است

خدمت اخراج شوم و يا ترك تابعيت نموده و به ايران مراجعت ننمايم و به طور كلي بر خالف تعهداتي كه فوقاً اشاره شده و يا 

نب مي باشد عمل نمايم دانشگاه متبوعه برخالف تعهداتي كه بر اساس آيين نامه فرصت مطالعاتي و ساير مقررات مربوط بر ذمه اينجا

و وزارت علوم تحقيقات و فناوري دركليه موارد مذكور در اين سند و يا هر موقع مقتضي بداند حق ابطال گذرنامه ام را خواهند داشت 

زم متعهد هستم كليه و ضمناً مجاز است كه كليه هزينه ها و خسارات وارده را از اينجانب وصول نمايند و اينجانب ضمن عقد خارج ال

تشخيص دانشگاه ووزارت متبوع راجع به . هزينه ها و خسارات وارده را به ميزاني كه دانشگاه و وزارت متبوع تشخيص دهد بپردازم

وقوع تخلف و كيفيت و كميت و ميزان هزينه و خسارات قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه از طريق دفترخانه خواهد 

نانچه نشاني خود را تغيير دهم مراتب را فوراً به دفتر خانه تنظيم كننده سند و دانشگاه و وزارت متبوع اطالع دهم و اال كليه بود و چ

  :ابالغات و اخطاريه ها به محل تعيين شده در سند رسمي و قطعي است و نيز حاضر گرديد 

  ................كارمند رسمي/عضو هيات علمي.................ساكن...............صادره از .............شماره شناسنامه.....فرزند............. خانم/آقا)1

  ................كارمند رسمي/عضو هيات علمي.................ساكن...............صادره از .............شماره شناسنامه.....فرزند............. خانم/آقا)2

وم در باال متعهد و متقبل گرديدند چنانچه متعهد به هر كدام از تعهدات مرقوم در باال عمل ننمايد و به طور كلي با قبول تعهدات مرق

هيچگونه  ونمنظور اصلي دانشگاه به لحاظ قصور يا تخلف متعهد نسبت به مفاد سند حاضر عملي نگردد دانشگاه حق دارد بد

هزينه هاي پرداختي بابت و كليه وجوه  دو برابراز طريق صدور اجرائيه تا به ميزان  تشريفات و با اعالم به دفترخانه در مورد تخلف

ن با يكديگر و ايضاً با متعهد اصلي سند از نيو مسئوليت ضامد ن وصول و دريافت نماينيوجه التزام و بابت ديون خسارات دولت از ضام

عهد يا ضامنين مجاز و مختار مي باشد و تشخيص دانشگاه در نوع تضامني بوده و دانشگاه در خصوص مراجعه به هر كدام از مت

  .خصوص وقوع و كيفيت تخلف و ميزان هزينه و خسارات قطعي و غير قابل اعتراض از سوي متعهد و ضامن مي باشد

  :2ضامن :                   1ضامن :                    امضاء متعهد


