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 ساکن

لـوم ، شوم بدون اجـازه کتبـی و قبلـی وزارت ع دارم متعهد می تاییدیه تحصیلی وکه جهت ادامه تحصیل نیاز به ریز نمرات 

د طبق وزارت علوم مقتضی بدانکه گـاه رو پس از انجـام تحصـیالت یـا هـتحقیقات و فناوري محل تحصیل خود را تغییر ندهم 

و مقررات مربوط به آن به میزانی که طبق  1353تحصیل اطفـال و جوانـان ایرانـی مصوب سال مفاد قانون تامین وسایل و امکانات 

ه ذمـه اینجانـب است در داخل کشور خدمت نمایم و در صورت تخلف از موارد فوق کلیر قرات مذکور و سایر مقررات مصوب بم

 کمکهاي دریافتی و هزینه هاي مربوط به استفاده از آموزش رایگان را به هـر میزانـی کـه،شهریه  مذکور،هزینـه هـاي وزارت 

خلف و تعیین کند به آن وزارتخانه پرداخت نمایم . تشخیص وزارت علوم ، تحقیقـات و فنـاوري راجع به زمان وقوع تمذکور وزارت 

خواهد  موجب تقاضـا ي صدور اجراییه از طریق این دفترخانهکیفیت آن و میزان کمیت طلب و خسارت وارده غیر قابل اعتراض و 

 بود .

رداخت دانشجوي فوق متعهد شد کلیه بدهی خـود را بـه وزارت علـوم ، تحقیقات و فناوري بنا به تشخیص وزارت مذکور یکجا پ 
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یون و اقرار نمود عالوه بر تعهداتی که دانشجو به شرح فوق تقبل نموده اینجانب نیز متعهد و ملتزم می شـوم از عهـده کلیه د

ود قروضی که ممکن است شخص مذکور به موسسه محل تحصیل و یا سایر اشخاص و یا خساراتی که بـه وزارت علوم ، وارد ش

ه هر هاي او را بکه دانشـجوي مـذکور در انجـام تعهـدات خود کوتاهی و به آن عمل ننماید کلیه بدهی صورتیبرآیم و همچنین در 

از و مجخانه مذکور و در صورت تاخیر در پرداخت وزارت ن کند بدون هیچگونه عذري پرداختیـیتعخانه  مذکور میزانی که وزارت

ارات وارده محق می باشد براي وصول کلیه وجوه مورد نظر به هر میزانی که باشد تقاضاي اجراییه نمایـد و کلیـه طلـب خود و خس

به وقوع تخلف  نسبتخانه مذکور ء نماید و به هر تقـدیر تشـخیص وزارترا از کلیه اموال و دارایی منقول و غیرمنقول اینجانب استیفا

ریق میـزان بـدهی دانشـجو و خسـارات وارده قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجراییه از ط و و کیفیت آن و کمیـت

واند به هر وري می تتحقیقات و فنا ،زارت علومایـن دفترخانـه خواهـد بـود . تعهـد امضـاء کنندگان در قبال دولت تضامنی بوده و و

دگـان و یـا در آن واحد براي هر دوي آنان اجراییه صادر و عملیات اجرایی را به منظور وصول مطالبات دولـت و یـک از نامبر

.خسـارات تعقیـب نمایند   
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