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كه در آزمون پذيرش .........   ....................از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني .............................. مقطع عمومي رشته 

در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ............................ در رشته تحصيلي تخصصي ................................. دستيار تخصصي مورخ 

 و آيين نامه هاقانوني  مقرراتبرابر   ه ياد شده تحصيل نمايم ،ام با هزينه دولت در مقطع و رشت پذيرفته شده.................................... درماني 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات ثبت اسناد و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و الزم  و دستورالعمل هاي

 :  گردم  ميمتعهد و ملتزم ، ضمن عقد خارج الزم آزادي و اختيار كامل   االجرا ، و با آگاهي كامل از مقررات ، در كمال صحت و با

تحصيل كرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پايان رسانده ، درجه    در رشته تخصصي  .1

تخصصي را در رشته مذكور اخذ نمايم و كليه مقررات مربوط به دوره آموزش دستياري و دانشگاه محل تحصيل را رعايت كنم ، 

تحصيل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصيلي و دانشگاه  تعيين شده ادامه تحصيل دهم و دوره تحصيلي  و صرفاً به امر

 . معين شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقيت بگذرانم  ، و حق تغيير رشته را از خود ساقط مي كنم 

بالفاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيلي تخصصي، خود را به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي معرفي كنم و بر اساس  .2

قوانين و مقررات مربوط، مصوبات نشست هاي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و ساير ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان 

، در هر محلي كه وزارت  يل با احتساب ضرايب مربوطهنيم تا يك برابر مدت تحصو آموزش پزشكي به ميزان 

 . بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين كند ، خدمت نمايم 

به موجب عقد خارج الزم ملتزم مي  1/0/1994مورخ   ه47902ت /04447تصويب نامه ي شماره  6مستند به تبصره ماده : تبصره 

فعاليت تشخيصي و درماني خارج از مراكز تعيين شده توسط وزارت بهداشت ، گردم كه در خالل انجام تعهدات امكان هر گونه 

 . درمان و آموزش پزشكي را نخوام داشت

، موفق  به اتمام تحصيالت در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشي   در صورتيكه به داليل آموزشي ، سياسي، و اخالقي و غيره .9

بعد از پايان دوره تخصصي به هر دليل از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمايم و نگردم و يا از ادامه تحصيل انصراف دهم و يا 

يا بالفاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيل ، خود را به وزارت بهداشت ، معرفي نكنم ، يا به محل تعيين شده از سوي وزارت 

باشم و يا پس از شروع به كار به هر علتي از  بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نكنم ، و يا صالحيت اشتغال به كار نداشته

و ) موسسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك خدمت كنم و به طور كلي چنانچه از هر يك از تعهداتي كه طبق اين قرارداد 

اشت و هاي انجام شده از سوي وزارت بهد كليه هزينه برابر دوبرعهده گرفته ام تخلف نمايم ، متعهد مي شوم ( مقررات مربوط 

و ... ( كمك هزينه تحصيلي و  هاي تحصيل ، اسكان ، حقوق و مزاياي پرداختي ،  از جمله هزينه) دانشگاه محل تحصيل 

. خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت يكجا و بدون هيچگونه قيد و شرطي به وزارت بهداشت بپردازم  



قطعي و غيرقابل اعتراض است و  ها و خسارات ، ف، كيفيت و كميت و ميزان هزينهتشخيص وزارت مزبور راجع به وقوع تخل

 .موجب صدور اجرائيه از طريق دفترخانه خواهد بود 

خسارات مقرر در اين بند ، سبب معافيت اينجانب از انجام تعهد نمي شود و وزارت بهداشت مي تواند عالوه بر :  1تبصره 

يا هر محل ديگري كه بعداً تعيين )اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعيين شده در سند  دريافت وجه التزام يا خسارت ،

 . را مطالبه نمايد( شود

پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و ساير مدارك تحصيلي از جمله ريز نمرات نخواهد گرديد :  2تبصره 

 . م تعهدات قانوني و قراردادي موضوع اين سند امكان پذير است و ارائه مدارك ياد شده صرفاً پس از انجا

 

از آنجاكه اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانوني و قراردادي موضوع اين سند امكان پذير است ، چنانچه به هر دليل  .4

ل و مدرك تحصيلي و ريز نمرات به موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصيلي و يا هرگونه گواهي فراغت از تحصي

 . همچنين تا اتمام تعهدات ، سند تعهد اينجانب فسخ نخواهد گرديد . اينجانب اعطا نخواهد شد 

ضمن عقد خارج الزم شرط شد كه وزارت بهداشت از طرف اينجانب در  تشخيص تخلف از تعهدات فوق و تعيين ميزان خسارت و  .4

وصي است ، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعيين ميزان خسارت از طرف  ،  و در صورت فوت  وصول آن ، وكيل ،

اينجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صورت توافق يا مصالحه هيچ ضرورتي به مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر جهت 

هاي مذكور قطعي و غير قابل اعتراض و موجب  ن هزينهدر هر حال تشخيص وزارت در تعيي. تعيين اين موارد وجود نخواهد داشت

 .صدور اجرائيه از طرف دفترخانه و يا مراجع قضايي خواهد بود 

و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل ، به منزله ابالغ قانوني به  نشاني مندرج در اين سند مي باشد ، نشاني اقامتگاه اينجانب ،  .6

خود را تغيير دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظيم كننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنين  و چنانچه نشاني اينجانب بوده ،

ها به محل تعيين شده در اين  درمان و آموزش پزشكي اطالع خواهم داد ، و اال ابالغ كليه اوراق و اخطاريه به وزارت بهداشت، 

 . باشد  قطعي و غير قابل اعتراض از سوي اينجانب مي سند 

 : به منظور تضمين حسن اجراي تعهدات ناشي از اين سند اينجانبان 

شاغل  ......................... داراي كادملي شاماره   .........................  به شماره شناسانامه  ......................... فرزند ....................... خانم/ آقاي 

نشااني محال   ................... كدپستي محل كاار   ................................................................................. محل كار نشاني ......................... 

 و ....................  ..... كدپستي محل سكونت........................................................................................... سكونت 

شاغل  .........................  داراي كادملي شاماره   ...................... به شماره شناسنامه ......................... فرزند ......................... خانم  / آقاي 

نشااني  ......................... كدپستي محال كاار   ....................................................................................  نشاني محل كار ......................... 

 ......................... كدپستي محل سكونت....................................................................................... محل سكونت 

قانون مدني متعهد مي شويم كه تعهادات فاوق الاذكر     17با آگاهي كامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده 

شويم ، چنانچه دانشجوي مذكور ، به تعهدات خود به شرح فوق الذكر عمال نكناد و از هار     دانشجو ، تعهد اينجانبان بوده و ملتزم مي

تعهدات فوق تخلف كند و منظور وزارت بهداشت ، عملي نشود ، نقض تعهد دانشجو به منزله نقاض تعهاد اينجانباان باوده و      يك از



وزارت بهداشت ، حق دارد ، بدون هيچ گونه تشريفات ، به صرف اعالم به دفترخانه ، در مورد تخلف از هر يك از تعهادات فاوق ، از   

باه عاالوه كلياه خساارات وارده را ، از اماوال      ( باه شارح فاوق    ) هاي انجام شده بابت دانشجو  هزينه برابر دوطريق صدور اجرائيه 

اينجانبان راساً استيفا كند و ضمن عقد خارج الزم ، وزارت بهداشت را وكيل خود در زمان حيات و وصي در زمان ممات قرار داديم تاا  

ها و خسارات و مطالبات از طارف اينجانباان باا خاود مصاالحه       ان هزينهنسبت به احراز تخلف از هر يك از تعهدات فوق و تعيين ميز

نمايد و با انجام مصالحه هيچ ضرورتي جهت مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر براي تعيين ايان ماوارد وجاود نخواهاد داشات و      

وزارت ماذكور مجااز اسات مطالباات     . تعيين و تشخيص وزارت مذكور قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه خواهد بود 

خود را از محل حقوق يا هر محل ديگري از اموال و دارايي هاي اينجانبان وصول كند و اينجانباان متضاامناً در برابار وزارت ماذكور     

 . متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستيم 

تعهد و مسئوليت ضامنان با يكديگر و با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در اين ساند تضاامني   : تبصره 

عليه هر يك از متعهد و ضامنين و ياا در آن واحاد    است و وزارت بهداشت مي تواند براي دريافت تمام يا بخشي از خسارت مستقيماً 

و يا نسبت باه طارح    صادر و عمليات اجرائي ثبتي را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نموده عليه تمامي آنها اجرائيه

 . قانون مدني بين طرفين قرارداد منعقد شده و بين طرفين الزم االتباع است  17اين قرارداد بر مبناي ماده .  دعوا اقدام نمايد 

 



 تخصصي بالینيمقطع  پذیرفتھ شدگانتعھد فرمت سند 
 انون(سھمیھ مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي  ) 

......... داراي کد ملی نظر به اینکه مقرر گردیده ، اینجانب ..................... فرزند ............. به شماره شناسنامه ................ ، صادره از ..
.......... کد پستی : .............................. فارغ التحصیل مقطع شماره .................. متولد ................ ساکن .......................................................

آزمون پذیرش دستیار عمومی رشته .............................. از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .............................   که در 
.. با استفاده از سهمیه بومی موضوع قانون برقراري عدالت آموزشی و اصالحات بعدي آن در رشته تخصصی مورخ ...............................

، با  امپذیرفته شدهتحصیلی تخصصی ............................ در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................................  
ه یاد شده تحصیل نمایم ،  برابر مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش هزینه دولت در مقطع و رشت

 پزشکی و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی و الزم االجرا ، ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم هستم  : 
ابق ضوابط مربوطه دوره مذکور را به پایان رسانده ، درجه تحصیل کرده و مط   در رشته تخصصی  .1

تخصصی را در رشته مذکور اخذ نمایم و کلیه مقررات مربوط به دوره آموزش دستیاري و دانشگاه محل تحصیل را رعایت کنم 
ره تحصیلی دهم و دوو صرفاً به امر تحصیل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصیلی و دانشگاه  تعیین شده ادامه تحصیل 

 معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقیت بگذرانم  و حق تغییر رشته را از خود ساقط می کنم . 
بالفاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .......... معرفی  .2

و مقررات مربوط، مصوبات نشست هاي شوراي آموزش پزشکی و تخصصی و سایر ضوابط مصوب کنم و بر اساس قوانین 
، در هر محلی که دانشگاه علوم پزشکی و  سه برابر مدت تحصیلوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به میزان 

درمان و آموزش  ی که وزارت بهداشت ،خدمات بهداشتی درمانی ................ و در صورت عدم نیاز دانشگاه یاد شده در هر محل
 پزشکی ، تعیین کند ، خدمت نمایم . 

به موجب عقد خارج الزم ملتزم  1/7/1395مورخ  ه50982/ت 74450تصویب نامه ي شماره  6: مستند به تبصره ماده  1تبصره 
راکز تعیین شده توسط وزارت بهداشت می گردم که در خالل انجام تعهدات امکان هر گونه فعالیت تشخیصی و درمانی خارج از م

 ، درمان و آموزش پزشکی را نخوام داشت. 
: با عنایت به اینکه اینجانب از قوانین و مقررات مربوطه دائر بر ممنوعیت خرید و جابه جایی تعهدات موضوع این سند  2تبصره 

مت خواهم نمود و در خالل انجام تعهد ، اجازه ي مطلع می باشم ، با علم و آگاهی کامل از این موضوع ، در محل تعیین شده خد
 فعالیت در محل دیگري غیر از محل تعیین شده را نخواهم داشت . 

ادامه تحصیل  1392ماده واحده ي قانون اصالح قانون برقراري عدالت آموزشی مصوب سال  4: مستند به تبصره ي  3تبصره 
 شده خواهد بود .  اینجانب منوط به طی حداقل نیمی از تعهدات انجام

، موفق  به اتمام تحصیل در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی  در صورتیکه به دالیل آموزشی ، سیاسی، و اخالقی و غیره .3
نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از انجام تعهد فوق الذکر استنکاف نمایم 

جاز تحصیل ، خود را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ........  ، معرفی و یا بالفاصله پس از پایان دوره م
 جهت انجام خدمت مراجعه نکنمو یا وزارت بهداشت نکنم ، یا به محل تعیین شده از سوي دانشگاه علوم پزشکی ................... 

به کار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترك ، و یا صالحیت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شروع 
خدمت کنم و به طور کلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد ( و مقررات مربوط ) برعهده گرفته ام تخلف 

 ل ( از جملههاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیکلیه هزینه سه برابرنمایم ، متعهد می شوم 



کمک هزینه تحصیلی و ... ) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات هاي تحصیل ، اسکان ، حقوق و مزایاي پرداختی ، هزینه
مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم  . تشخیص وزارت مزبور راجع به 

قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق  ها و خسارات ،ن هزینهوقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزا
 دفترخانه خواهد بود .

: خسارات مقرر در این بند ، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی شود و وزارت بهداشت می تواند عالوه بر  1تبصره 
ام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا هر محل دیگري که بعداً دریافت وجه التزام یا خسارت ، اجراي اصل تعهد و انج

 تعیین شود) را مطالبه نماید. 
: پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و هرگونه مدارك تحصیلی از جمله ریزنمرات نخواهد  2تبصره 

 اردادي موضوع این سند امکان پذیر است . گردید و ارائه مدارك یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قر
از آنجاکه اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادي موضوع این سند امکان پذیر است ، چنانچه به هر دلیل  .4

مرات ن موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرك تحصیلی و ریز
 به اینجانب اعطا نخواهد شد . همچنین تا اتمام تعهدات ، سند تعهد اینجانب فسخ نخواهد گردید . 

طرف تعهد در این سند ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است . بنابراین موافقت دانشگاه با خرید تعهد یا استعفاي  .5
از انجام تعهدات مندرج در این سند نخواهد بود و وزارت بهداشت ، اینجانب در قبال پرداخت خسارت موجب برائت اینجانب 

درمان و آموزش پزشکی همواره حق دارد انجام اصل تعهدات در محل تعیین شده در سند و یا در هر محل دیگري را که صالح 
 می داند از اینجانب درخواست نماید . 

اینجانب در  تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین میزان خسارت ضمن عقد خارج الزم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف  .6
وصی است ، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از ، و در صورت فوت و وصول آن ، وکیل ،

 قام قضائی یا مرجعطرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به م
هاي مذکور قطعی و غیر قابل دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت . در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینه

 اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود .
و تمام ابالغ هاي ارسالی به این محل ، به منزله ابالغ قانونی به نشانی مندرج در این سند می باشد ،نشانی اقامتگاه اینجانب ،  .7

و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنین اینجانب بوده ،
ها به محل تعیین شده در این اق و اخطاریهدرمان و آموزش پزشکی اطالع خواهم داد ، و اال ابالغ کلیه اوربه وزارت بهداشت، 

 باشد . قطعی و غیر قابل اعتراض از سوي اینجانب میسند 
 به منظور تضمین حسن اجراي تعهدات ناشی از این سند اینجانبان : 

ــنامه ................  ــناس ــماره ش ــماره ......................... آقاي / خانم....................... فرزند ......................... به ش .........  داراي کدملی ش
کدپستی محل کار  ................... نشانی  شغل ......................... نشانی محل کار .................................................................................

 ..................................................... کدپستی محل سکونت .........................  محل سکونت .......................
ــ   ــنامه .........................  داراي کدملی ش ــناس ــماره ش ماره ......................... آقاي / خانم....................... فرزند ......................... به ش

کدپستی محل کار  ................... نشانی غل ......................... نشانی محل کار ................................................................................. ش
 دپستی محل سکونت .........................  محل سکونت ............................................................................. ک



شــویم که تعهدات فوق الذکر قانون مدنی متعهد می 10با آگاهی کامل از تعهدات دانشــجو ، ضــمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده 
 ذکر عمل نکند و از هرشـویم ، چنانچه دانشجوي مذکور ، به تعهدات خود به شرح فوق ال دانشـجو ، تعهد اینجانبان بوده و ملتزم می 

، عملی نشود ، نقض تعهد دانشجو به  وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ....................یک از تعهدات فوق تخلف کند و منظور 
خلف ت حق دارد ، بدون هیچ گونه تشریفات ، به صرف اعالم به دفترخانه ، در مورد وزارت بهداشتمنزله نقض تعهد اینجانبان بوده و 

هاي انجام شــده بابت دانشــجو ( به شــرح فوق ) به عالوه کلیه از هر یک از تعهدات فوق ، از طریق صــدور اجرائیه ســه برابر هزینه
مزبور را وکیل خود در زمان حیات و وصی در  وزارتخسـارات وارده را ، از اموال اینجانبان راساً استیفا کند و ضمن عقد خارج الزم ،  

ــبت به احراز تخلف از هر یک از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینهزمان ممات قر ــارات و مطالبات از طرف ار دادیم تا نسـ ها و خسـ
اینجانبان با خود مصـالحه نماید و با انجام مصـالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر براي تعیین این موارد   

مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه خواهد بود . دانشگاه مذکور  ارتوزوجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص 
مجاز اســت مطالبات خود را از محل حقوق و مزایاي دریافتی و یا هر محل دیگري از اموال و دارایی هاي اینجانبان وصــول کند و  

 فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم. متعهد به انجام تعهدات  بهداشت وزارتاینجانبان متضامناً در برابر 
زارت وتبصره : تعهد و مسئولیت ضامنین با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در این سند تضامنی است و 

آنها  در آن واحد علیه تمامی تواند براي دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً  علیه هر یک از متعهد و ضامنین و یا بهداشت می
اجرائیه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده و یا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید .  

 قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شده و بین طرفین الزم االتباع است .  10این قرارداد بر مبناي ماده 
  متعھد مضاء محل ا 

 محل امضاء ضامن دوم محل امضا نماینده دانشگاه علوم پزشكي محل امضاء ضامن اول 
 ( بھ نیابت ) 



 فرمت اخذ وثیقه از پذیرفته شدگان مقطع تخصصی بالینی

 انون(سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشی و اصالحات بعدي  ) 

... داراي ......نظر به اینکه مقرر گردیده ، اینجانب ..................... فرزند ............. به شماره شناسنامه ................ ، صادره از ..

کد پستی : ..............................  کد ملی شماره .................. متولد ................ ساکن .................................................................

کی و خدمات بهداشتی درمانی فارغ التحصیل مقطع عمومی رشته .............................. از دانشگاه علوم پزش

ی .............................   که در آزمون پذیرش دستیار تخصصی مورخ ................................. با استفاده از سهمیه بوم

 موضوع قانون برقراري عدالت آموزشی و اصالحات بعدي آن در رشته تحصیلی تخصصی ............................ در

ام ، با هزینه دولت در مقطع و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................................  پذیرفته شده

رشته یاد شده تحصیل نمایم ،  برابر مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

د و آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی و الزم االجرا ، ضمن عقد خارج الزم متعهد پزشکی و قوانین و مقررات ثبت اسنا

 و ملتزم هستم  : 

تحصیل کرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذکور را به پایان    در رشته تخصصی  .1

رسانده ، درجه تخصصی را در رشته مذکور اخذ نمایم و کلیه مقررات مربوط به دوره آموزش دستیاري و 

دانشگاه محل تحصیل را رعایت کنم و صرفاً به امر تحصیل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصیلی و 

دانشگاه  تعیین شده ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با 

 موفقیت بگذرانم  و حق تغییر رشته را از خود ساقط می کنم . 

س از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بالفاصله پ .2

درمانی .......... معرفی کنم و بر اساس قوانین و مقررات مربوط، مصوبات نشست هاي شوراي آموزش 

سه برابر پزشکی و تخصصی و سایر ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به میزان 

، در هر محلی که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ................ و در صورت عدم  تحصیلمدت 

 درمان و آموزش پزشکی ، تعیین کند ، خدمت نمایم .  نیاز دانشگاه یاد شده در هر محلی که وزارت بهداشت ،

 



به موجب عقد خارج  1/7/1395مورخ  ه50982/ت 74450تصویب نامه ي شماره  6: مستند به تبصره ماده  1تبصره 
الزم ملتزم می گردم که در خالل انجام تعهدات امکان هر گونه فعالیت تشخیصی و درمانی خارج از مراکز تعیین شده 

 توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را نخوام داشت. 

طه دائر بر ممنوعیت خرید و جابه جایی تعهدات موضوع : با عنایت به اینکه اینجانب از قوانین و مقررات مربو 2تبصره 
این سند مطلع می باشم ، با علم و آگاهی کامل از این موضوع ، در محل تعیین شده خدمت خواهم نمود و در خالل 

 انجام تعهد ، اجازه ي فعالیت در محل دیگري غیر از محل تعیین شده را نخواهم داشت . 

ادامه  1392ماده واحده ي قانون اصالح قانون برقراري عدالت آموزشی مصوب سال  4 : مستند به تبصره ي 3تبصره 
 تحصیل اینجانب منوط به طی حداقل نیمی از تعهدات انجام شده خواهد بود . 

، موفق  به اتمام تحصیل در مدت مقرر و مطابق  در صورتیکه به دالیل آموزشی ، سیاسی، و اخالقی و غیره .3

دم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از ضوابط آموزشی نگر

انجام تعهد فوق الذکر استنکاف نمایم و یا بالفاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل ، خود را به دانشگاه 

سوي دانشگاه علوم علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ........  ، معرفی نکنم ، یا به محل تعیین شده از 

پزشکی ................... و یا وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نکنم ، و یا صالحیت اشتغال به کار 

نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترك خدمت کنم و 

ین قرارداد ( و مقررات مربوط ) برعهده گرفته ام تخلف به طور کلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق ا

هاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل کلیه هزینه سه برابرنمایم ، متعهد می شوم 

کمک هزینه تحصیلی و ... ) و خسارات هاي تحصیل ، اسکان ، حقوق و مزایاي پرداختی ، ( از جمله هزینه

ام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت ناشی از عدم انج

قطعی و  ها و خسارات ،بپردازم  . تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه

 غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود .

ات مقرر در این بند ، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی شود و وزارت بهداشت می : خسار 1تبصره 

تواند عالوه بر دریافت وجه التزام یا خسارت ، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند 

 (یا هر محل دیگري که بعداً تعیین شود) را مطالبه نماید. 



جب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و هرگونه مدارك تحصیلی از جمله : پرداخت خسارت مو 2تبصره 

ریزنمرات نخواهد گردید و ارائه مدارك یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادي موضوع این 

 سند امکان پذیر است . 

این سند امکان پذیر است ، از آنجاکه اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادي موضوع  .4

چنانچه به هر دلیل موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از 

تحصیل و مدرك تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب اعطا نخواهد شد . همچنین تا اتمام تعهدات ، سند تعهد 

 اینجانب فسخ نخواهد گردید . 

سند ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است . بنابراین موافقت دانشگاه با خرید  طرف تعهد در این .5

تعهد یا استعفاي اینجانب در قبال پرداخت خسارت موجب برائت اینجانب از انجام تعهدات مندرج در این سند 

در محل تعیین  نخواهد بود و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همواره حق دارد انجام اصل تعهدات

 شده در سند و یا در هر محل دیگري را که صالح می داند از اینجانب درخواست نماید . 

ضمن عقد خارج الزم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در  تشخیص تخلف از تعهدات فوق و  .6

از و اثبات تخلف از وصی است ، نسبت به احر، و در صورت فوت تعیین میزان خسارت و وصول آن ، وکیل ،

موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق یا 

مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت . 

غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از  هاي مذکور قطعی ودر هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینه

 طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود .

و تمام ابالغ هاي ارسالی به این محل ، به منزله نشانی مندرج در این سند می باشد ،نشانی اقامتگاه اینجانب ،  .7

مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند ، و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً ابالغ قانونی به اینجانب بوده ،

درمان و آموزش پزشکی اطالع خواهم داد ، و اال ابالغ کلیه دانشگاه محل خدمت و همچنین به وزارت بهداشت، 

 باشد . قطعی و غیر قابل اعتراض از سوي اینجانب میها به محل تعیین شده در این سند اوراق و اخطاریه

راي تعهدات ناشی از این سند و سند وثیقه شماره ..................... مورخ به منظور تضمین حسن اج

دره از ........... داراي ..................................  اینجانب ..................... فرزند ............. به شماره شناسنامه ................ ، صا



ولد ................ ساکن ................................................................. کد پستی : کد ملی شماره .................. مت

 .............................. 

 واقع در بخش   ثبتی شماره  تمامی ششدانگ عرصه و اعیان و کلیه حقوق و منافع متصوره در ملک پالك

 طبق سند مالکیت به شماره صفحه   دوده مح  مورد ثبت شماره    شهرستان  

را در قبال مبلغ .........................   ریال                           به نشانی   دفتر    

جهت انجام تک تک تعهدات فوق اعم از اصل تعهد (در محل تعیین شده در سند یا محلی که بعداً تعیین می شود)و 

 ها ( به ترتیبی که در فوق مذکور است) به وثیقه نهادم . خسارات و مطالبات و هزینه

تعیین مبلغ فوق به جهت تشریفات تنظیم سند است ، و هرگاه میزان خسارت تعیین شده توسط وزارت بهداشت  بیش 

 از مبلغ فوق باشد ، از محل وثیقه یا سایر اموال وثیقه گذار ، قابل وصول است . مورد وثیقه پس از قبض و اقباض

مجدداً به تصرف اینجانب داده شد تا استیفاي منافع نمایم . تمام مورد وثیقه بابت اجزاي تعهدات فوق در وثیقه است و 

انجام برخی از این تعهدات بخشی از مورد وثیقه را آزاد نخواهد کرد . همچنین پرداخت قسمتی از دین سبب آزاد شدن 

 بخشی از مورد وثیقه نخواهد بود . 

تعدد وثیقه گذار و یا ضامنین ، ایفاي دین یکی از آنان باعث آزاد شدن سهم او نخواهد گردید . در صورت در صورت 

تعدد مدیونین ایفاي دین از جانب برخی از آنها هیچ بخشی از مورد وثیقه را آزاد نخواهد کرد و در صورت فوت وثیقه 

دن سهم آنان نخواهد گردید و تمام مورد وثیقه تا گذار یا مدیون، ایفاي دین از جانب برخی وراث باعث آزاد ش

استیفاي تمام طلب هاي وزارت بهداشت  در وثیقه وزارت مزبور خواهد بود و بالجمله مورد وثیقه از هر جهت تجزیه 

 ناپذیر است و تا پایان انجام تعهدات ، وثیقه قابل تعویض نیست . 

به عهده وثیقه گذار است . وثیقه گذار حق ندارد قبل از فک وثیقه  هاي نگهداري مورد وثیقه در تمام مدتتمام هزینه

شرط وکالت و غیر آن هیچگونه معامله ناقله یا منتج به نقل صلح حقوق ،نسبت به مورد وثیقه به هر عنوان اعم از بیع ،

قه بدون رضایت کتبی و انجام دهد و بالجمله هر گونه انتقال مالکیت عین یا منافع یا حقوق مورد وثینظیر رهن )(

صریح وزارت بهداشت غیر نافذ است و تنفیذ یا اجازه وزارت مذکور باعث سقوط حق وثیقه وزارت یاد شده نخواهد 

بود و وثیقه در صورت اذن یا تنفیذ معامله هم به قوت خود باقی است . همچنین هر گونه اقرار به معامالت ناقل عین یا 

 این موارد باطل است . منفعت یا حقوق منتج به نقل 



هرگونه اضافه ساختمان در مورد وثیقه جزء مورد وثیقه است و بابت تمام دیون مندرج در این سند (اعم از سابق و 

 الحق ) خواهد بود . همچنین هر نوع تخریب یا تجدید بنا ، منوط به اجاره کتبی وزارت بهداشت است .

ر حقوقی وزارت بهداشت  است و توافق با وثیقه گذار در مورد شیوه فک وثیقه موکول به رضایت صریح و کتبی دفت

 پرداخت دین و نظایر آن به معنی انصراف از وثیقه نخواهد بود . 

قانون مدنی و با آگاهی کامل از مقررات و  10تعهدات مندرج در این سند مستقل از یکدیگرند . این قرارداد مطابق ماده  

 رفین منعقد شده است و بین طرفین الزم االتباع است.ضوابط و مقرارت مصوب بین ط

تعهد و مسئولیت ضامنین با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در این سند تضامنی است  

علیه هر یک از متعهد و ضامنین و یا در  و وزارت بهداشت می تواند براي دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً 

آن واحد علیه تمامی آنها اجرائیه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب 

قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شده  10و یا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید .  این قرارداد بر مبناي ماده  نموده

 ن طرفین الزم االتباع است . و بی

 متعهد  محل امضاء  
 محل امضاء وثیقه گذار 

 محل امضا نماینده وزارت بهداشت / دانشگاه علوم پزشکی ( به نیابت ) 



 »دستیاران آزاد فرم اخذ وثیقه از «
 

........... داراي کد صادره از ،  ................ ره شناسنامهشماد ............. به فرزن........................  اینجانبنظر به اینکه مقرر گردیده ، 

....................................................................................... کد پستی :  ساکن................  متولدملی شماره .................. 

حصیل مقطع عمومی رشته .............................. از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ................................فارغ الت

.............................   که در آزمون پذیرش دستیار تخصصی مورخ ................................. در رشته تحصیلی تخصصی 

ام با هزینه دولت در گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .................................... پذیرفته شده............................ در دانش

وزارت بهداشت ، درمان و  و دستورالعمل هاي و آیین نامه هاقانونی  مقرراتبرابر   مقطع و رشته یاد شده تحصیل نمایم ،

و آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی و الزم االجرا ، و با آگاهی کامل از  آموزش پزشکی و قوانین و مقررات ثبت اسناد

 :  گردم میمتعهد و ملتزم آزادي و اختیار کامل ، ضمن عقد خارج الزم  مقررات ، در کمال صحت و با

تحصیل کرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذکور را به پایان رسانده ،    در رشته تخصصی  .1

ا در رشته مذکور اخذ نمایم و کلیه مقررات مربوط به دوره آموزش دستیاري و دانشگاه محل درجه تخصصی ر

تحصیل را رعایت کنم ، و صرفاً به امر تحصیل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصیلی و دانشگاه  تعیین شده 

ن با موفقیت بگذرانم  ، و حق تغییر ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آ

 رشته را از خود ساقط می کنم . 

بالفاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معرفی کنم  .2

و بر اساس قوانین و مقررات مربوط، مصوبات نشست هاي شوراي آموزش پزشکی و تخصصی و سایر ضوابط 

زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به میزان نیم تا یک برابر مدت تحصیل با احتساب ضرایب مربوطه ، مصوب و

 در هر محلی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین کند ، خدمت نمایم . 

د خارج الزم ملتزم می به موجب عق 1/7/1395مورخ  ه50982/ت 74450تصویب نامه ي شماره  6تبصره : مستند به تبصره ماده 

گردم که در خالل انجام تعهدات امکان هر گونه فعالیت تشخیصی و درمانی خارج از مراکز تعیین شده توسط وزارت بهداشت ، درمان 

 و آموزش پزشکی را نخوام داشت. 

و مطابق ضوابط آموزشی  ، موفق  به اتمام تحصیالت در مدت مقرر در صورتیکه به دالیل آموزشی ، سیاسی، و اخالقی و غیره .3

نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از انجام تعهد فوق الذکر استنکاف نمایم و 

یا بالفاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل ، خود را به وزارت بهداشت ، معرفی نکنم ، یا به محل تعیین شده از سوي وزارت 

شت جهت انجام خدمت مراجعه نکنم ، و یا صالحیت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به هر علتی از بهدا

موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترك خدمت کنم و به طور کلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد ( و مقررات 



هاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه متعهد می شوم دو برابر کلیه هزینه مربوط ) برعهده گرفته ام تخلف نمایم ،

کمک هزینه تحصیلی و ... ) و خسارات ناشی از هاي تحصیل ، اسکان ، حقوق و مزایاي پرداختی ، محل تحصیل ( از جمله هزینه

طی به وزارت بهداشت بپردازم  . تشخیص وزارت عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شر

قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه ها و خسارات ،مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه

 از طریق دفترخانه خواهد بود .

ود و وزارت بهداشت می تواند عالوه : خسارات مقرر در این بند ، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی ش 1تبصره 

بر دریافت وجه التزام یا خسارت ، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا هر محل دیگري که 

 بعداً تعیین شود) را مطالبه نماید. 

له ریز نمرات : پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و سایر مدارك تحصیلی از جم 2تبصره 

نخواهد گردید و ارائه مدارك یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادي موضوع این سند امکان پذیر 

 است . 

از آنجاکه اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادي موضوع این سند امکان پذیر است ، چنانچه به هر  .4

دات خود نگردم ، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرك تحصیلی و دلیل موفق به انجام تعه

 ریز نمرات به اینجانب اعطا نخواهد شد . همچنین تا اتمام تعهدات ، سند تعهد اینجانب فسخ نخواهد گردید . 

عهدات فوق و تعیین میزان ضمن عقد خارج الزم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در  تشخیص تخلف از ت .5

وصی است ، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین ، و در صورت فوت خسارت و وصول آن ، وکیل ،

میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه 

تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر حال تشخیص وزارت در تعیین به مقام قضائی یا مرجع دیگر جهت 

 هاي مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود .هزینه

ین محل ، به منزله ابالغ قانونی و تمام ابالغ هاي ارسالی به انشانی مندرج در این سند می باشد ،نشانی اقامتگاه اینجانب ،  .6

و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند ، دانشگاه محل خدمت و به اینجانب بوده ،

 ها به محل تعییندرمان و آموزش پزشکی اطالع خواهم داد ، و اال ابالغ کلیه اوراق و اخطاریههمچنین به وزارت بهداشت، 

 باشد . قطعی و غیر قابل اعتراض از سوي اینجانب میشده در این سند 

به منظور تضمین حسن اجراي تعهدات ناشی از این سند و سند وثیقه شماره ..................... مورخ 

اسنامه ................ ، صادره از ........... داراي ..................................  اینجانب ..................... فرزند ............. به شماره شن



کد پستی :  کد ملی شماره .................. متولد ................ ساکن .................................................................

 .............................. 

 واقع در بخش   ثبتی شماره  وق و منافع متصوره در ملک پالكتمامی ششدانگ عرصه و اعیان و کلیه حق

 طبق سند مالکیت به شماره صفحه   محدوده   مورد ثبت شماره    شهرستان  

را در قبال مبلغ .........................   ریال                           به نشانی   دفتر    

تعهد (در محل تعیین شده در سند یا محلی که بعداً تعیین می شود)و جهت انجام تک تک تعهدات فوق اعم از اصل 

 ها ( به ترتیبی که در فوق مذکور است) به وثیقه نهادم . خسارات و مطالبات و هزینه

تعیین مبلغ فوق به جهت تشریفات تنظیم سند است ، و هرگاه میزان خسارت تعیین شده توسط وزارت بهداشت  بیش 

، از محل وثیقه یا سایر اموال وثیقه گذار ، قابل وصول است . مورد وثیقه پس از قبض و اقباض  از مبلغ فوق باشد

مجدداً به تصرف اینجانب داده شد تا استیفاي منافع نمایم . تمام مورد وثیقه بابت اجزاي تعهدات فوق در وثیقه است و 

کرد . همچنین پرداخت قسمتی از دین سبب آزاد شدن انجام برخی از این تعهدات بخشی از مورد وثیقه را آزاد نخواهد 

 بخشی از مورد وثیقه نخواهد بود . 

در صورت تعدد وثیقه گذار و یا ضامنین ، ایفاي دین یکی از آنان باعث آزاد شدن سهم او نخواهد گردید . در صورت 

د نخواهد کرد و در صورت فوت وثیقه تعدد مدیونین ایفاي دین از جانب برخی از آنها هیچ بخشی از مورد وثیقه را آزا

گذار یا مدیون، ایفاي دین از جانب برخی وراث باعث آزاد شدن سهم آنان نخواهد گردید و تمام مورد وثیقه تا 

استیفاي تمام طلب هاي وزارت بهداشت  در وثیقه وزارت مزبور خواهد بود و بالجمله مورد وثیقه از هر جهت تجزیه 

 ن انجام تعهدات ، وثیقه قابل تعویض نیست . ناپذیر است و تا پایا

هاي نگهداري مورد وثیقه در تمام مدت به عهده وثیقه گذار است . وثیقه گذار حق ندارد قبل از فک وثیقه تمام هزینه

قل شرط وکالت و غیر آن هیچگونه معامله ناقله یا منتج به نصلح حقوق ،نسبت به مورد وثیقه به هر عنوان اعم از بیع ،

انجام دهد و بالجمله هر گونه انتقال مالکیت عین یا منافع یا حقوق مورد وثیقه بدون رضایت کتبی و نظیر رهن )(

صریح وزارت بهداشت غیر نافذ است و تنفیذ یا اجازه وزارت مذکور باعث سقوط حق وثیقه وزارت یاد شده نخواهد 

ت خود باقی است . همچنین هر گونه اقرار به معامالت ناقل عین یا بود و وثیقه در صورت اذن یا تنفیذ معامله هم به قو

 منفعت یا حقوق منتج به نقل این موارد باطل است . 



هرگونه اضافه ساختمان در مورد وثیقه جزء مورد وثیقه است و بابت تمام دیون مندرج در این سند (اعم از سابق و 

 دید بنا ، منوط به اجاره کتبی وزارت بهداشت است .الحق ) خواهد بود . همچنین هر نوع تخریب یا تج

فک وثیقه موکول به رضایت صریح و کتبی دفتر حقوقی وزارت بهداشت  است و توافق با وثیقه گذار در مورد شیوه 

 پرداخت دین و نظایر آن به معنی انصراف از وثیقه نخواهد بود . 

قانون مدنی و با آگاهی کامل از مقررات و  10قرارداد مطابق ماده  تعهدات مندرج در این سند مستقل از یکدیگرند . این 

 ضوابط و مقرارت مصوب بین طرفین منعقد شده است و بین طرفین الزم االتباع است.

تعهد و مسئولیت ضامنین با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در این سند تضامنی است  

علیه هر یک از متعهد و ضامنین و یا در  واند براي دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً و وزارت بهداشت می ت

آن واحد علیه تمامی آنها اجرائیه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب 

قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شده  10ه و یا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید .  این قرارداد بر مبناي ماد نموده

 و بین طرفین الزم االتباع است . 

 متعهد  محل امضاء  

 محل امضاء وثیقه گذار 

 محل امضا نماینده وزارت بهداشت / دانشگاه علوم پزشکی ( به نیابت ) 
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