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وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آیین نامه  و دستورالعمل هاي و آیین نامه هاقانونی  مقرراتبرابر   تحصیل نمایم ،
 گردم  میمتعهد و ملتزم امل ، ضمن عقد خارج الزم آزادي و اختیار ک  اجراي مفاد اسناد رسمی و الزم االجرا ، و با آگاهی کامل از مقررات ، در کمال صحت و با

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

امر تحصیل پرداخته و منحصراً در  اخذ نمایم و کلیه مقررات مربوط به دوره آموزش دستیاري و دانشگاه محل تحصیل را رعایت کنم ، و صرفاً به
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 . 
را به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معرفی کنم و بر اساس قوانین و مقررات بالفاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود  .2

مندرج مربوط، مصوبات نشست هاي شوراي آموزش پزشکی و تخصصی و سایر ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به میزان 

ت بعدي آن مصوب وزارت بهداشت، در آیین نامه خدمات متعهدین خدمت دوره هاي تخصصی دندانپزشکی و اصالحا

، در هر ) 19/4/95/د مورخ 1637/500و  11/2/95/د مورخ 403/500درمان و آموزش پزشکی ( ابالغیه هاي شماره 

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

، موفق  به اتمام تحصیالت در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه   در صورتیکه به دالیل آموزشی ، سیاسی، و اخالقی و غیره .3
مجاز  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

ت تحصیل ، خود را به وزارت بهداشت ، معرفی نکنم ، یا به محل تعیین شده از سوي وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نکنم ، و یا صالحی
چه از 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 به طور کلی چنان

هاي انجام شده  کلیه هزینه سه برابرهر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد ( و مقررات مربوط ) برعهده گرفته ام تخلف نمایم ، متعهد می شوم 

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

انه قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخ ها و خسارات ، مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه
 خواهد بود .
: خسارات مقرر در این بند ، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی شود و وزارت بهداشت می تواند عالوه بر دریافت وجه التزام یا  1تبصره 

 ید. خسارت ، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا هر محل دیگري که بعداً تعیین شود) را مطالبه نما
: پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و سایر مدارك تحصیلی از جمله ریزنمرات نخواهد گردید و ارائه مدارك یاد  2تبصره 

 شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادي موضوع این سند امکان پذیر است . 
دات قانونی و قراردادي موضوع این سند امکان پذیر است ، چنانچه به هر دلیل موفق به انجام تعهدات از آنجاکه اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعه .4

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



  ضمن عقد خارج الزم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در  تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول آن ، وکیل ، .5
صالحه کند و در وصی است ، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و م ،  و در صورت فوت

صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر حال تشخیص 
 هاي مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود . وزارت در تعیین هزینه

و چنانچه  و تمام ابالغ هاي ارسالی به این محل ، به منزله ابالغ قانونی به اینجانب بوده ، نشانی مندرج در این سند می باشد ، نشانی اقامتگاه اینجانب ،  .6
درمان و آموزش پزشکی   نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنین به وزارت بهداشت،

 باشد .  قطعی و غیر قابل اعتراض از سوي اینجانب می ها به محل تعیین شده در این سند  اطالع خواهم داد ، و اال ابالغ کلیه اوراق و اخطاریه
 

 اجراي تعهدات ناشی از این سند اینجانبان:به منظور تضمین حسن 
  شغل  نشانی محل کار   کدملی    شماره شناسنامه    فرزند   آقاي/خانم

محل  کدپستی      نشانی محل سکونت   کدپستی محل کار    

 و                سکونت 

  شغل  نشانی محل کار   کدملی    شماره شناسنامه    فرزند   آقاي/خانم

کدپستی محل       نشانی محل سکونت   کدپستی محل کار    

 سکونت                 

ـ  یقانون مدنی متعهد می شو 10ی کامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده با آگاه  انم که تعهدات فوق الذکر دانشجو ، تعهـد اینجانب

ور وزارت بوده و ملتزم می شوم ، چنانچه دانشجوي مذکور ، به تعهدات خود به شرح فوق الذکر عمل نکند و از هر یک از تعهـدات فـوق تخلـف کنـد و منظـ     

بوده و وزارت بهداشت ، حق دارد ، بدون هیچ گونه تشریفات ، به صرف اعـالم بـه    انبهداشت ، عملی نشود ، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اینجانب

( به شرح فوق ) به عـالوه کلیـه    هاي انجام شده بابت دانشجو هزینه سه برابردفترخانه ، در مورد تخلف از هر یک از تعهدات فوق ، از طریق صدور اجرائیه 

ـ راساً استیفا کند و ضمن عقد خارج الزم ، وزارت بهداشت را وکیل خود در زمان حیات و وصی در زمان ممات قرار داد انخسارات وارده را ، از اموال اینجانب م ی

لبات از طرف اینجانبان با خود مصالحه نماید و بـا انجـام مصـالحه    ها و خسارات و مطا تا نسبت به احراز تخلف از هر یک از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه

قابـل   هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر براي تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشـخیص وزارت مـذکور قطعـی و غیـر    

ات خود را از محل حقوق یا هر محل دیگـري از امـوال و دارایـی هـاي اینجانبـان      اعتراض و موجب صدور اجرائیه خواهد بود . وزارت مذکور مجاز است مطالب

 متضامناً در برابر وزارت مذکور متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم .  انوصول کند و اینجانب

ا متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در این سند تضـامنی اسـت و وزارت بهداشـت    ی با یکدیگر و انتبصره : تعهد و مسئولیت ضامن

و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجرائیه صـادر و عملیـات اجرائـی     انعلیه هر یک از متعهد و ضامن می تواند براي دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً 

قانون مدنی بـین طـرفین    10این قرارداد بر مبناي ماده و یا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید .  مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده ثبتی را به منظور وصول

 قرارداد منعقد شده و بین طرفین الزم االتباع است.

 

 ضامن اولامضاء محل     طرف قراردادامضاء محل 

 ضامن دومامضاء محل     
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وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آیین نامه  و دستورالعمل هاي و آیین نامه هاقانونی  مقرراتبرابر   تحصیل نمایم ،
 :گردم  میمتعهد و ملتزم ار کامل ، ضمن عقد خارج الزم آزادي و اختی  اجراي مفاد اسناد رسمی و الزم االجرا ، و با آگاهی کامل از مقررات ، در کمال صحت و با

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

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

 بگذرانم  ، و حق تغییر رشته را از خود ساقط می کنم . 
مقررات  بالفاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معرفی کنم و بر اساس قوانین و .2

مندرج مربوط، مصوبات نشست هاي شوراي آموزش پزشکی و تخصصی و سایر ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به میزان 

در آیین نامه خدمات متعهدین خدمت دوره هاي تخصصی دندانپزشکی و اصالحات بعدي آن مصوب وزارت بهداشت، 

، در هر ) 19/4/95/د مورخ 1637/500و  11/2/95/د مورخ 403/500ه درمان و آموزش پزشکی ( ابالغیه هاي شمار

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

امه ، موفق  به اتمام تحصیالت در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از اد  در صورتیکه به دالیل آموزشی ، سیاسی، و اخالقی و غیره .3
مجاز  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
الحیت تحصیل ، خود را به وزارت بهداشت ، معرفی نکنم ، یا به محل تعیین شده از سوي وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نکنم ، و یا ص

از  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 به طور کلی چنانچه

انجام شده هاي  کلیه هزینه سه برابرهر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد ( و مقررات مربوط ) برعهده گرفته ام تخلف نمایم ، متعهد می شوم 

کمک هزینه تحصیلی و ... ) و  هاي تحصیل ، اسکان ، حقوق و مزایاي پرداختی ،  از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل ( از جمله هزینه
ارت خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم  . تشخیص وز

قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه  ها و خسارات ، مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه
 خواهد بود .
یافت وجه التزام یا : خسارات مقرر در این بند ، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی شود و وزارت بهداشت می تواند عالوه بر در 1تبصره 

 خسارت ، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا هر محل دیگري که بعداً تعیین شود) را مطالبه نماید. 
یاد  : پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و سایر مدارك تحصیلی از جمله ریزنمرات نخواهد گردید و ارائه مدارك 2تبصره 

 شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادي موضوع این سند امکان پذیر است . 
نجام تعهدات از آنجاکه اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادي موضوع این سند امکان پذیر است ، چنانچه به هر دلیل موفق به ا .4

گونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرك تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب اعطا نخواهد شد . همچنین تا اتمام خود نگردم ، دانشنامه تحصیلی و یا هر
 تعهدات ، سند تعهد اینجانب فسخ نخواهد گردید . 



  ، وکیل ، ضمن عقد خارج الزم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در  تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول آن .5
وصی است ، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در  ،  و در صورت فوت

حال تشخیص  صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر
 هاي مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود . وزارت در تعیین هزینه

و چنانچه  نب بوده ،و تمام ابالغ هاي ارسالی به این محل ، به منزله ابالغ قانونی به اینجا نشانی مندرج در این سند می باشد ، نشانی اقامتگاه اینجانب ،  .6
درمان و آموزش پزشکی  نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنین به وزارت بهداشت، 

 باشد .  از سوي اینجانب می قطعی و غیر قابل اعتراض ها به محل تعیین شده در این سند  اطالع خواهم داد ، و اال ابالغ کلیه اوراق و اخطاریه
 

  الذکر، اینجانب همچنین مطابق ضوابط و مقررات و در راستاي تضمین حسن اجراي تعهدات فوق

  شغل  نشانی محل کار   کدملی    شماره شناسنامه    فرزند     آقاي/خانم

ــتی       نشانی محل سکونت   کدپستی محل کار     کدپســــ

  محل سکونت  

قانون مدنی متعهد می شوم که تعهدات فوق الذکر دانشجو ، تعهد اینجانب بوده  10با آگاهی کامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده 

منظور وزارت بهداشت ،  و ملتزم می شوم ، چنانچه دانشجوي مذکور ، به تعهدات خود به شرح فوق الذکر عمل نکند و از هر یک از تعهدات فوق تخلف کند و

دفترخانه ، در  عملی نشود ، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اینجانب بوده و وزارت بهداشت ، حق دارد ، بدون هیچ گونه تشریفات ، به صرف اعالم به

جو ( به شرح فوق ) به عالوه کلیـه خسـارات وارده   هاي انجام شده بابت دانش هزینه سه برابرمورد تخلف از هر یک از تعهدات فوق ، از طریق صدور اجرائیه 

دم تا نسبت به احـراز  را ، از اموال اینجانب راساً استیفا کند و ضمن عقد خارج الزم ، وزارت بهداشت را وکیل خود در زمان حیات و وصی در زمان ممات قرار دا

بات از طرف اینجانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت ها و خسارات و مطال تخلف از هر یک از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه

موجب صـدور  مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر براي تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص وزارت مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و 

ت خود را از محل حقوق یا هر محل دیگري از اموال و دارایـی هـاي اینجانبـان وصـول کنـد و اینجانـب       اجرائیه خواهد بود . وزارت مذکور مجاز است مطالبا

 متضامناً در برابر وزارت مذکور متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم . 

داخت خسارات مندرج در این سند تضامنی است و وزارت بهداشت می تواند براي ا متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پری وتبصره : تعهد و مسئولیت ضامن 

علیه هر یک از متعهد و ضامن و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجرائیه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را بـه منظـور    دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً 

قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شـده   10این قرارداد بر مبناي ماده نسبت به طرح دعوا اقدام نماید .  و یا وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده

  و بین طرفین الزم االتباع است.

شهرستان   واقع در بخش   همچنین تمامی ششدانگ عرصه و اعیان و کلیه حقوق و منافع متصوره در ملک پالك ثبتی شماره 
                 به نشانی   دفتر     طبق سند مالکیت به شماره صفحه   محدوده   مورد ثبت شماره    

ریال جهت انجام تک تک تعهدات فوق اعم از اصل تعهد (در محل تعیین شده در سند یا محلی که بعداً  ....................را در قبال مبلغ          

 ( به ترتیبی که در فوق مذکور است) به وثیقه نهادم . ها  تعیین می شود)و خسارات و مطالبات و هزینه
ثیقه یا 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 و

داً به تصرف اینجانب داده شد تا استیفاي منافع نمایم . تمام مورد سایر اموال وثیقه گذار ، قابل وصول است . مورد وثیقه پس از قبض و اقباض مجد
تی از دین وثیقه بابت اجزاي تعهدات فوق در وثیقه است و انجام برخی از این تعهدات بخشی از مورد وثیقه را آزاد نخواهد کرد . همچنین پرداخت قسم

 سبب آزاد شدن بخشی از مورد وثیقه نخواهد بود . 



وثیقه گذار، ایفاي دین یکی از آنان باعث آزاد شدن سهم او نخواهد گردید . در صورت تعدد مدیونین ایفاي دین از جانب برخی از آنها  در صورت تعدد
د ان نخواههیچ بخشی از مورد وثیقه را آزاد نخواهد کرد و در صورت فوت وثیقه گذار یا مدیون، ایفاي دین از جانب برخی وراث باعث آزاد شدن سهم آن
ورد وثیقه از گردید و تمام مورد وثیقه تا استیفاي تمام طلب هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در وثیقه وزارت مزبور خواهد بود و بالجمله م

 هر جهت تجزیه ناپذیر است و تا پایان انجام تعهدات ، وثیقه قابل تعویض نیست . 
مدت به عهده وثیقه گذار است . وثیقه گذار حق ندارد قبل از فک وثیقه نسبت به مورد وثیقه به هر عنوان  هاي نگهداري مورد وثیقه در تمام تمام هزینه

انجام دهد و بالجمله هر گونه انتقال مالکیت عین یا  نظیر رهن ) شرط وکالت و غیر آن هیچگونه معامله ناقله یا منتج به نقل ( صلح حقوق ، اعم از بیع ،
وثیقه بدون رضایت کتبی و صریح وزارت بهداشت غیر نافذ است و تنفیذ یا اجازه وزارت مذکور باعث سقوط حق وثیقه این وزارتخانه  منافع یا حقوق مورد

حقوق منتج به 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 منفعت یا 
 نقل این موارد باطل است . 

چنین هر نوع 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 . هم
 تخریب یا تجدید بنا ، منوط به اجاره کتبی وزارت بهداشت است .

درمان و آموزش پزشکی است و توافق با وثیقه گذار در مورد شیوه پرداخت دین  ی دفتر حقوقی وزارت بهداشت ،فک وثیقه موکول به رضایت صریح و کتب
 و نظایر آن به معنی انصراف از وثیقه نخواهد بود . 

ضوابط وزارت بهداشت ، درمان  قانون مدنی و با آگاهی کامل از مقررات و 10تعهدات مندرج در این سند مستقل از یکدیگرند . این قرارداد مطابق ماده  
 و آموزش پزشکی بین طرفین منعقد شده است و بین طرفین الزم االتباع است .

 

 

 امضاء وثیقه گذار        طرف قرارداد امضاء 

 

  / نماینده دانشگاهامضا ء نماینده  وزارت بهداشت 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 دندانپزشکی التحصیالن رشته هاي تخصصیفرم تعهد نامه رسمی (تعهد خاص) جهت انجام خدمت فارغ 

 

 شماره شناسنامه فرزند اینجانب دکتر 

 فارغ التحصیل رشته  متولد صادره از 

 در سال  از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 و ساکن  که تبعه دولت جمهوري اسالمی ایران 

 
 می باشم و از نظر وضعیت خدمت نظام وظیفه:

 □مشغول انجام وظیفھ ام        □معاف ھستم        □انجام نداده ام           □انجام داده ام  
 وضعیت خدمت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان :

 □مشغول انجام آن ھستم           □معاف ھستم          □انجام نداده ام         □انجام داده ام    
 ومی  دندانپزشکی:وضعیت  ورود به دوره دکتري عم

 با ذكر  مورد  ...   □غیره    □سھمیھ رزمندگان    □سھمیھ استاني خاص    □  ۳و  ۲مناطق    □)  ۱آزاد ( منطقھ 
 وضعیت تأهل:

 

 محل کار همسر شغل همسر نام همسر متأهل / مجرد 

 در رشته تحصیلی  مورخ  که در آزمون پذیرش 

 .................................................................. بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
ق�انون ت�أمین وس�ایل و امكان�ات تحص�یل اطف�ال و جوان�ان ایران�ي  ۸و  ۷الیحھ قانوني اصالح م�واد  ۸اطالع كامل از مفاد ماده ا پذیرفتھ شده ام ب

و  ران و عل�م و آگ�اھي كام�ل از مف�اد ق�انون ثب�ت اس�ناد و آئ�ین نام�ھ ھ�اي اجرای�ي آن شوراي انق�الب  جمھ�وري اس�المي ای� ۱۳٥۸مصوب سال 
، متعھ�د و ملت�زم م�ي ش�وم ك�ھ در رش�تھ تخصص�ي ....................................... ب�ھ تحص�یل مش�غول ش�وم و طب�ق مقررات و ضوابط مرب�وط

را اخذ نمایم و مقررات مرب�وط ب�ھ دوره دس�تیاري و دانش�گاه مح�ل تحص�یل  ضوابط مربوطھ دوره مذكور را بھ پایان برسانم و درجھ تخصصي
ماه  پس از پایان  دوره  تحصیلي  تخصصي خود را بھ   دانش�گاه  عل�وم پزش�كي  و خ�دمات بھداش�تي را رعایت نمایم و حداكثر ظرف مدت یك 

علوم پزش�كي و خ�دمات بھداش�تي درم�اني .... ھرمحلي كھ دانشگاه   تعھد موضوعھ را در برابر دوره آموزش سهدرماني ........ معرفي حداكثر تا 
 اعم از آموزشي یا درماني و.... تعیین خواھد كردانجام دھم.

در ص��ورتیكھ ب��ھ دالی��ل آموزش��ي ، سیاس��ي و اخالق��ي بج��ز در م��وارد بیم��اري ب��ا تأیی��د ش��ورایعالي پزش��كي وزارت بھداش��ت، درم��ان و آم��وزش 
پزش�كي موف�ق ب��ھ ادام�ھ تحص��یل نگ�ردم و ی�ا بع��د از پای�ان دوره تخصص��ي بھ�ر دلیل�ي از انج��ام تعھ�د ف��وق ال�ذكر اس�تنكاف نم��ایم و ی�ا ص��الحیت 

باشم و یا پس از شروع بكار بھر علتي از موسسھ محل خدمت اخراج شوم و یا ترك خدمت ك�نم و بط�ور كل�ي چنانچ�ھ از ھ�ر استخدام را نداشتھ 
مي گردم معادل سھ برابر شھریھ و ھزینھ تحص�یلي بع�الوه س�ھ براب�ر  یك از تعھداتي كھ طبق این قرارداد بر عھده گرفتھ ام تخلف نمایم، متعھد 

و وزارت بھداش�ت درم�ان  تخصص�ي آموزش دندانپزشكي و و ضرر و زیان ناشي از آن بھ تشخیص دبیرخانھ شورايحقوق و مزایاي دریافتي 
را بص�ورت یكج�ا و ب�دون ھیچگون�ھ قی�د و ش�رطي ب�ھ ص�ندوق دول�ت  و آموزش پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي  وخدمات بھداشتي درماني ....

م�ذكور انج�ام ن�دھم حت�ي ب�ا پرداخ�ت تعھ�دات م�الي ح�ق دریاف�ت  انش�گاه  عل�وم پزش�كي....  د بپردازم و چنانچھ تعھد خ�دمتي مربوط�ھ را ب�راي 
دانشنامھ تحصیلي و یا ھرگون�ھ گ�واھي فراغ�ت از تحص�یل را از خ�ود س�لب م�ي نم�ایم و ملت�زم ب�ھ پرداخ�ت وج�ھ ای�ن س�ند نی�ز م�ي باش�م و ح�ق 

 را نیز از خود سلب مي نمایم.ھرگونھ كار اعم از آموزشي و یا درماني درمراكز خصوصي و دولتي 
و وزارت بھداش�ت درم�ان و آم�وزش پزش�كي و دانش�گاه عل�وم پزش�كي  وخ�دمات  دبیرخانھ شوراي آموزش دندانپزشكي  و تخصصي تشخیص 

 راج��ع ب��ھ وق��وع تخل��ف و كمی��ت و كیفی��ت و می��زان ھزین��ھ وخس��ارات قطع��ي و غی��ر قاب��ل اعت��راض ب��وده و م��ورد پ��ذیرش  بھداش��تي درم��اني ....
 خواھد بود.اینجانب مي باشد وموجب صدور اجرائیھ از طریق دفتر اسناد رسمي تنظیم كننده سند و اداره ثبت مربوطھ 
دانش�گاه عل�وم پزش�كي  وخ�دمات  و چنانچھ نشاني خود را تغییر دھم باید فوراً مراتب را بھ دفترخانھ تنظیم كننده س�ند و ھمچن�ین وزارت م�ذكور

 الع دھم واال ارسال كلیھ ابالغات و اخطاریھ ھا بھ محل تعیین شده  در این سند ابالغ قانوني تلقي مي شود.اط بھداشتي درماني ....
 



 دارنده شماره شناسنامه شهرت فرزند ضمناً خانم / آقاي 

 ساکن  متولد  صادره از 

 و
 دارنده شماره شناسنامه شهرت فرزند خانم / آقاي 

 ساکن  متولد  صادره از 

 
ع�الوه ب�ر تعھ�داتي ك�ھ متعھ�د اص�لي ب�ھ ش�رح  ن�دو اق�رار نمود ھس�تندبطور تضامن  مسئول اجراي تعھ�دات م�الي متعھ�د اص�لي  ندضمانت نمود

مذكور در فوق تقبل نموده و ملزم مي باشد كھ از عھده كلیھ دیون و قروضي كھ ممكن است متعھد بھ مؤسسھ محل تحص�یل ی�ا موسس�ات وابس�تھ 
 و یم و در ص�ورت تخل�ف متعھ�د اص�لي از مف�اد ای�ن س�ند وزارت م�ذكوریب�رآ م�انا خساراتي كھ وارد نموده باش�د از ام�وال خودبھ آن داشتھ و ی

ح��ق دارد ب��دون مراجع��ھ ب��ھ مراج��ع قض��ایي و ب��دون ھیچگون��ھ تش��ریفات و ب��ا اع��الم ب��ھ  دانش��گاه عل��وم پزش��كي  وخ��دمات بھداش��تي درم��اني ....
ھ�یچ گون�ھ م�درك تحص�یلي  زطریق صدور اجرائیھ نسبت بھ استیفاي حقوق دولت اقدام نماید و در این صورت نی� دفترخانھ تنظیم كننده سند ، از

 و یا تأییدیھ آن بھ متعھد قبل از انجام خدمات در محل تعیین شده تحویل نخواھد شد.
ف از تعھ�دات و كیفی�ت و كمی�ت ارق�ام ف�وق و نسبت بھ نوع تخل� دانشگاه علوم پزشكي  وخدمات بھداشتي درماني .... و تشخیص وزارت مزبور

میزان ھزینھ ھاي مصروفھ و خس�ارات وارده قطع�ي و غی�ر قاب�ل اعت�راض ب�وده و م�ورد پ�ذیرش امض�اء كنن�دگان ای�ن س�ند م�ي باش�د و موج�ب 
خ�ود س�لب و  وزارت  اعت�راض را از  ن وي ح�ق ھ�ر گون�ھ نیصدور اجرائیھ از طری�ق دفترخان�ھ تنظ�یم كنن�ده س�ند خواھ�د ب�ود و متعھ�د و ض�ام

مي تواند بدون مراجع�ھ ب�ھ مراج�ع قض�ایي علی�ھ ھ�ر  دانشگاه علوم پزشكي  وخدمات بھداشتي درماني .... و درمان و آموزش پزشكيبھداشت ، 
ل�ت و خس�ارات علیھ ھر دوي آنان اجرائیھ صادرو عملیات اجرایي ثبتي را بمنظور وصول مطالب�ات دو منفرداً  یا متضامناً ،  یك از نامبردگان 

 تعقیب نماید .
 

 : اول محل امضا ء ضامن                   محل امضاء  متعهد:  

 :دوم محل امضا ء ضامن        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم شماره شش             

 فرم وثیقه ملکی براي اخذ تعهد از دستیاران 

 استفاده کننده از سهمیه بومی در آزمون دستیاري دندانپزشکی
 

  داراي کد ملی  صادره از   به شماره شناسنامه   نظر به اینکه مقرر گردیده اینجانب                       فرزند 
کد             ساکن  متولد  

که در آزمون   از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   فارغ التحصیل مقطع عمومی رشته   پستی
در رشته  1389قانون برقراي عدالت اجتماعی مصوب سال  1ماده  3با استفاده از سهمیه بومی موضوع بند   پذیرش دستیار تخصصی مورخ 

پذیرفته شده ام، با هزینه دولت در    در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   تحصیلی تخصصی 
تورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوانین ومقررات ثبت اسناد و مقطع و رشته یاد شده تحصیل نمایم، برابر مقررات و آیین نامه ها و دس

 آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی و الزم االجرا ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم هستم:

رشته مذکور تحصیل کرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذکور را به پایان رسانده، درجه تخصصی را در    در رشته تخصصی  -1
اخذ نمایم وکلیه مقررات مربوط به دوره آموزش دستیاري و دانشگاه محل تحصیل را رعایت کنم و صرفا به امر تحصیل پرداخته و منحصرا در 

بگذرانم 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 
 و حق تغییر رشته را از خود ساقط کنم.

بالفاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معرفی کنم و بر اساس قوانین و مقررات  -2
برابر  سهآموزش پزشکی به میزان مربوط، مصوبات نشست هاي شوراي آموزش پزشکی و تخصصی و سایر ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و 

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

  ر دهد و اینجانب ملزم به انجام تعهد در محل جدید هستم.تبصره: وزارت بهداشت مجاز است با تشخیص خود محل خدمت تعیین شده را تغیی
، موفق  به اتمام تحصیالت در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه   در صورتیکه به دالیل آموزشی ، سیاسی، و اخالقی و غیره -3

فوق الذکر استنکاف نمایم و یا بالفاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از انجام تعهد 
جهت انجام خدمت دانشگاه علوم پزشکی ........................  تحصیل ، خود را به وزارت بهداشت ، معرفی نکنم ، یا به محل تعیین شده از سوي 

شروع به کار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترك خدمت مراجعه نکنم ، و یا صالحیت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از 

 پنجکنم و به طور کلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد ( و مقررات مربوط ) برعهده گرفته ام تخلف نمایم ، متعهد می شوم 
هاي تحصیل ، اسکان ، حقوق و مزایاي  محل تحصیل ( از جمله هزینههاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه  کلیه هزینه برابر

کمک هزینه تحصیلی و ... ) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به  پرداختی ، 
قطعی و غیرقابل اعتراض است  ها و خسارات ، ت و میزان هزینهوزارت بهداشت بپردازم  . تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمی

 و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود .
: خسارات مقرر در این بند ، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی شود و وزارت بهداشت می تواند عالوه بر دریافت وجه التزام یا  1تبصره 

 د و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا هر محل دیگري که بعداً تعیین شود) را مطالبه نماید. خسارت ، اجراي اصل تعه
   : پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و سایر مدارك تحصیلی از جمله ریزنمرات نخواهد گردید و ارائه مدارك یاد  2تبصره    
  ات قانونی و قراردادي موضوع این سند امکان پذیر است .شده صرفاً پس از انجام تعهد   

نجام تعهدات از آنجاکه اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادي موضوع این سند امکان پذیر است ، چنانچه به هر دلیل موفق به ا -4
ین تا اتمام خود نگردم ، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرك تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب اعطا نخواهد شد . همچن

 تعهدات ، سند تعهد اینجانب فسخ نخواهد گردید . 



رداخت طرف تعهد در این سند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین موافقت دانشگاه با خرید تعهد یا استعفاي اینجانب در قبال پ -5
خواهد بود و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که همواره خسارت موجب برائت اینجانب از انجام تعهدات اینجانب مندرج در این سند ن

 حق دارد انجام اصل تعهدات در محل تعیین شده یا هر محل دیگري را که صالح بداند از اینجانب درخواست نماید.
  زان خسارت و وصول آن ، وکیل ،ضمن عقد خارج الزم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در  تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین می -6

وصی است ، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در  ،  و در صورت فوت
نخواهد داشت. در هر حال تشخیص  صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود

 هاي مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود . وزارت در تعیین هزینه
و چنانچه  الغ قانونی به اینجانب بوده ،و تمام ابالغ هاي ارسالی به این محل ، به منزله اب نشانی مندرج در این سند می باشد ، نشانی اقامتگاه اینجانب ،  -7

درمان و آموزش پزشکی  نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنین به وزارت بهداشت، 
 باشد .  ی و غیر قابل اعتراض از سوي اینجانب میقطع ها به محل تعیین شده در این سند  اطالع خواهم داد ، و اال ابالغ کلیه اوراق و اخطاریه

  فرزند    الذکر، اینجانب   مچنین مطابق ضوابط و مقررات و در راستاي تضمین حسن اجراي تعهدات فوقه -8

    شغل  نشانی محل کار   کدملی    شماره شناسنامه   

ــکونت  کدپستی       نشانی محل سکونت   کدپستی محل کار   محــل س

قانون مدنی متعهد می شوم که تعهدات فوق الذکر دانشـجو ،   10با آگاهی کامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده  

لـف  تعهد اینجانب بوده و ملتزم می شوم ، چنانچه دانشجوي مذکور ، به تعهدات خود به شرح فوق الذکر عمل نکند و از هر یک از تعهـدات فـوق تخ  

منظور وزارت بهداشت ، عملی نشود ، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اینجانب بوده و وزارت بهداشـت ، حـق دارد ، بـدون هـیچ گونـه       کند و

هاي انجـام شـده بابـت     هزینه برابر پنجتشریفات ، به صرف اعالم به دفترخانه ، در مورد تخلف از هر یک از تعهدات فوق ، از طریق صدور اجرائیه 

یل خـود در  شجو ( به شرح فوق ) به عالوه کلیه خسارات وارده را ، از اموال اینجانب راساً استیفا کند و ضمن عقد خارج الزم ، وزارت بهداشت را وکدان

لبات از طرف ها و خسارات و مطا زمان حیات و وصی در زمان ممات قرار دادم تا نسبت به احراز تخلف از هر یک از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه

واهـد  اینجانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر براي تعیـین ایـن مـوارد وجـود نخ    

ـ   ات خـود را از  داشت و تعیین و تشخیص وزارت مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه خواهد بود . وزارت مذکور مجاز اسـت مطالب

ات فـوق و  محل حقوق یا هر محل دیگري از اموال و دارایی هاي اینجانبان وصول کند و اینجانب متضامناً در برابر وزارت مذکور متعهد به انجام تعهد

 جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم . 

داخت خسارات مندرج در این سند تضامنی است و وزارت بهداشت می توانـد بـراي   تبصره : تعهد و مسئولیت ضامن  با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پر

علیه هر یک از متعهد و ضامن و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجرائیه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را بـه منظـور    دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً 

 نسبت به طرح دعوا اقدام نماید .   و یا وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده

شهرستان   واقع در بخش   همچنین تمامی ششدانگ عرصه و اعیان و کلیه حقوق و منافع متصوره در ملک پالك ثبتی شماره 
                 به نشانی   دفتر     طبق سند مالکیت به شماره صفحه   محدوده   مورد ثبت شماره    

ریال جهت انجام تک تک تعهدات فوق اعم از اصل تعهد (در محل تعیین شده در سند یا محلی که بعداً  ....................مبلغ را در قبال          

 ها ( به ترتیبی که در فوق مذکور است) به وثیقه نهادم .  تعیین می شود)و خسارات و مطالبات و هزینه
و هرگاه میزان خسارت تعیین شده توسط وزارت بهداشت بیش از مبلغ فوق باشد ، از محل وثیقه یا تعیین مبلغ فوق به جهت تشریفات تنظیم سند است ، 

تمام مورد سایر اموال وثیقه گذار ، قابل وصول است . مورد وثیقه پس از قبض و اقباض مجدداً به تصرف اینجانب داده شد تا استیفاي منافع نمایم . 
قه است و انجام برخی از این تعهدات بخشی از مورد وثیقه را آزاد نخواهد کرد . همچنین پرداخت قسمتی از دین وثیقه بابت اجزاي تعهدات فوق در وثی

 سبب آزاد شدن بخشی از مورد وثیقه نخواهد بود . 



دین از جانب برخی از آنها  در صورت تعدد وثیقه گذار، ایفاي دین یکی از آنان باعث آزاد شدن سهم او نخواهد گردید . در صورت تعدد مدیونین ایفاي
ان نخواهد هیچ بخشی از مورد وثیقه را آزاد نخواهد کرد و در صورت فوت وثیقه گذار یا مدیون، ایفاي دین از جانب برخی وراث باعث آزاد شدن سهم آن

رت مزبور خواهد بود و بالجمله مورد وثیقه از گردید و تمام مورد وثیقه تا استیفاي تمام طلب هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در وثیقه وزا
 هر جهت تجزیه ناپذیر است و تا پایان انجام تعهدات ، وثیقه قابل تعویض نیست . 

ن هاي نگهداري مورد وثیقه در تمام مدت به عهده وثیقه گذار است . وثیقه گذار حق ندارد قبل از فک وثیقه نسبت به مورد وثیقه به هر عنوا تمام هزینه
انجام دهد و بالجمله هر گونه انتقال مالکیت عین یا  نظیر رهن ) شرط وکالت و غیر آن هیچگونه معامله ناقله یا منتج به نقل ( صلح حقوق ، اعم از بیع ،

وثیقه این وزارتخانه  منافع یا حقوق مورد وثیقه بدون رضایت کتبی و صریح وزارت بهداشت غیر نافذ است و تنفیذ یا اجازه وزارت مذکور باعث سقوط حق
حقوق منتج به 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 منفعت یا 

 نقل این موارد باطل است . 
مندرج در این سند ( اعم از سابق و الحق ) خواهد بود . همچنین هر نوع هرگونه اضافه ساختمان در مورد وثیقه جزء مورد وثیقه است و بابت تمام دیون 

 تخریب یا تجدید بنا ، منوط به اجاره کتبی وزارت بهداشت است .
درمان و آموزش پزشکی است و توافق با وثیقه گذار در مورد شیوه پرداخت دین  فک وثیقه موکول به رضایت صریح و کتبی دفتر حقوقی وزارت بهداشت ،

 و نظایر آن به معنی انصراف از وثیقه نخواهد بود . 
ن مدنی و با آگاهی کامل از مقررات و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان قانو 10تعهدات مندرج در این سند مستقل از یکدیگرند . این قرارداد مطابق ماده  

 و آموزش پزشکی بین طرفین منعقد شده است و بین طرفین الزم االتباع است .

 

 

 امضاء وثیقه گذار        طرف قرارداد امضاء 
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