فرم شماره 82
نوع سند – تعهد نامو
ایٌجاًب  ..........................................كزسًذ  ............................دارای شوارٍ شٌاطٌاهَ
 .................طادرٍ اس .............هتْلذ ......تبؼَ دّلت جوِْری اطالهی ایزى هوین ( آدرص
کاهل ) ...............................................................................................................
بْدٍ کَ در آسهْى طزاطزی طال  ...................با اطتلادٍ اس طِویَ اطتاى ..................
در کذ رشتَ هوغغ  ...................در داًشگاٍ ػلْم پششکی ّ خذهات بِذاشتی درهاًی
 ...................... ..................پذیزكتَ شذٍ ام  .با ػلن ّ آگاُی کاهل اس هلاد هاًْى ثبت
اطٌاد ّ آئیي ًاهَ ُای اجزائی آى ّ هاًْى تاهیي ّطایل ّ اهکاًات تحظیل اعلال ّجْاًاى
ایزاًی هتؼِذ ّ هلشم هی شْم کَ در رشتَ هوغغ  .........................بَ تحظیل هشـْل
شْم ّ عبن ضْ ابظ هزبْط دّرٍ هذکْر را بَ پایاى بزطاًن ّ هوزرات هزبْط بَ دّرٍ داًشگاٍ
هحل تحظیل را رػایت ًواین ّ حذکثز ظزف هذت یک هاٍ پض اس پایاى دّرٍ تحظیل خْد را بَ
داًشگاٍ ػلْم پششکی خذهات بِذاشتی درهاًی اطتاى  ..................هؼزكی ًواین ّ با
تْجَ بَ هٌذرجات دكتزچَ آسهْى طزاطزی چٌاًچَ اس طِویَ ثبت ًاهی هٌغوَ یک ،
رسهٌذگاى  ،شاُذ  ،خاًْادٍ شِذا ّ طِویَ هبْلی کذ طلز (  % 00آساد ) اطتلادٍ ًوْدٍ
باشن  .بزابز هذت تحظیل ّاگز اس طِویَ ثبت ًاهی هٌاعن  3 ّ 0اطتلادٍ ًوْدٍ باشن دّ
بزابز هذت تحظیل را در ُز هحلی کَ داًشگاٍ ػلْم پششکی ّ خذهات بِذاشتی درهاًی
اطتاى  ......................تؼییي هی ًوایذ ؛ خذهت ًواین .
در طْرتی کَ بَ دالیل آهْسشی  ،طیاطی ّ اخالهی بَ جشء در هْاردی کَ بؼلت بیواری با
تائیذیَ شْرای ػالی پششکی ّسارت بِذاشت  ،درهاى ّ آهْسع پششکی هْكن بَ اداهَ
تحظیل ًگزدم ّ یا بَ دلیلی اس اداهَ تحظیل اخزاج شْم ّ یا پض اس اتوام دّرٍ بَ ُز دلیلی اس
اًجام خذهات هْرد ًظز اطتٌکاف ًواین یا طالحیت اطتخذام ّ اشتـال در دطتگاُِای دّلتی
را ًذاشتَ بشن ّ یا پض اس شزّع بَ کار بَ ُز ػلتی اس هؤطظَ هحل خذهت اخزاج شْم یا
تزک خذهت ًواین ّ یا ح ذاکثز یکواٍ پض اس كزاؿت اس تحظیل بَ هحل تؼِذ خذهتی کَ
داًشگاٍ ػلْم پششکی ّ خذهات بِذاشتی درهاًی  ......................تؼییي هی ًوایذ جِت
خذهت هزاجؼَ ًٌواین ّ یا چاًچَ اس ُز یک اس تؼِذاتی کَ عبن ایي هزارداد بز ػِذٍ گزكتَ م
تخلق ًواین هتؼِذ هی گزدم هؼادل  3بزابز کوک ُشیٌَ تحظیلی ّ ُوچٌیي طَ بزابز ُشیٌَ
ُای هظزّكَ را بَ تشخیض داًشگاٍ هحل تحظیل  ،بظْرت یک جا ّ بذّى ُیچگًَْ بَ
طٌذّم دّلت بپزداسم ّحن دریاكت ُز گًَْ گُْی كزاؿت اس تحظیل ّ ریش ًوزات اس ّسارت
بِذاشت ،درهاى ّ آهْسع پششکی ّ داًشگاٍ هحل یا تحظیل را ًیش اس خْد طلب هی ًواین .
تشخیض ّسارت بِذاشت  ،درهاى ّ آهْسع پششکی راجغ بَ ّهْع تخلق ّ کویت ّ کیلیت ّ
هیشاى ُشیٌَ ّ خظارت  ،هغؼی ّ ؿیز هابل اػتزاع بْدٍ ّ هْرد پذیزع ایٌجاًب هی باشذ .
ُوچٌیي چٌاًچَ ًشاًی خْد را تـییز دُن  .بایذ كْراً هزاتب را دكتز خاًَ تٌظین کٌٌذٍ طٌذ ّ
ُوچٌیي داًشگاٍ هذکْر اعالع دُن در ؿیز ایي طْرت ارطال کلیَ ابالؿات ّ اخغاریَ ُا بَ
هحل تؼییي شذٍ در ایي طٌذ ابالؽ هاًًْی تلوی هی شْد /
« بزای تضویي حظي اجزای تؼِذات ایي طٌذ ایٌجاًب  ....................................دارای
شٌاطٌاهَ شوارٍ  .................. ...كزسًذ  .......................طادرٍ اس  .....................طاکي
تؼِذ هی
......................................................................................................

ًواین کَ در ایي طٌذ ّ کلیَ ضْابظ ّ هوزرات هزبْعَ تخلق ًوایذ  ،کلیَ ّجَ التشام هْضْع
ایي طٌذ را طزف تشخیض ّ اػالم ّسارت بِذاشت درهاى ّ آهْسع پششکی ّ داًشگاٍ ػلْم
پششکی ّ خذهات بِذاشتی درهاًی  ..............................................بذّى ُیچگًَْ ػذر ّ
بِاًَ ًوذاً ّ یک جا پزداخت ًواین ُ ،وچٌیي ػالٍّ بز تؼِذاتی کَ هتؼِذ اطلی بَ شزح
هذکْر در كْم توبل ًوْدٍ  ،اس ػِذٍ کلیَ دیْى ّ هزّضی کَ هوکي طت هتؼِذ بَ هحل
تحظیل ّ هؤطظات ّابظتَ بَ آى داشتَ ّ یا خظاراتی کَ ّارد ًوْدٍ اطت اس اهْال خْد
بزاین ّهٌلزداً یا هتضاهٌاً با هتؼِذ اطلی ّجَ التشام ّ هبالؾ هٌذرج در طٌذ را بپزداسم تشخیض
ّسارت بِذاشت درهاى ّ آهْسع پششکی ّ داًشگاٍ ػلْم پششکی ّ خذهات بِذاشتی
درهاًیً .........................ظبت بَ ّهْع تخلق ،کویت ّ کیلیت آى ّ تؼییي هیشاى ّجَ التشام
ّ طایز هبالؾ هٌذرج در طٌذ هغؼی ّ هْرد پذیزع ایٌجاًباى هی باشذ ّ حن ُز گًَْ
ا ػتزاضی را در ایي خظْص اس خْد طلب هی ًوائین ّ در طْرت تخلق هتؼِذ اطلی اس ُز یک
اس هلاد ایي طٌذ هتؼِذ بَ ایي طٌذ  ................................حن دارد بذّى هزاجؼَ بَ هزاجغ
هضایی  ،با اػالم بَ دكتز چَ تٌظین کٌٌذٍ طٌذ در هْرد تخلق اس عزین طذّر اجزاییَ ًظبت
بَ اطتیلای حوْم دّلت اهذام ًوایذ .

