
 

 

 

 تسوِ تؼالي          جوَْسي اسالهي ايشاى        

      ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي  

 فرم تعهد نامه      

     

 (ايي فشم تايذ دس دفاتش اسٌاد سسوي تظَست سٌذ هحضشي تٌظين شَد) 

....................... طادسُ اص ............ ...............ُ شٌاسٌاهِ سداساي شوا.......... ...................فشصًذ ................................................ ايٌجاًة 

......... ..........................................سشتِ .............................. سال ....................... داًشجَي /فاسؽ التحظيل............................. هتَلذ 

 .....................................................................................................................ساکي.......................................... داًشگاُ 

تثي ٍ لثلي ٍصاست ػلَم تحميمات ٍ فٌاٍسي کِ جْت اداهِ تحظيل ًياص تِ سيضًوشات تحظيلي داسم هتؼْذ هي شَم تذٍى اجاصُ ک

سي همتضي هحل تحظيل خَد سا تغييش ًذّن ٍ هتؼْذ هي شَم پس اص اًجام تحظيالت يا ّش گاُ کِ ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍ

تِ هيضاًي کِ ٍ همشسات هشتَط تِ آى  3131هيي ٍسائل ٍ اهکاًات تحظيل اطفال ٍ جَاًاى ايشاًي هظَب سال تذاًذ طثك هفاد لاًَى تأ

اين ٍ دس طَست تخلف اص هَاسد فَق کليِ وِ ايٌجاًة است دس داخل کشَس خذهت ًهطثك همشسات هزکَس ٍ سايش همشسات هظَب تشر

ّضيٌِ ّاي ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي ٍ شْشيِ ٍ کوک ّاي دسيافتي ٍ ّضيٌِ ّاي هشتَط تِ استفادُ اص آهَصش سايگاى سا تِ ّش 

تشخيض ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي . ت ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي تؼييي کٌذ تِ آى ٍصاستخاًِ پشداخت ًواينهيضاى کِ ٍصاس

ع تخلف ٍ کيفيت آى ٍ هيضاى ٍ کويت طلة ٍ خساسات ٍاسدُ غيشلاتل اػتشاع ٍ هَجة تماضاي طذٍس اجشائيِ اص َساجغ تِ صهاى ٍل

ؼْذ شذ کليِ تذّي خَد سا تِ ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي تٌا تِ تشخيض داًشجَي فَق هت. طشيك ايي دفتشخاًِ خَاّذ تَد

ٍصاست هزکَس يکجا پشداخت ًوايذ ٍ اػالم ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي داًشجَياى تِ دفتشخاًِ هَسد لثَل داًشجَ تَدُ ٍ 

 .غيشلاتل اػتشاع است
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ٍ الشاس ًوَد ػالٍُ تش تؼْذاتي کِ داًشجَ تششح فَق تمثل ًوَدُ ايٌجاًة ًيض هتؼْذ ٍ هلتضم هي شَم اص ػْذُ کليِ ديَى ٍ لشٍضي 

، تحميمات ٍ فٌاٍسي ٍاسد ٔ  اشخاص ٍ يا خساساتي کِ تِ ٍصاست ػلَمکِ هوکي است شخض هزکَس تِ هَسسِ هحل تحظيل ٍ يا سايش 

ػول ًٌوايذ کليِ تذّي ّاي اٍ سا تِ ّش  ىن ٍ ّوچٌيي دس طَستيکِ داًشجَي هزکَس دس اًجام تؼْذات خَدکَتاّي ٍ تِ آآيتش. شَد

ٍ دس طَست تأخيش دس پشداخت، ٍصاست هيضاًي کِ ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي تؼييي کٌذ تذٍى ّيچگًَِ ػزسي پشداخت ًواين 

ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي هجاص ٍ هحك هي تاشذ تشاي ٍطَل کليِ ٍجَُ هَسد ًظش تِ ّش هيضاًي کِ تاشذ تماضاي طذٍس اجشائيِ ًوايذ 

ذيش تشخيض ٍصاست ش تمّ ٍ کليِ طلة خَد ٍ خساسات ٍاسدُ سا اص کليِ اهَال ٍ داسائي هٌمَل ٍ غيشهٌمَل ايٌجاًة استيفاء ًوايذ ٍ تِ

خساسات ٍاسدُ لطؼي ٍ غيشلاتل ٍ ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي ًسثت تِ ٍلَع تخلف ٍ کيفيت آى ٍ کويت ٍ هيضاى تذّي داًشجَ 

دفتشخاًِ خَاّذ تَد تؼْذ اهضاء کٌٌذگاى دس لثال دٍلت تضاهٌي تَدُ ٍ ٍصاست  اػتشاع تَدُ ٍ هَجة طذٍس اجشائيِ اص طشيك ايي

ّش يک اص ًاهثشدگاى ٍ يا دس آى ٍاحذ تشاي ّش دٍي آًاى اجشائيِ طادس ٍ ػوليات اجشايي سا تِ ِ فٌاٍسي هي تَاًذ تػلَم، تحميمات ٍ 

 .هٌظَس ٍطَل هطالثات دٍلت ٍ خساسات تؼمية ًوايٌذ
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