بسمه تعالی
دانشگاه شهید مطهری
ضمن عرض تبریک بمناسبت قبولی شما عزیزان در مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی دانشگاه شهید مطهری ،لطفا جهت
انجام و تکمیل ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) از ساعت  81عصر روز یکشنبه مورخ  1بهمن لغایت دوشنبه  32بهمن با مراجعه به سایت
گلستان دانشگاه مراحل زیر را به دقت انجام داده و در نهایت گواهی انجام پذیرش غیرحضوری را دریافت و طبق اعالم زمانبندی سازمان
سنجش آموزش کشور با مراجعه حضوری به دانشگاه شهید مطهری جهت تحویل مدارک خواسته شده اقدام نمایید؛ الزم به ذکر است پس از
تاریخ مذکور امکان ثبت نام وجود ندارد و عدم حضور داوطلب برای ثبت نام به منزله انصراف از ثبت نام تلقی خواهد شد.

برای انجام پذیرش غیرحضوری سعی شود فقط با مرورگر ( Internet Explorerورژن  8به باال) و
سیستم عامل ویندوز وارد سایت جامع آموزشی گلستان به آدرس زیر شوید.
 .8ورود به سایت www.golestan.motahari.ac.ir
 .3در صورت مشاهده پیغام زیر روی گزینه  Continue to this…..کلیک نمایید( .این پیغام مربوط به مرورگر
اکسپلورر است ،در مرورگرهای دیگر ممکن است گزینه متفاوت باشد)

 .2جهت ورود برای تکمیل پذیرش غیرحضوری گزینه «ورود به سیستم» را کلیک کنید و حروف درهم ریخته را در
کادر وارد نموده و گزینه ارسال را انتخاب نمایید.

 .4با نام کاربری (شماره داوطلبی ) U693+و رمز عبور (شماره ملی) وارد سیستم شده و با توجه به فیلدهای درخواستی نسبت به
تکمیل آنها اقدام نمایید.
مثالً اگر شماره داوطلبی شما در آزمون سراسری کارشناسی ارشد  8382841باشد نام کاربری شما خواهد بود:

U6921213121
و اگر شماره ملی شما  9832419216باشد رمز عبور شما خواهد بود:

9123219286

 .1پس از ورود به سیستم صفحه زیر را مشاهده مینمایید که بایستی تمامی مراحل موجود را به ترتیب و با صبر و حوصله بصورت
دقیق تکمیل نمایید.

 .9برای ورود به هر مرحله ابتدا گزینه «انتخاب» از کنار فیلد مورد نظر را انتخاب نموده تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.
 .2برای مثال برای تعیین نمودن وضعیت نظام وظیفه روی گزینه انتخاب از کنار آن کلیک نموده و سپس وضعیت نظام وظیفه خود را
انتخاب نمایید سپس گزینه اصالح را کلیک نمایید.

 .1در مرحله دوم بایستی شماره و تاریخ رسید تأییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی به مقصد دانشگاه شهید مطهری را که از دفاتر
خدمات پیشخوان دولت دریافت نمودید در این قسمت وارد نمائید( .با مراجعه به دفاتر خدمات پیشخوان دولت نسبت به دریافت

رسید تأییدیه تحصیلی دوره پیشدانشگاهی اقدام نمائید؛ همراه داشتن اصل کارت ملی و مدرک پیش دانشگاهی برای دریافت
تأییدیه تحصیلی الزامی است -کدپستی دانشگاه شهید مطهری )8812982882

 .6در مرحله سوم میبایست اطالعات شخصی هر داوطلب تکمیل گردد؛ در این مرحله در کنار گزینه هایی که عالمت سوال وجود دارد
میتوانید بخشی از گزینه مورد نظر خود را در آن تایپ نموده و سپس عالمت سوال را کلیک کنید و از بین موارد باز شده گزینه
مورد نظر را انتخاب نمایید( .از عالمت  %میتوانید همانند مثال زیر برای انتخاب دقیقتر شهر مورد نظر استفاده نمایید)

 .89در مواردی که باید از منوی باز شده انتخاب نمایید میتوانید در صورتیکه به اشتباه آنرا انتخاب کردید روی آن کلیک راست نمایید تا
به حالت اول (عدم انتخاب گزینه) در آید.

 .88در هر مرحله پس از اصالح اطالعات خواسته کلیک کردن روی گزینه «اعمال تغییرات» الزامی است ،در غیر اینصورت اصالحاتی
که انجام داده اید لحاظ نخواهد شد؛ در برخی مراحل بایستی اطالعات وارد شده را تایید نمایید و سپس اعمال تغییرات نمایید
(مانند تصاویر زیر).

 .83در صورتیکه پذیرش شما از طریق اعمال سهمیه ایثارگری بوده (ردیف -1اطالعات ایثارگری) نوع پذیرش را مشخص نمایید.
 .82در ردیف  9اطالعات خانواده دانشجو ،باید مشخصات کامل تمام اعضای خانواده خود شامل (پدر ،مادر ،برادر و خواهر) خود را وارد
نموده و در انتها اعمال تغییرات را کلیک نمایید.

 .84در ردیف  2باید اسامی و مشخصات  2تن از دوستان و یا آشنایان نزدیک خود را وارد نمایید.
 .81در ردیف  6باید فایل مدارک خواسته شده را آپلود نمایید (حداقل و حداکثر حجم قابل قبول سیستم  899و  319کیلوبایت میباشد)
 .89در صورتیکه تمام موارد درخواستی را به درستی تکمیل نموده اید میتوانید گزینه اتمام پذیرش غیرحضوری را کلیک کرده و چاپ
گواهی پذیرش غیرحضوری را دریافت دارید.
 .82مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری :
الف) اصل گواهی سه ساله متوسطه و پیش دانشگاهی و یکبرگ کپی از آنها
ب) اصل کارنامه سه ساله متوسطه و پیش دانشگاهی و یکبرگ کپی از آنها
ج) اصل شناسنامه و کارت ملی و یکسری کپی از تمام صفحات آن
د) شش قطعه عکس  2×4تهیه شده در سال جاری
ه) درخواست تائیدیه پایان دوره پیش دانشگاهی از دفاتر پیشخوان دولت و ارسال آن به آدرس تهران میدان بهارستان مدرسه عالی
شهید مطهری(دانشگاه شهید مطهری – کدپستی  )8812982882و ارائه رسید آن هنگام ثبت نام
و) مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص کند(مخصوص برادران)

ز) تکمیل و ارائه فرم شماره  4برای داوطلبانی که از سهمیه منطقه  8و رزمندگان و ایثارگران استفاده نمودند و فرم شماره  1برای
داوطلبانی که از سهمیه مناطق  3و  2استفاده نمودند( .قابل دریافت در انتهای همین راهنما)

 .81حضور شخص داوطلب برای انجام ثبت نام حضوری و تحویل مدارک الزامی است.

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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ﺗﺎرﻳﺦ:

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

ﺷﻤﺎره:
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،1رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان،
ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ :ﻧﺎم  ....................................ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  ..........................................ﻓﺮزﻧﺪ  ....................................ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ....................................ﺑﻪ ﺷﻤﺎره

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.....................................

ﺻﺎدره از  ....................................ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ  ....................................ﺳﺎﻛﻦ  .......................................................ﻛﻪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ...............................................در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي
ﺳﺎل  ................در رﺷﺘﻪ) .................................................ﺑﺠﺰ رﺷﺘﻪﻫﺎي دﺑﻴﺮي( در

ﻣﻘﻄﻊ ....................................

داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ

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

ﺟﺰو داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎ )ﺑﺠﺰ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  2و  (3ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهام در ﻛﻤﺎل ﻣﻴﻞ و اﺧﺘﻴﺎر ،ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺎرج
ﻻزم ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺘﺰم ﻣﻲﺷﻮم ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ
زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ:
 -1وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ )ﺑﺮاي رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ(.
 -2ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات دوﻟﺘﻲ و ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ )ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ(.
در وﻫﻠﻪ اول در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات دوﻟﺘﻲ و ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ )ﺑـﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮارد  1و  (2ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﻴﺎز وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ وزارت
ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮف ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ( از اﻧﺠـﺎم ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻨﺤـﻮ
ﻓﻮق اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﻤﺎﻳﻢ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺠﺎز و ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﺮاﻧﻪ داﻧﺸـﺠﻮ
در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻤﻌﻨﻲ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪ آﻣﻮزش راﻳﮕـﺎن
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺎرج ﻻزم ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﻛﺎﻟـﺖ ﻣـﻲدﻫـﻢ در ﺻـﻮرت
ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ و اﺳﺘﻨﻜﺎف از آن ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﻪ اﻗﺘﺪار اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫـﺎي ﻣﺼـﺮوﻓﻪ ﺳـﺮاﻧﻪ داﻧﺸـﺠﻮ را در ﻣـﺪت
ﺗﺤﺼﻴﻞ از اﻣﻮال اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺗﺨﻠـﻒ و ﻣﻴـﺰان
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮوﻓﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮده و ﺻﺮف اﻋﻼم وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزماﻻﺟﺮا ﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﺑﺮاي رﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 -1ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر )ﺗﻌﻬﺪ( ﺟﺰو ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.
 -2ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در درﺟﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺪارم ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﻜﻲ.

ﺗﺎرﻳﺦ:

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﻲ

اﻣﻀﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ:

ﺻﻔﺤﻪ 22
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل 1396
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 5

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
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ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ(

ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ  2و  3در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ :ﻧﺎم  ....................................ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  ....................................ﻓﺮزﻧﺪ  ....................................ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ...................................ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ .......................................
ﺻﺎدره از  ....................................ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ  ....................................ﺳﺎﻛﻦ  .......................................................ﻛﻪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 .............................................در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي
ﺳﺎل  ................در رﺷﺘﻪ  .............................................................در ﻣﻘﻄﻊ ....................................

داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ

.................................................................................
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  2و ﻣﻨﻄﻘﻪ  3ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهام ،ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻣﻴﻞ و اﺧﺘﻴﺎر ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺎرج ﻻزم ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺘﺰم ﻣـﻲﺷـﻮم
ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق و ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬـﺪ آﻣـﻮزش راﻳﮕـﺎن
ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮﻳﺶ )در ﻣﺠﻤﻮع دو ﺑﺮاﺑﺮ( را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﻳﻞ:
 -1ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي واﻗﻊ در ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﻲ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي.
 -2ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري.
در وﻫﻠﻪ اول در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات دوﻟﺘﻲ و ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﻲ و در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﻧﻴـﺎز ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ و
ارﮔﺎنﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﻌﺮﻓﻲ وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤـﺎﻳﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻇـﺮف ﻳﻜﺴـﺎل ﭘـﺲ از
ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ( از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﻮق اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﻤﺎﻳﻢ ،وزارت ﻋﻠـﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري
ﻣﺠﺎز و ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﺮاﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼـﻴﻞ از ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﻣـﺪارك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺗـﺎ اﻧﺠـﺎم
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪ آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ﻧﺒﻮده و ﺗﻌﻬﺪ آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن را ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم ﺗﻌﻬـﺪ
ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺎرج ﻻزم ﺑﻪ وزارت وﻛﺎﻟﺖ ﻣﻲدﻫـﻢ در ﺻـﻮرت ﺗﺨﻠـﻒ از ﻣﻔـﺎد اﻳـﻦ ﺗﻌﻬـﺪ و
اﺳﺘﻨﻜﺎف از آن ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﻪ اﻗﺘﺪار اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي ﻣﺼـﺮوﻓﻪ ﺳـﺮاﻧﻪ داﻧﺸـﺠﻮ را در ﻣـﺪت ﺗﺤﺼـﻴﻞ از اﻣـﻮال
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻠﻒ و ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮوﻓﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض
ﺑﻮده و ﺻﺮف اﻋﻼم وزارت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزماﻻﺟﺮاﺳﺖ.
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
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ﺗﺎرﻳﺦ:

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﻲ
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