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 كشور از شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت داخل و خارج

به شماره  دكتري داخلدوره دانشجويان  مدت كوتاهپژوهشي  نامه فرصتبه استناد آئين(دستورالعمل اجرايي)  نامهاين شيوه

ارائه  ه متقاضيان واجد شرايطب تحقيقاتي كوتاه مدتفرصت  تسهيالتبر اساس آن تا شده تدوين  ٠٣/٠٢/١٣٩٣خ مور ٢٥٧٢٠٧/٤

سسات مي توانند طبق اين شيوه نامه تعداد مشخصي از متقاضيان واجد شرايط خود را براي گذراندن فرصت تحقيقاتي در ؤ. مشود

. سهميه مربوطه، همه ساله بر اساس نيازمنديهاي كشور و منابع موجود، طبق مصوبات شوراي معرفي نمايندداخل يا خارج از كشور 

 ركزي بورس تعيين و ابالغ مي شود.م

  : تعاريف و اختصارات  ١ماده 
  وزارت: وزارت علوم تحقيقات و فناوري  -١

  دانشجويان  سازمان امور سازمان: -٢

  اداره كل بورس و اعزام دانشجوياناداره كل بورس:  -٣

  از وزارت هستند. عالي دولتي كه داراي مجوز پذيرش دانشجوي دوره دكتريها و مراكز آموزشسسه: دانشگاهمؤ -٤

  ماهه ٦فرصت: فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت  -٥

   استفاده از تسهيالت فرصت : شرايط ٢ماده 
پژوهش محور (قبولي  اندانشجوييا و  نوبت اول (روزانه) دكتري تخصصي حضوري تمام وقت شاغل به تحصيل در دوره اندانشجوي

تقاضاي استفاده از توانند مي ذيل شرايطبا ور و بدون پرداخت شهريه) آموزش كشسنجش  آزمون دوره دكتري نيمه متمركز سازمان

 :را به موسسه محل تحصيل خود ارائه نمايندتحقيقاتي  فرصتتسهيالت 

د، نهاي آنها را تقبل نمايهزينههمه در صورتي كه دستگاه يا ارگان مربوطه  هاها و ارگاندانشجويان ساير دستگاه :١تبصره 

  .محل تحقيق ارائه نمايندموسسه  به كشور داخل تحقيقاتي اي خود را براي فرصتتوانند تقاضمي

 اشد. متقاضي استفاده از اين تسهيالت بپس از طي آزمون جامع و تصويب طرح پيشنهادي رساله دكتري، تواند مي دانشجو -١

(رتبه  مؤسسات وابسته به آنهايا و  ممتاز)( گروه الفهاي دانشگاه ي ازيكاز پذيرش ارائه ، از كشور خارجتحقيقاتي براي فرصت  -٢

الزامي است. پذيرش توسط دانشجو  )آموختگان وزارت درج گرديدهدانشاداره كل امور در پايگاه اطالع رساني  بندي دانشگاه ها

 تحصيل تخصصي موسسه محل تاييد استاد راهنما و گروهو مورد  رساله دكتريموضوع پژوهش مرتبط با  در راستاي فوق بايد

 .باشد

: چنانچه پذيرش از دانشگاه هاي گروه (ب) باشد، درخواست بررسي به همراه داليل انتخاب آن دانشگاه به اداره كل ٢تبصره 

  بورس ارائه مي گردد. در صورت موافقت كارگروه تخصصي، اعزام متقاضي بالمانع مي باشد.

 زامي است.داخل ال مؤسساتداخل ارائه پذيرش از يكي از براي فرصت  -٣

 باشد.  سپري شدهاز شروع به تحصيل دانشجو در دوره دكتري ماه  ٤٨نبايد بيش از  ،دوره فرصت آغاز از  -٤

، باشد نمودهاستفاده (با تاييد مؤسسه محل تحصيل)  از مرخصي تحصيلي بدون درج در سنوات دانشجوي كه : در صورت٣ تبصره

  شود. اضافه مي مذكوربه مهلت آن مدت 

 شود.: مدت فرصت تحقيقاتي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي٤تبصره 
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  .الزامي استخروج از كشور قبل از پايان مهلت مذكور  مجوز همچنينارائه رواديد و  تحقيقاتي در خارج،: براي فرصت ٥تبصره 

يكي از  در نمره احرازبني بر م زبان انگليسي معتبر ارائه گواهي ،در كشورهاي انگليسي زبانتحقيقاتي فرصت به  براي اعزام -٥

 :الزامي استاز سوي دانشجو  MSRT ،IELTS،TOLIMO ،(iBT)  TOEFL يآزمونها

 
  MSRT  IELTS  TOLIMO  TOEFL (iBT)  آزمون

  ٧٠  ٥٠٠  ٦  ٥٠  حداقل نمره 

 
 به زبانمبني بر تسلط معتبر  ارائه گواهيچنانچه نمره مربوط به آزمون زبان انگليسي ارائه نگردد، براي كشورهاي غير انگليسي زبان،  

  .الزامي است آن كشور

قابل  MHLEزبان  آزمون نمرهدرصد  ٥٠حداقل  ارائه گواهي ،مدرس براي دانشجويان گروه پزشكي دانشگاه تربيت: ٦تبصره 

  است.قبول 

  .باشد اراي اعتبارددانشجو زمان آزمون جامع شده بايد در  ارائهزبان : گواهي ٧تبصره 

   :انجام كار يندآفر : ٣ماده 
 .٢ شرايط مندرج در ماده در صورت داشتن )١(با تكميل پيوست  به مؤسسه محل تحصيل دانشجو يقاضاتارائه  -١

  و با هماهنگي دانشگاه. ثبت نام و بارگذاري مدارك در سامانه جامع امور دانشجويان (سجاد) توسط متقاضي -٢

  .ورت دارا بودن شرايطدر ص مؤسسهاز سوي در سامانه سجاد تاييد مراتب  -٣

  .بررسي مدارك ارسالي در اداره كل بورس -٤

 كارگروه تخصصي  توسطبرگزاري مصاحبه ، متقاضيان فرصت تحقيقاتي خارج از كشوربراي  -٥

داخل  تحقيقاتي: در صورتي كه متقاضي توسط كارگروه تخصصي در اولويت اعزام قرار نگيرد، مي تواند درخواست فرصت ٨تبصره 

  ارائه نمايد.نشگاه به دارا 

   .)٢(پيوست  دانشگاهگرفتن تعهد محضري توسط واحد حقوقي  -٦
  :  براي فرصت داخل، يك نفر و براي فرصت خارج دو نفر ضامن الزامي است. ٩تبصره 
 اين شيوه نامه باشند. ٤: ضامنين بايد واجد شرايط مندرج در پيوست شماره ١٠تبصره 

 فق مقررات دفتر حقوقي بالمانع است.: سپردن وثيقه ملكي و١١تبصره     

قبل  مقاطع تحصيليهاي فرصت تحقيقاتي داخل و خارج از كشور و آزاد سازي مدارك : ميزان ضمانت مالي براي دوره١٢تبصره 

  باشد. براي فرصت خارج، در حال حاضر و تا اطالع ثانوي به شرح جدول ذيل مي
 بابت استفاده از تسهيالت فرصت             

دانشجويان روزانه (بورسيه و غير 
 بورسيه)

بابت آزادسازي مدارك تحصيلي مقاطع 
كارشناسي و كارشناسي ارشد (به ازاي هر 

 مقطع كه تعهد آموزش رايگان دارد)

بابت ضمانت تعهد آموزش 
رايگان تحصيالت در مقطع 

  دكتري

 فرصت تحقيقاتي خارج
٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢  

 ميليارد ريال) دو(
  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠

 (دويست ميليون ريال)
  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠

  (دويست و پنجاه ميليون ريال)

 فرصت تحقيقاتي داخل
٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠  

 ميليون ريال) سيصد(
 ----  -----  
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 .صدور نامه حمايت مالي -٧

شمول خدمت انجام مكاتبات مورد نياز از طرف سازمان امور دانشجويان جهت درخواست صدور مجوز خروج از كشور دانشجويان م -٨

 درخواست تاييد گواهي تحصيلي و ريز نمرات مقاطع قبل براي دانشجويان فرصت خارج از كشور. ووظيفه عمومي 

 .بارگذاري ويزا و بليط در سامانه سجاد توسط دانشجو در مهلت قانوني مقرر -٩

 .و امضاي آن توسط مدير كل بورسصدور حكم نهايي  -١٠

 ، توسط سازمان امور دانشجويان.)٣(پيوست  نشجو، مطابق ميزان مقرر در اين شيوه نامهپرداخت تسهيالت ارزي يا ريالي به دا  -١١

 انجام تسويه حساب بعد از مراجعت به كشور با ارائه مدارك بازگشت به موسسه و ارسال آن به اداره كل بورس  -١٢
تاريخ شروع و پايان دوره مي باشد كه به با ذكر  فرصت تحقيقاتي، مالك اوليه ارائه گزارش استاد حساب: براي تسويه ١٣تبصره   

  و معاونت پژوهشي/ آموزشي دانشگاه رسيده باشد.  محل تحصيلتاييد استاد راهنماي 
و بعد از انجام تعهدات فرصت امكان پذير است. مدارك مربوط به  پس از فارغ التحصيليلغو سند تعهد سپرده شده توسط دانشجو   -١٣

 اي اداره كل بورس ارسال مي گردد.انجام تعهدات از طريق موسسه بر
مراجعت نمايد. در غير اينصورت  ماه به كشوراست حداكثر ظرف مدت شش: پس از اتمام فرصت خارج، دانشجو موظف ٤١تبصره 

  شود.نسبت به اجراي تعهد مأخوذه اقدام مي
  

   تسهيالت: ٤ماده 

 : از كشور خارجتحقيقاتي فرصت  -الف

ماه  داكثر ششدر صورت وجود اعتبار حبه دانشجويان فرصت خارج، ، در حال حاضر مركزي بورسشوراي مصوبات با توجه به  -١

  .گرددمي پرداخت  ٣مقرري ارزي دانشجويان بورسيه كشور محل تحقيق يا معادل ريالي آن، مطابق جدول پيوست 

  گردد.تعيين ميمحاسبه و اخت به دانشجو در روز پردبانك مركزي  سامانهفروش به نرخ  فوق مقرريمعادل ريالي : ١٥تبصره   

به شرح جدول ذيل قابل ريالي  هزينهو بيمه، كمك به كشور محل تحقيق بابت جبران بخشي از هزينه بليط رفت و برگشت  -٢

 پرداخت است .

  نوع دانشجو
استراليا ، زالندنو، كانادا، امريكا، ژاپن، 

  افريقاي جنوبي، امريكاي التين
ب كشورهاي شرق و جنو

  شرقي آسيا و اروپايي
هند ،  تركيه ، لبنان،

  روسيه و ساير

و غير  رسيهبو
 پژوهش و بورسيه

  محور(قبولي آزمون)

  ريال ٩٠٠٠٠٠٠٠
  )نود ميليون ريال(

  ريال ٥٥٠٠٠٠٠٠
  (پنجاه و پنج ميليون ريال)

  ريال ٣٥٠٠٠٠٠٠
  (سي و پنج ميليون ريال)

  :كشورداخل  فرصت تحقيقاتي  -ب

براي غيربورسيه  دانشجويان بورسيه وهاي تحقيقات ، به منظور تامين بخشي از هزينهبات شوراي مركزي بورسبر اساس مصو -١

صد و پنجاه ( ١٥٠٠٠٠٠٠٠ مبلغ آزمايشگاهيتجربي و يال و براي تحقيقات ر )ميليون صد( ١٠٠٠٠٠٠٠٠ مبلغ ،تحقيقات نظري

جهت هزينه كرد به موسسه محل انجام تحقيقات عتبارات تخصيص يافته در چهارچوب او اعتبارات سازمان ز محل اريال  )ميليون

 مطابق جدول ذيل پرداخت مي شود:

  

  



 

٤ 

 

  در موسسه محل تحقيق دانشجوداخل فرصت  يكمك هزينه پژوهش كردنحوه هزينه

غير وابسته به وزارت باشد، موافقت موسسه محل تحصيل در  مؤسساتاز ميان  محل انجام تحقيق صورتي كه : در١٦تبصره 
در وجه صرفاً كمك هزينه پژوهشي  .واريز مبلغ كمك هزينه پژوهشي به حساب موسسه محل تحقيق الزامي است خصوص

 .بودپرداخت خواهد قابل  تحقيق موسسه محل
مصوب  ،بورسيه موسسه محل تحقيقبرابر مقرري دانشجويان  ٣ به ميزان، فرصت داخلدر طول مدت حكم صادره، با مفاد بق اطم -٢

  شود.پرداخت ميبه دانشجو مقرري به عنوان شوراي مركزي بورس، 

به ميزان  ،در ليست دانشجويان بورسيه وزارت نباشدها آن محل تحقيقپرداختي به دانشجوياني كه مقرري ميزان : ١٧تبصره 

  د.خواهد بوليست دانشجويان بورسيه وزارت در همان شهر يا استان محل تحقيق  مقرري مندرج در

  : استاد راهنماي فرصت تحقيقاتي داخل نبايد استاد راهنماي پايان نامه دانشجو باشد.١٨تبصره 

 : ساير مقررات ٥ماده 

  اخالقي منطبق با موازين و مقررات جمهوري اسالمي ايران از طرف دانشجويان الزم االجراست.رعايت شئونات  -١

گزارش استاد راهنماي خارجي خود كه در ، دانشگاهضمن اعالم مراجعت به  خارج پس از بازگشت از فرصت است دانشجو موظف -٢

  براي تسويه حساب به سازمان ارسال شود. در نهايتدهد و  دانشگاه قرارآن تاريخ شروع و پايان دوره قيد شده است را در اختيار 

از فعاليت هاي علمي و تجربيات كسب شده از جهات مختلف مانند  و روايت مستند دانشجو موظف است يك گزارش كامل -٣

ويه حساب گذراندن اين دوره و .... قبل از تس فرصت هاي و مشكالت پيش رواجتماعي، زندگي دانشجويي و اقتصادي، فرهنگي، 

 تحويل سازمان دهد.

ارزي و مبالغ دريافتي اضافه  بالفاصله پس از بازگشت، دانشجو موظف است، باشد تحقيق كمتر از شش ماهكه مدت  يصورت در -٤

  . مسترد نمايد سازمان امور دانشجويانبه امور مالي ، ماه ٦سقف تا تحقيق زمان متناسب با  را ريالي 

دوره تحصيلي دانشجو براي نيمسال نهم توسط موسسه، اين مدت بدون پرداخت هزينه تا يك سال با : در صورت تمديد ١٩تبصره 

  رعايت سقف سنوات مجاز تحصيلي قابل افزايش است.

دانشجو موظف است در طول دوره فرصت، به طور تمام وقت به پژوهش و تحقيق در باره موضوع رساله مصوب خود بپردازد. در  -٥

پژوهشي حمايت مالي وي قطع شده و دانشجو مكلف به استرداد وجوه دريافتي ن تكليف و مبادرت به امور غيرصورت عدم رعايت اي

 و پرداخت خسارت با تشخيص اداره كل بورس خواهد بود.

 هزينه كرد
  تحقيقات نظري

 ريال) (ميليون

تحقيقات آزمايشگاهي 
  و تجربي

  ريال) (ميليون
 

 بابت

 يمااستاد راهن

  ميزبان
  .در اختيار استاد راهنما قرار گيرد پژوهانهبه عنوان   ٢٥  ٢٥

  آزمايشگاهي و خدمات انفورماتيك فيمواد و تجهيزات مصر  ١٠٠  ٥٠  خدمات

  ٢٥ ٢٥  مسكن و خوابگاه
در صورت استفاده دانشجو از خوابگاه در اختيار معاونت دانشجويي 

تندات از طريق قرار گيرد و در غير اينصورت پس از ارايه مس
  موسسه به دانشجو پرداخت شود.



 

٥ 

 

بق مفاد سند محضري سپرده اطمپس از طي دور فرصت نمايند، موظفند دانشجوياني كه از تسهيالت فرصت تحقيقاتي استفاده مي  -٦

 )با تاييد مقام مجاز ب موسسهفعاليت آموزشي و پژوهشي در  )شده، به ميزان دو برابر مدت استفاده از تسهيالت مذكور در قالب: الف

، در متناظر با آن تاييديه بيمهگواهي كار از كارفرما و انجام خدمات غيردولتي با ارائه  )انجام خدمات دولتي با تاييد مقام مسئول و ج

صورت وفق سند تعهد ماخوذه و در غير اينبديهي است ارائه نمايند. جهت لغو تعهد و تاييديه آن را  نمودهخدمت داخل كشور 

ضمناً با توجه به متفاوت بودن ماهيت تعهد خدمت ناشي از فرصت با تعهد  مطابق قوانين و مقررات حاكم،  اقدام قانوني خواهد شد.

 باشد.نميميسر ز طريق ارائه گواهي عدم كاريابي آموزش رايگان، امكان لغو تعهد مذكور ا

به منزله فعاليت پژوهشي قابل قبول بوده و براي  موسسه: گذراندن دوره پسا دكتراي داخل يا دستيار پژوهشي با تائيد ٢٠تبصره   

  باشد.  انجام تعهدات قابل قبول مي

را بررسي و پس از  تندات ارائه شده از سوي دانشجومدارك و مسموسسه موظف است : جهت لغو تعهدات فرصت، ٢١تبصره     

و نمايد ارسال  سازماندفتر حقوقي به سند مأخوذه و لغو تاييد انجام تعهدات مراتب را جهت  ،)٦يا  ٥كاربرگ مربوط (پيوست تكميل 

  .  نمايداقدام مربوطه  سند ضمانتلغو مراتب انجام تعهد، نسبت به  پس از بررسي و تاييدنيز موظف است  سازماندفتر حقوقي 

 : بارگذاري كاربرگ تكميل شده فوق و درج مراتب لغو تعهد در سامانه سجاد، از طرف مؤسسه الزامي است.٢٢تبصره     

  در صورت تامين اعتبار قابل پرداخت مي باشد. "مزاياي مندرج در اين شيوه نامه امتياز اعطايي سازمان بوده و صرفا -٧

 باشد.نامه، به عهده سازمان مياجراي اين شيوه  مسئوليت نظارت بر حسن -٨

 
  :  ٦ماده 

به تصويب شوراي مركزي بورس رسيده و از تاريخ ابالغ قابل  ٢١/١٠/١٤٠٠تبصره در تاريخ  ٢٢ماده و  ٦اين شيوه نامه مشتمل بر  

نامه تنها با تصويب شوراي مركزي بورس وههرگونه اصالح يا تغيير مفاد شي ونامه هاي مغاير با آن لغو كليه شيوه ضمناًاجرا است. 

  باشد.معتبر مي
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  )١(پيوست شماره 
  كوتاه مدت تحقيقاتي داخل و خارج از كشور تحقيقاتيكاربرگ استفاده از فرصت 

  مشخصات فردي دانشجو:

  شماره شناسنامه  كد ملي  نام پدر  نام و نام خانوادگي

        

  وضعيت نظام وظيفه  اهلوضعيت ت  محل تولد  تاريخ تولد

        

      پست الكترونيك  تلفن تماس

        

  

  وضعيت تحصيلي دانشجو:

             بورسيه دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم       غير بورسيه            :نوع دانشجو

             اسري)  پژوهش محور (پذيرفته شده از طريق آزمون سر     روزانه نوع قبولي در آزمون:           

دانشگاه محل خدمت   دانشگاه محل تحصيل
  (دانشجويان بورسيه)

  رشته تحصيلي و

  گرايش دكتري

تاريخ گذراندن آزمون 
 جامع

  تاريخ شروع به تحصيل

          

تاريخ احتمالي دفاع از پايان 
  نامه دوره دكتري

  نوع پايان نامه

  (نظري يا آزمايشگاهي)

  عنوان پايان نامه دكترا
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  MSRT TOEFL  IELTS  TOLIMO  آزمون زبان

          نمره آزمون

          تاريخ برگزاري آزمون

مربوط به تعيين سطح زبان كشور مقصد در رسمي مدارك ، در صورت داشتن پذيرش از كشورهاي غير انگليسي زبان *

 پيوست فرم ارسال شود.

  مورد تقاضا: تحقيقاتينوع فرصت 

             خارج از كشور  تحقيقاتيفرصت           ور داخل كش تحقيقاتيفرصت  

خارج از كشور مورد بررسي قرار  تحقيقاتيدر صورت انتخاب هر دو گزينه، پرونده ابتدا در كارگروه تخصصي فرصت توجه: 

  داخل كشور معرفي مي گردند. تحقيقاتيگرفته و در صورت قرار نگرفتن در اولويت، جهت گذراندن فرصت 

  فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور:ات پذيرش تحصيلي مشخص

دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي 
  پذيرش كننده

تاريخ شروع بر اساس دعوت   كشور محل تحقيق
  نامه
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  تحقيقاتي خارج از كشور و هدف از گذراندن دوره فرصتطرح 

  ن بخش نمي باشد)(جهت دوره تحقيقاتي داخل كشور نياز به تكميل اي

  

  لطفا با پاسخ به سواالت ذيل هدف از گذراندن فرصت مطالعاتي در خارج از كشور را تشريح نماييد.

  طرح موضوع، مساله و اهميت تحقيق را در راستاي رفع نيازهاي كشور توضيح دهيد.-١

بايد به  كه در ارتباط با پروژه وجود داشته و در طول دوره تحقيقاتي (فرضيه) هايي سوال-٢
  را مرقوم فرماييد. داده شودآنها پاسخ 

  روش شناسي تحقيق را ارائه نماييد.-٣

  نوآوري تحقيق را اشاره كنيد.-٤

  ؟مورد نياز است (فرضيه ها) سواالت به  براي يافتن پاسخ و تجهيزاتي چه امكانات-٤

  

  

  

 

  توجه: مدارك زير به پيوست ارسال گردد:

  پذيرنده دعوت نامه رسمي از دانشگاه-١

(براي فرصت  دانشگاه و تحصيالت تكميلي تاييد شده توسط معاونت آموزشيو چكيده پروپوزال مصوب -٢
  مطالعاتي خارج از كشور).

  تاييديه رسمي نمره آزمون زبان-٣
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  )٢(پيوست شماره 

 فرم تعهد كارمندي دانشجويان دوره دكتري جهت استفاده از فرصت تحقيقاتي 

 
دارنده شناسنامه شماره................. صادره از ...................... كد ملي ....................... ساكن  .......................... فرزند ................... اينجانب ...

مزاياي ارزي و ريالي اعطايي براي فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي در ........................................... كد پستي.......................... كه با استفاده از 
ماه از .................... مي باشم و از مزاياي ارزي و رشته ......................مقطع ................................... عازم كشور ........................به مدت ................

در خارج/ داخل كشور طبق ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه استفاده خواهم نمود ، بموجب اين سند متعهد  تيتحقيقاريالي فرصت 
تمام تعهدات مندرج در اين سند را به طور كامل و مطلوب به انجام برسانم و در مقام تضمين اجراي مفاد و نيز حسن مي گردم كه 

مندرجات اين سند، مبلغ...................................................ريال به عنوان حداقل تضمين  انجام تعهدات ذيل، با لحاظ كردن تمام شرايط و
ذكر اين مبلغ صرفاً به جهت رعايت مقررات ثبتي و انتظامي بوده و مانع از آن نخواهد بود كه خسارات و هزينه هاي اضافه سپارم. مي

قانون تنظيم بخشي از مقررات  ٣٤همين سند انجام شده و بنا به تكليف مندرج در ماده بر اين مبلغ، حسب توافق طرفين كه ضمن 
از طريق صدور اجرائيه از جانب  ١١/١١/٨٢مورخ  ٣١٠٤٧/١٣٤و تبصره آن و بخشنامه شماره  ١٣٨٠مالي دولت مصوب سال 

  گردم:ملتزم ميدفترخانه و يا مراجع قضايي استيفا گردد. ضمن عقد خارج الزم 
ق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري( سازمان امور دانشجويان) و با توجه به قانون اعزام دانشجو به خارج طب .١

نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي شيوه«نامه ها و ساير مقررات مربوط، در قبال اعطاي مزايا و تسهيالت موضوع از كشور و آيين
در محل و مدت تعيين شده در اين سند صرفًا به امر » هاي علميكت در كنفرانسكوتاه مدت در داخل و خارج كشور و شر

 تحقيقات  علمي اشتغال داشته و كليه دستورات و مقررات مربوط را رعايت نمايم.
هيچ گونه اقدامي كه خالف شئون دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير مقررات جاري كشور باشد بعمل نياورم و بدون اجازه  .٢

و قبلي، محل تحقيق خود را بدون كسب موافقت از اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج از كشور تغيير ندهم و  كتبي
  .ام در محل تعيين شده و ظرف مدت مصوب، برابر مقررات با موفقيت بگذرانمدوره تحقيقاتي را كه براي آن اعزام شده

كشور در اولين فرصت اداري به اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج بعد از اتمام دوره و زمان تعيين شده و مراجعت به  .٣
از كشور مراجعه و عالوه بر ارائه گزارش تحقيقات خود، نسبت به تسويه حساب بر حسب مستندات اقدام نمايم و اين شرط 

ورس و امور دانشجويان التحصيلي دكتري فقط پس از تسويه حساب كامل با اداره كل بپذيرم كه تحويل مدرك فارغرا مي
 پذير است.خارج امكان

به موجب اين سند، سازمان امور دانشجويان را وكيل قانوني خود در زمان حيات و وصي خود در صورت وفات و نيز مرجع  .٤
در مورد ميزان خسارات دانم. تشخيص اين سازمان انحصاري براي تشخيص ايفاء يا عدم ايفاء تعهدات قانوني و قراردادي مي

ناشي از عدم مراجعت به كشور يا تخلف از مفاد تعهدات موضوع اين سند و چگونگي جبران آن بر اينجانب حجت است و 
قضايي مقتضي براي وصول مطالبات خود و يا از طريق صدور  -تواند به اختيار خود از هر گونه اقدام حقوقي سازمان مي

عالوه بر مطالبه و دريافت معادل ريالي ارزهاي پرداختي به باالترين قيمت شده استفاده نمايد و اجرائيه از محل وثيقه اخذ 
به  توسط دانشجو برابر معادل ريالي ارزهاي پرداختي به باالترين قيمت روز پرداخت ٥روز پرداخت، براي مطالبه و دريافت 

و نيز خسارت تأخير تأيه وجوه ريالي از تاريخ ي و اجرايي عنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتساب كليه هزينه هاي قضاي
 دريافت تا تاريخ پرداخت و كليه خسارات ديگر به تشخيص سازمان اقدام نمايد. 

به محض پايان يافتن مدت تعيين شده به كشور/دانشگاه/ پژوهشگاه مراجعت نمايم و عالوه بر اجراي تعهدات مربوط به  .٥
تي كه حسب مورد ير طبق قوانين، مقررات و قراردادها در صورت استفاده از مزاياي ديگر بر ذمه آموزش رايگان و ساير تعهدا
برابر مدتي را كه در  ٢و ساير مقررات مربوط حداقل  مطابق مقررات حاكم بر فرصت تحقيقاتياينجانب قرار گرفته است، 

ام در داخل كشور ( يا در صورت بورسيه بودن در داشته خارج از كشور با استفاده از مزاياي ارزي و ريالي به تحقيق اشتغال
دانشگاه / پژوهشگاه مربوطه )  خدمت نمايم و چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف نموده و يا پس از شروع به كار 

مل نمايم و به هر علتي از مؤسسه محل خدمت خود اخراج شوم و به طور كلي چنانچه برخالف هر يك از تعهدات ياد شده ع
) به كشور مراجعت ننمايم و تحقيقاتيسال از تاريخ شروع دوره تحقيقات (طبق حكم فرصت يا حداكثر ظرف مدت يك
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ام سازمان مذكور حق دارد روز در كشور محل تحقيق اقامت داشته ١٨٠تعهدات خود را انجام ندهم و يا معلوم شود كمتر از 
 انب اقدام نمايد.  اين سند تعهد عليه اينج ٤به شرح بند 

همچنين به موجب اين سند و با توجه به بهره مندي از مزاياي آموزش رايگان در مقطع........ تعهد مي نمايم به ميزان مدت  .٦
مقرر در قوانين و آئين نامه هاي مربوطه در كشور خدمت نمايم، در صورت عدم انجام تعهدات قانوني و قراردادي مربوط به 

ارت مجاز است بابت هزينه هاي آموزش رايگان مبلغ....... ريال بعالوه كليه خسارات احتمالي از جمله تاخير آموزش رايگان وز
تاديه را از اينجانب دريافت نمايد. تشخيص وزارت راجع به وقوع تخلف و ميزان خسارت وارده غير قابل اعتراض بوده و 

 موجب صدور اجراييه از طريق دفترخانه خواهد بود.

ي اقامتگاه اينجانب، نشاني مندرج در اين سند مي باشد و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل، به منزله ابالغ قانوني به نشان .٧
اينجانب بوده و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظيم كننده سند، دانشگاه محل خدمت و 

ها و اخطاريه ها به محل صورت، كليه ابالغويان خارج اطالع خواهم داد در غير اينهمچنين به اداره كل بورس و امور دانشج
 تعيين شده در اين سند ابالغ قطعي و غير قابل اعتراض از سوي اينجانب مي باشد.

  
  همچنين مطابق ضوابط و مقررات و در راستاي تضمين حسن اجراي تعهدات فوق الذكر:

  
  اينجانبان :      

 كدملي                                                        به شماره شناسنامه                 صادره  از             فرزند                              -١

  تلفن ثابت و همراه                                      به نشاني  و كدپستي

  كارمند رسمي

 به شماره شناسنامه                 صادره  از                    كدملي                                                      فرزند                         -٢

  تلفن ثابت و همراه                                      به نشاني  و كدپستي

  كارمند رسمي
  

شده ضمن عقد خارج الزم متعهد مي گرديم كه آقاي/خانم                                   با اطالع كامل از مفاد و لوازم حقوقي تعهدات ياد .٨
تمام تعهدات فوق را به طور كامل و مطلوب به انجام خواهد رسانيد و حسن انجام تعهدات فوق را در قبال مبلغ                          

نماييم و ريال بابت هزينه آموزش رايگان تضمين مي ......................... و مبلغ تحقيقاتيهزينه فرصت ريال بابت ................... ......
ذكر اين مبلغ صرفاً به جهت رعايت مقررات ثبتي و انتظامي بوده و مانع از آن نخواهد بود كه خسارات و اذعان داريم كه 

قانون  ٣٤ه ضمن همين سند انجام شده و بنا به تكليف مندرج در ماده هاي اضافه بر اين مبلغ، حسب توافق طرفين كهزينه
از از  ١١/١١/٨٢مورخ  ٣١٠٤٧/١٣٤و تبصره آن و بخشنامه شماره  ١٣٨٠تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 

ت فوق الذكر به معني از مفاد هريك از تعهدا طريق صدور اجرائيه از جانب دفترخانه و يا مراجع قضايي استيفا گردد. تخلف
اين سند،؛ عالوه بر مطالبه  ٤نقض تعهد شخصي اينجانبان است و در اين صورت سازمان امور دانشجويان حق دارد وفق بند 
برابر معادل ريالي ارزهاي  ٥و دريافت معادل ريالي ارزهاي دريافتي به باالترين قيمت روز پرداخت، براي مطالبه و دريافت 

و ترين قيمت روز پرداخت به عنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتساب كليه هزينه هاي قضايي و اجرايي پرداختي به باال
نيز خسارت تأخير تأيه وجوه ريالي از تاريخ دريافت تا تاريخ پرداخت و كليه خسارات ديگر به تشخيص سازمان اقدام نمايد. 

آموزش رايگان مستقل از يكديگر بوده و ايفاء هر يك از تعهدات و  تحقيقاتيضمنا هر يك از تعهدات مربوط به دوره فرصت 
بموجب عقدخارج الزم سازمان امور دانشجويان را وكيل خود در  مذكور موجب فسخ سند و لغو ساير تعهدات نخواهد بود.
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وق وتعيين ميزان زمان حيات و وصي خود در زمان ممات قرار داديم تا نسبت به احراز و اثبات تخلف از هر يك از موارد ف
ارزهاي پرداختي وساير مطالبات وخسارات وهزينه از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه نمايد و هيچ ضرورتي جهت 
مراجعه به مقام قضايي يا مرجع ديگر جهت تعيين اين موارد وجود نخواهد داشت وتعيين وتشخيص سازمان مذكور در اين 

ضمنا تعهدات ضامن و متعهد تضامني است و وزارت متبوع جهت جبران خسارت و  خصوص قطعي وغير قابل اعتراض است.
  وصول مطالبات مي تواند به هر يك از ضامنين و يا متعهد و يا هر دو مراجعه نمايد.

  

  ٢امضاء ضامن                                 ١امضاء دانشجو                                 امضاءضامن 

  

  سازمان(دانشگاه) نماينده
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  )٣(پيوست شماره 

 ميزان مقرري و كمك هزينه بليط و بيمه فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج (دانشجويان غير بورسيه)

  نام كشور  رديف
ماهه  ٦مقرري كل دوره   %٦٥

  (يورو) 
كمك هزينه بليط و بيمه 

  (ريال)

  ٠٠٠/٠٠٠/٩٠  ٣٠٠٠  آفريقاي جنوبي  ١

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٧٠٠  مونيخ - آلمان   ٢

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٦٠٠  ساير شهرها - آلمان   ٣

  ٠٠٠/٠٠٠/٩٠  ٤٠٠٠  آمريكا  ٤

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤١٠٠  اتريش  ٥

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٠٠٠  اسپانيا  ٦

  ٠٠٠/٠٠٠/٩٠  ٤٨٠٠  سيدني، نيوسات ولز -استراليا   ٧

  ٠٠٠/٠٠٠/٩٠  ٤٦٠٠  ساير شهرها -استراليا   ٨

٩  
  لف)ايتاليا (گروه ا

  (شامل : رم ، ميالن ، تورينو ) 
٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٣٠٠  

١٠  
  ايتاليا (گروه ب) 

  همه شهرها به جز رم، ميالن و تورينو
٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٢٠٠  

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٤٠٠  ايرلند  ١١

  ٠٠٠/٠٠٠/٩٠  ٢٧٠٠  برزيل  ١٢

١٣  
بلژيك: گنت و سايرشهرها غير از 

  بروكسل
٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٣٠٠  

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٥٠٠  وليك لوون)بلژيك: بروكسل (كات  ١٤

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٣٠٠٠  پرتغال  ١٥

  ٠٠٠/٠٠٠/٣٥  ٢٦٠٠  تركيه  ١٦

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٣٠٠٠  چين   ١٧

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٥١٠٠  DKKدانمارك،   ١٨



 

١٣ 

 

  ٠٠٠/٠٠٠/٣٥  ٤٠٠٠  مسكو -روسيه   ١٩

٢٠  
گروه ب (ساير شهرها) سن  -روسيه 

  پترزبورگ
٠٠٠/٠٠٠/٣٥  ٣٢٠٠  

  ٠٠٠/٠٠٠/٣٥  ٣٦٠٠  روسيه سفيد ( بالروس )  ٢١

  ٠٠٠/٠٠٠/٩٠  ٣٦٠٠  زالندنو ( نيوزلند )  ٢٢

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٢٩٠٠  سنگاپور  ٢٣

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٥٠٠  SEKسوئد ,  ٢٤

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٥١٠٠  CHFسوئيس,  ٢٥

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٤٠٠  گروه الف ( پاريس ) -فرانسه   ٢٦

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٠٠٠  گروه ب ( ساير شهرها) -فرانسه   ٢٧

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٠٠٠  فنالند  ٢٨

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٣٠٠٠  كره جنوبي  ٢٩

  ٠٠٠/٠٠٠/٣٥  ٢٦٠٠  لبنان  ٣٠

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٥١٠٠  لوگزامبورگ  ٣١

  ٠٠٠/٠٠٠/٩٠  ٢٦٠٠  مكزيك  ٣٢

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٠٠٠   NORWAY  ,NOKنروژ،  ٣٣

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٤٨٠٠  هلند  ٣٤

٣٥  
  گروه الف -هند 

  شامل : دهلي و بمبئي
٠٠٠/٠٠٠/٣٥  ٢٥٠٠  

٣٦  
  گروه ب -هند 

  ساير شهرها غير از دهلي و بمبئي
٠٠٠/٠٠٠/٣٥  ٢١٠٠  

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٣٦٠٠  يونان  ٣٧

٣٨  
ايسلند، مجارستان، چك، استوني، 
روماني، لهستان، اسلواني و ساير 

  كشورهاي اروپايي ذكر نشده
٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٢٨٠٠  



 

١٤ 

 

  ٠٠٠/٠٠٠/٣٥  ٢٦٠٠  ارمنستان  ٣٩

  ٠٠٠/٠٠٠/٣٥  ٢٦٠٠  گرجستان  ٤٠

  ٠٠٠/٠٠٠/٩٠  ٢٦٠٠  آرژانتين  ٤١

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٢٦٠٠  تايوان ، هنگ كنگ ، تايلند    ٤٢

  ٠٠٠/٠٠٠/٩٠  ٥٤٠٠  JPYژاپن،   ٤٣

  ٠٠٠/٠٠٠/٣٥  ٢٦٠٠  سوريه  ٤٤

  ٠٠٠/٠٠٠/٩٠  ٤٠٠٠  گروه الف -كانادا   ٤٥

  ٠٠٠/٠٠٠/٩٠  ٣٦٠٠  گروه ب  -كانادا   ٤٦

٤٧  
(كشورهاي مشترك   CISكشورهاي 

  المنافع)
٠٠٠/٠٠٠/٣٥  ٢٦٠٠  

  ٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ٢٤٠٠  مالزي  ٤٨
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  )٤(پيوست شماره 

  شرايط ضامنين : 

به در مورد شرايط ضامنين  ٩٥مدت داخل و خارج ازكشور سال تحقيقاتي كوتاهنامه اجرايي فرصتطبق متمم شيوه -١

 شرح ذيل : 

  يكي از شرايط ذيل باشند: ضامنين داراي حداقلكه بوده و ضرورت دارد  الزم ضامنتعداد دو نفر براي ضمانت 

ها و نيز نهادهاي مأمور به خدمات عمومي از قبيل سازمان كارمندان رسمي دولت و نهادهاي عمومي غير دولتي از قبيل شهرداري -١
 تأمين اجتماعي و هالل احمر و غيره

دريافتي حقوق و مزاياي آنها  هاي خصوصي و دولتي مشروط بر اينكه خالصهاي سهامي عام از قبيل تمامي  بانككاركنان شركت -٢
 مبلغ وثيقه مربوطه باشد. ٢٠/١بر حسب آخرين حكم كارگزيني حداقل 

دادگستري، حسابداران رسمي .با ارائه مهندسي، كارشناسان رسميوكالي دادگستري، پزشكان و مهندسان عضو سازمان نظام -٣
 پروانه كار معتبر در زمان ارائه .

، مؤسساتتجار،كسبه و... با ارائه پروانه كسب معتبر مشروط بر اين كه به تشخيص دفتر حقوقي  دارندگان مشاغل آزاد از قبيل -٤
 توان پرداخت خسارت را دارا باشند.

هزينه هايي كه مقرر است براي دانشجو انجام ٢٥/١بازنشستگان كشوري و نهادهاي عمومي با ارائه گواهي كسر از حقوق به مبلغ   -٥
 بر اينكه از بستگان درجه اول و دوم دانشجو باشند. شود در روز معرفي، مشروط

 در خصوص كاركنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح پذيرش ضمانت موكول به معرفي نهاد مربوطه است. -٦

كاركنان شركت هايي غير از شركت هاي سهامي عام و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در صورتي كه حداقل يكي از ضامنين  -٧
 يا دوم دانشجو باشند. بستگان درجه اول و 

 .رسمي دانشگاه هاي غير انتفاعيعلمي  كاركنان رسمي و اعضاي هيات  -٨
  تبصره: در صورت رسمي نبودن صرفًا براي بستگان درجه اول مورد قبول است.

 
  وثيقه  ملكي  -٣

  موقوفه نباشد . يان دررهو  و طلق بوده  – شش دانگاست يا خير ، بايد  نملك مورد وثيقه اعم از اينكه داراي اعيا

شرط اينكه وثيقه گذار  هستند ، بهي مشابه كه عرصه انها موقوفه هاتبصره : در خصوص امالك موقوفه عام آستان قدس رضوي و نهاد

  توثيق اعالم نمايد ، قابل پذيرش خواهند بود . نسبت به اعيان آن مالكيت داشته باشد. و نهاد مربوطه نيز موافقت خود را با

پذير  تحقيقاتي امكانبرابر مدت استفاده از تسهيالت فرصت دو ارائه گواهي انجام كار پس از فك رهن سند تعهد ماخوذه، ري:يادآو

  .باشدمي
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  )٥(پيوست شماره 

  وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري
  اداره كل بورس و اعزام دانشجويان

  از كشوركاربرگ بررسي لغو تعهدات فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج 
  نام دانشگاه:  نام دانشجو:

    مدت دوره:  كشور محل تحقيق:

  تاريخ پايان دوره فرصت تحقيقاتي:  تاريخ شروع دوره فرصت تحقيقاتي:
  تاريخ آخرين ورود به كشور:  تاريخ آخرين خروج از كشور:

  تاريخ دفاع از رساله:
   انجام خدمات غير دولتي با بيمه -٣    نجام خدمات دولتيا -٢     فعاليت در دانشگاه -١نوع خدمت براي لغو تعهد: 

 فعاليت آموزشي                       فعاليت در دانشگاه:  فعاليت پژوهشي   - ١

  خير        بلي      فرصت تحقيقاتي يا بيشتر بوده است؟               مندي از مزاياي بهرهبرابر مدت  ٢مدت فعاليت فوق آيا 
  خير        بلي          دانشجو در مدت مذكور در ايران حضور داشته است؟                                                         آيا 

  خير        بلي        آيا مدت فوق پس از بازگشت از دوره فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت بوده است؟                                
  خير         بلي         عاليت فوق به تاييد استاد راهنما رسيده است؟:                                                               آيا ف

  خير           بلي                   آيا فعاليت فوق توسط معاون آموزشي يا پژوهشي تاييد شده است؟                                 
  خير          بلي      هاي هاي فوق ارائه شده است؟                                     يا فعاليت آيا مستنداتي دال بر انجام فعاليت

 انجام خدمات دولتي:  - ٢

  خير          بلي      مندي از مزاياي فرصت تحقيقاتي يا بيشتر بوده است؟              برابر مدت بهره ٢مدت فعاليت فوق آيا 
  خير          بلي     دانشجو در مدت مذكور در ايران حضور داشته است؟                                                             آيا 

  خير           بلي                  آيا مدت مذكور توسط مقام مجاز در دستگاه دولتي تاييد شده است؟                           
  خير           بلي                          مدت فوق پس از دوره فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت بوده است؟                           آيا 
  خير           بلي                     دانشجو در مدت مذكور در ايران حضور داشته است؟                                             آيا 

 انجام خدمات غير دولتي با بيمه:   - ٣

  خير            مندي از مزاياي فرصت تحقيقاتي يا بيشتر بوده است؟                   بلي برابر مدت بهره ٢مدت فعاليت فوق آيا 
  خير            بلي                                                 آيا دانشجو در مدت مذكور در ايران حضور داشته است؟                 

  خير             بلي                              آيا مدت مذكور توسط باالترين مسئول در دستگاه غيردولتي تاييد شده است؟    
  خير             بلي                                              آيا مدت فوق پس از دوره فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت بوده است؟       

  خير             بلي                               آيا دانشجو در مدت مذكور در ايران حضور داشته است؟                              
  خير             بلي                                                   آيا گواهي بيمه پرداخت بيمه در مدت مذكور ارائه شده است؟   

باشد، صرفاً با ذكر توضيحات قابل اين فرم بايد توسط كارشناس مربوطه در دانشگاه تكميل و تاييد شود و چنانچه پاسخ هر يك از موارد فوق خير 
                                                                                                                                                                        است. بررسي

 امضاء و تاريخ:                                        تاييد كننده در مؤسسه:       نام و نام خانوادگي كارشناس 
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 )٦(پيوست شماره 

  وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري
  اداره كل بورس و اعزام دانشجويان

  كاربرگ بررسي لغو تعهدات فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت داخل كشور
  نام دانشگاه محل تحصيل:  نام دانشجو:

    مدت دوره:  نام مؤسسه محل تحقيق:

  ت تحقيقاتي:تاريخ پايان دوره فرص  تاريخ شروع دوره فرصت تحقيقاتي:
  تاريخ دفاع از رساله:

   انجام خدمات غير دولتي با بيمه -٣    انجام خدمات دولتي -٢     فعاليت در دانشگاه -١نوع خدمت براي لغو تعهد: 
  فعاليت آموزشي                       فعاليت در دانشگاه:  فعاليت پژوهشي   - ١

 خير             مندي از مزاياي فرصت تحقيقاتي يا بيشتر بوده است؟                   بلي برابر مدت بهره ٢مدت فعاليت فوق آيا 
  خير              بلي       آيا دانشجو در مدت مذكور در ايران حضور داشته است؟                                                          

  خير              بلي      اهنما رسيده است؟:                                                                 آيا فعاليت فوق به تاييد استاد ر
  خير               بلي      آيا فعاليت فوق توسط معاون آموزشي يا پژوهشي تاييد شده است؟                                             

  خير              بلي       هاي هاي فوق ارائه شده است؟                                   يا فعاليت دال بر انجام فعاليتآيا مستنداتي 
  انجام خدمات دولتي:  - ٢

 خير              مندي از مزاياي فرصت تحقيقاتي يا بيشتر بوده است؟                   بلي برابر مدت بهره ٢مدت فعاليت فوق آيا 
  خير              بلي       آيا  دانشجو در مدت مذكور در ايران حضور داشته است؟                                                          

  خير               بلي    آيا مدت مذكور توسط مقام مجاز در دستگاه دولتي تاييد شده است؟                                        
  خير              بلي      آيا  مدت فوق پس از دوره فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت بوده است؟                                              

  خير              بلي           آيا  دانشجو در مدت مذكور در ايران حضور داشته است؟                                                      
  انجام خدمات غير دولتي با بيمه:   - ٣

 خير              مندي از مزاياي فرصت تحقيقاتي يا بيشتر بوده است؟                   بلي برابر مدت بهره ٢مدت فعاليت فوق آيا 
  خير              بلي                                                    آيا دانشجو در مدت مذكور در ايران حضور داشته است؟              

  خير              آيا مدت مذكور توسط باالترين مقام مسئول در دستگاه غيردولتي تاييد شده است؟                           بلي 
  خير              بلي                                                   آيا مدت فوق پس از دوره فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت بوده است؟  

  خير              بلي        آيا دانشجو در مدت مذكور در ايران حضور داشته است؟                                                     
  خير             بلي      است؟                                                آيا گواهي بيمه پرداخت بيمه در مدت مذكور ارائه شده 

باشد، صرفاً با ذكر توضيحات قابل اين فرم بايد توسط كارشناس مربوطه در دانشگاه تكميل و تاييد شود و چنانچه پاسخ هر يك از موارد فوق خير 
                                                                                                                                                                                              است. بررسي

  ريخ:نام و نام خانوادگي كارشناس تاييد كننده در مؤسسه:                                               امضاء و تا

  

  























 ( سندمالی یا دانشجوئی)دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی  کارمندیفرم تعهد 

 
دارنده شناسنامه شماره................. صادره از ...................... کد ملی ....................... ساکن  اینجانب ............................. فرزند ................... 

ی در رشته ی فرصت کوتاه مدت تحقیقات........................................... کد پستی.......................... که با استفاده از مزایای ارزی و ریالی اعطایی برا
ز .................... می باشم و از مزایای ارزی و ریالی فرصت ......................مقطع ................................... عازم کشور ........................به مدت ................ماه ا

تمام تعهدات مندرج ه استفاده خواهم نمود ، بموجب این سند متعهد می گردم که مطالعاتی در خارج/ داخل کشور طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط
در این سند را به طور کامل و مطلوب به انجام برسانم و در مقام تضمین اجرای مفاد و نیز حسن انجام تعهدات ذیل، با لحاظ کردن تمام 

ذکر این مبلغ صرفاً به جهت رعایت سپارم. ...................ریال به عنوان حداقل تضمین میشرایط و مندرجات این سند، مبلغ................................
نجام شده مقررات ثبتی و انتظامی بوده و مانع از آن نخواهد بود که خسارات و هزینه های اضافه بر این مبلغ، حسب توافق طرفین که ضمن همین سند ا

مورخ  31047/134و تبصره آن و بخشنامه شماره  1380ون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال قان 34و بنا به تکلیف مندرج در ماده 
 گردم:ملتزم میاز طریق صدور اجرائیه از جانب دفترخانه و یا مراجع قضایی استیفا گردد. ضمن عقد خارج الزم  11/11/82

امور دانشجویان( و با توجه به قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) سازمان  .1
نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج شیوه»نامه ها و سایر مقررات مربوط، در قبال اعطای مزایا و تسهیالت موضوع آیین

سند صرفاً به امر تحقیقات  علمی اشتغال داشته و کلیه دستورات در محل و مدت تعیین شده در این « های علمیکشور و شرکت در کنفرانس
 و مقررات مربوط را رعایت نمایم.

هیچ گونه اقدامی که خالف شئون دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر مقررات جاری کشور باشد بعمل نیاورم و بدون اجازه کتبی و قبلی،  .2
بورس و امور دانشجویان خارج از کشور تغییر ندهم و دوره تحقیقاتی را که برای آن محل تحقیق خود را بدون کسب موافقت از اداره کل 

 ام در محل تعیین شده و ظرف مدت مصوب، برابر مقررات با موفقیت بگذرانم اعزام شده

یان خارج از کشور مراجعه و بعد از اتمام دوره و زمان تعیین شده و مراجعت به کشور در اولین فرصت اداری به اداره کل بورس و امور دانشجو .3
پذیرم که تحویل مدرک عالوه بر ارائه گزارش تحقیقات خود، نسبت به تسویه حساب بر حسب مستندات اقدام نمایم و این شرط را می

 پذیر است.التحصیلی دکتری فقط پس از تسویه حساب کامل با اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج امکانفارغ

ند، سازمان امور دانشجویان را وکیل قانونی خود در زمان حیات و وصی خود در صورت وفات و نیز مرجع انحصاری برای به موجب این س .4
دانم. تشخیص این سازمان در مورد میزان خسارات ناشی از عدم مراجعت به کشور تشخیص ایفاء یا عدم ایفاء تعهدات قانونی و قراردادی می

تواند به اختیار خود از هر گونه اقدام ع این سند و چگونگی جبران آن بر اینجانب حجت است و سازمان مییا تخلف از مفاد تعهدات موضو
برای مطالبه و دریافت قضایی مقتضی برای وصول مطالبات خود و یا از طریق صدور اجرائیه از محل وثیقه اخذ شده استفاده نماید  -حقوقی 

  اقدام گردد تاخیر تادیهز با احتساب معادل ریالی ارزهای پرداختی به نرخ رو

یک ماه پس از پایان یافتن مدت تعیین شده به کشور/دانشگاه/ پژوهشگاه مراجعت نمایم و عالوه بر اجرای تعهدات مربوط به آموزش رایگان  .5
مه اینجانب قرار گرفته است، بر و سایر تعهداتی که حسب مورد یر طبق قوانین، مقررات و قراردادها در صورت استفاده از مزایای دیگر بر ذ

مجلس محترم شورای اسالمی و آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات  5/2/64قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب  11اساس ماده 
خل کشور ) یا در صورت بورسیه ام در دابرابر مدتی را که در خارج از کشور با استفاده از مزایای ارزی و ریالی به تحقیق اشتغال داشته 2مربوط 

بودن در دانشگاه / پژوهشگاه مربوطه (  خدمت نمایم و چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنکاف نموده و یا پس از شروع به کار به هر 
داکثر ظرف مدت علتی از مؤسسه محل خدمت خود اخراج شوم و به طور کلی چنانچه برخالف هر یک از تعهدات یاد شده عمل نمایم و یا ح

ماه از تاریخ انمام تحقیقات )طبق حکم فرصت مطالعاتی( به کشور مراجعت ننمایم و تعهدات خود را انجام ندهم و یا معلوم شود کمتر از  6
 این سند تعهد علیه اینجانب اقدام نماید.   4ام سازمان مذکور حق دارد به شرح بند روز در کشور محل تحقیق اقامت داشته 180

و  مچنین به موجب این سند و با توجه به بهره مندی از مزایای آموزش رایگان در مقطع........ تعهد می نمایم به میزان مدت مقرر در قوانینه .6
آئین نامه های مربوطه در کشور خدمت نمایم، در صورت عدم انجام تعهدات قانونی و قراردادی مربوط به آموزش رایگان وزارت مجاز است 

ینه های آموزش رایگان مبلغ....... ریال بعالوه کلیه خسارات احتمالی از جمله تاخیر تادیه را از اینجانب دریافت نماید. تشخیص وزارت بابت هز
 راجع به وقوع تخلف و میزان خسارت وارده غیر قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود.

نشانی مندرج در این سند می باشد و تمام ابالغ های ارسالی به این محل، به منزله ابالغ قانونی به اینجانب بوده و نشانی اقامتگاه اینجانب،  .7
چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند، دانشگاه محل خدمت و همچنین به اداره کل بورس و امور 

ها و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند ابالغ قطعی و غیر قابل صورت، کلیه ابالغم داد در غیر ایندانشجویان خارج اطالع خواه
 اعتراض از سوی اینجانب می باشد.

 
 همچنین مطابق ضوابط و مقررات و در راستای تضمین حسن اجرای تعهدات فوق الذکر:

 

 اینجانبان        



 به شماره شناسنامه                   صادره  از                       کدملی                                                  فرزند                           -1

 تلفن ثابت و همراه                                      به نشانی  و کدپستی

 کارمند رسمی

     فرزند                 به شماره شناسنامه              صادره از                             کد ملی                                                        -2

 تلفن ثابت / همراه                                               به نشانی وکدپستی:

 کارمند رسمی

ع کامل از مفاد و لوازم حقوقی تعهدات یاد شده ضمن عقد خارج الزم متعهد می گردیم که آقای/خانم                                  با اطال .8
           تمام تعهدات فوق را به طور کامل و مطلوب به انجام خواهد رسانید و حسن انجام تعهدات فوق را در قبال مبلغ                          

ذکر این نماییم و اذعان داریم که ......ریال بابت هزینه فرصت مطالعاتی و مبلغ.......... ریال بابت هزینه آموزش رایگان تضمین می
های اضافه بر این مبلغ، حسب توافق مبلغ صرفاً به جهت رعایت مقررات ثبتی و انتظامی بوده و مانع از آن نخواهد بود که خسارات و هزینه

و  1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  34ین که ضمن همین سند انجام شده و بنا به تکلیف مندرج در ماده طرف
 از از طریق صدور اجرائیه از جانب دفترخانه و یا مراجع قضایی استیفا گردد. تخلف 11/11/82مورخ  31047/134تبصره آن و بخشنامه شماره 

عهدات فوق الذکر به معنی نقض تعهد شخصی اینجانبان است و در این صورت سازمان امور دانشجویان حق از مفاد هریک از ت
این سند،؛ عالوه بر مطالبه و دریافت معادل ریالی ارزهای دریافتی به باالترین قیمت روز پرداخت، برای مطالبه  4دارد وفق بند 

باالترین قیمت روز پرداخت به عنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتساب کلیه برابر معادل ریالی ارزهای پرداختی به  5و دریافت 
و نیز خسارت تأخیر تأیه وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت و کلیه خسارات دیگر به تشخیص هزینه های قضایی و اجرایی 

ء هر یک از ی و آموزش رایگان مستقل از یکدیگر بوده و ایفاسازمان اقدام نماید. ضمنا هر یک از تعهدات مربوط به دوره فرصت مطالعات

بموجب عقدخارج الزم سازمان امور دانشجویان را وکیل خود  تعهدات مذکور موجب فسخ سند و لغو سایر تعهدات نخواهد بود.
رد فوق وتعیین میزان در زمان حیات و وصی خود در زمان ممات قرار دادیم تا نسبت به احراز و اثبات تخلف از هر یک از موا

ارزهای پرداختی وسایر مطالبات وخسارات وهزینه از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه نماید و هیچ ضرورتی جهت مراجعه 
به مقام قضایی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت وتعیین وتشخیص سازمان مذکور در این خصوص 

است. ضمنا تعهدات ضامن و متعهد تضامنی است و وزارت متبوع جهت جبران خسارت و وصول قطعی وغیر قابل اعتراض 
 مطالبات می تواند به هر یک از ضامنین و یا متعهد و یا هر دو مراجعه نماید.

 
 

                      2امضاء ضامن                                 1امضاء دانشجو                                 امضاءضامن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توضیحات : 

یا نهاد های دو نفر کارمند رسمی قطعی شاغل دولتی )غیربازنشسته ( -

 عمومی.

کارکنان نیروهای مسلح نیاز به ارائه گواهی اشتغال بکار از دستگاه مربوطه  -

 .دارد.

 ارسال گردد. سند تعهد  احکام کارگزینی ضامنین به پیوست -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحقیقاتی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت  ملکیفرم وثیقه 

 
لی ....................... ساکن اینجانب ............................. فرزند .............. با شناسنامه شماره................. صادره از ..................کد م

...............................................که با استفاده از مزایای ارزی و .............................................................................................................................
...................مقطع ................................... عازم کشور ........................به مدت ریالی اعطایی برای فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در رشته ...

ده ................ماه می باشم و از مزایای ارزی و ریالی فرصت مطالعاتی در خارج/ داخل کشور طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوطه استفا
تمام تعهدات مندرج در این سند را به طور کامل و مطلوب انجام دهم و در مقام شوم که متعهد میخواهم نمود ، بموجب این سند 

تضمین اجرای مفاد و مندرجات این سند و نیز حسن انجام تعهدات موضوع آن، با لحاظ کردن تمام شرایط و مندرجات آن 
ذکر این مبلغ صرفاً به جهت رعایت مقررات ثبتی و انتظامی سپارم. ان حداقل تضمین میمبلغ................................................ریال به عنو

بوده و مانع از آن نخواهد بود که خسارات و هزینه های زائد بر این مبلغ حسب توافق طرفین که ضمن همین سند انجام شده و بنا به تکلیف 
 11/11/82مورخ  31047/134و تبصره آن و بخشنامه شماره  1380ت مصوب سال قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دول 34مندرج در ماده 

 از طریق صدور اجرائیه از جانب دفترخانه و یا مراجع قضایی استیفا گردد. ضمن عقد خارج الزم ملتزم می گردم:

ون اعزام دانشجو به خارج از طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) سازمان امور دانشجویان( و با توجه به قان .9
نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه شیوه»نامه ها و سایر مقررات مربوط، در قبال اعطای مزایا و تسهیالت موضوع کشور و آیین

در محل و مدت تعیین شده در این سند صرفاً به امر تحقیقات  « های علمیمدت در داخل و خارج کشور و شرکت در کنفرانس
 شتغال داشته و کلیه دستورات و مقررات مربوط را رعایت نمایم.علمی ا

هیچ گونه اقدامی که خالف شئون دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر مقررات جاری کشور باشد بعمل نیاورم و بدون اجازه  .10
ور تغییر ندهم و دوره کتبی و قبلی، محل تحقیق خود را بدون کسب موافقت از اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از کش

 ام در محل تعیین شده و ظرف مدت مصوب، برابر مقررات با موفقیت بگذرانم تحقیقاتی را که برای آن اعزام شده

بعد از اتمام دوره و زمان تعیین شده و مراجعت به کشور در اولین فرصت اداری به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از  .11
بر ارائه گزارش تحقیقات خود، نسبت به تسویه حساب بر حسب مستندات اقدام ارائه نمایم و این شرط را کشور مراجعه و عالوه 

التحصیلی دکتری فقط پس از تسویه حساب کامل با اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج پذیرم که تحویل مدرک فارغمی
 پذیر است.امکان

را وکیل قانونی خود در زمان حیات و وصی خود در صورت وفات و نیز مرجع انحصاری به موجب این سند، سازمان امور دانشجویان  .12
دانم. تشخیص این سازمان در مورد میزان خسارات ناشی از عدم برای تشخیص ایفاء یا عدم ایفاء تعهدات قانونی و قراردادی می

تواند به ن بر اینجانب حجت است و سازمان میمراجعت به کشور یا تخلف از مفاد تعهدات موضوع این سند و چگونگی جبران آ
قضایی مقتضی برای وصول مطالبات خود و یا از طریق صدور اجرائیه از محل وثیقه اخذ  -اختیار خود از هر گونه اقدام حقوقی 

 اقدام گردد تاخیر تادیهمعادل ریالی ارزهای پرداختی به نرخ روز با احتساب برای مطالبه و دریافت شده استفاده نماید 

پایان یافتن مدت تعیین شده به کشور/دانشگاه/پژوهشگاه مربوط مراجعت نمایم و عالوه بر اجرای تعهدات مربوط  یک ماه پس از  .13
به آموزش رایگان و سایر تعهداتی که در برابر قوانین و در صورت استفاده از مزایا و قراردادهای دیگر بر ذمه اینجانب قرار گرفته 

مجلس محترم شورای اسالمی و آیین نامه های  5/2/64قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب  11ساس ماده است، بر ا
ام برابر مدتی را که در خارج از کشور با استفاده از مزایای ارزی و ریالی به تحقیق اشتغال داشته 2اجرایی و سایر مقررات مربوط 

خدمت نمایم و چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنکاف (دانشگاه/پژوهشگاه مربوط ر داخل کشور ) در صورت بورسیه بودن ددر 
نموده و یا پس از شروع به کار به هر علتی از مؤسسه محل خدمت خود اخراج شوم و به طور کلی چنانچه برخالف هر یک از 

قات )طبق حکم فرصت مطالعاتی( به کشور مراجعت تحقی ماه از تاریخ اتمام 6تعهدات یاد شده عمل نمایم و یا حداکثر ظرف مدت 
تواند ام سازمان مذکور میروز در کشور محل تحقیق اقامت داشته 180ننمایم و تعهدات خود را انجام ندهم و یا معلوم شود کمتر از 

 این سند علیه اینجانب اقدام نماید.   4بر اساس مفاد بند 

ره مندی از مزایای آموزش رایگان در مقطع........ تعهد می نمایم به میزان مدت مقرر همچنین به موجب این سند و با توجه به به .14
در قوانین و آئین نامه های مربوطه در کشور خدمت نمایم، در صورت عدم انجام تعهدات قانونی و قراردادی مربوط به آموزش 

بعالوه کلیه خسارات احتمالی از جمله تاخیر تادیه را از  رایگان وزارت مجاز است بابت هزینه های آموزش رایگان مبلغ....... ریال
محل وثیقه اینجانب دریافت نماید. تشخیص وزارت راجع به وقوع تخلف و میزان خسارت وارده غیر قابل اعتراض بوده و موجب 

 صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود.



 
باشد و تمام ابالغ های ارسالی به این محل، به منزله ابالغ قانونی به نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می  .15

اینجانب بوده و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند، دانشگاه محل خدمت و همچنین به 
ها و اخطاریه ها به محل تعیین شده در ه ابالغصورت، کلیاداره کل بورس و امور دانشجویان خارج اطالع خواهم داد در غیر این
 این سند ابالغ قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می باشد.

 
 همچنین مطابق ضوابط و مقررات و در راستای تضمین حسن اجرای تعهدات فوق الذکر:

...................... کد ملی........................... شغل..................... نشانی محل سکونت اینجانب ................. فرزند........................ شماره شناسنامه  .1
رج الزم متعهد می گردم آقای/خانم .............................................. کد پستی ............................... با اطالع کامل از موارد فوق، ضمن عقد خا

نمایم. تخلف  ...............................  تمام تعهدات فوق را بطور کامل و مطلوب به انجام خواهد رساند و حسن انجام تعهدات فوق را تضمین می.
گونه تواند به اختیار خود از هر الذکر به معنی نقص تعهد شخصی اینجانب است و در این صورت سازمان میاز مفاد هر یک از تعهدات فوق

عالوه بر مطالبه قضایی مقتضی برای وصول مطالبات خود و یا از طریق صدور اجرائیه از محل وثیقه اخذ شده استفاده نماید و  -اقدام حقوقی 
برابر معادل ریالی ارزهای  5و دریافت معادل ریالی ارزهای پرداختی به باالترین قیمت روز پرداخت، برای مطالبه و دریافت 

و نیز خسارت تأخیر قیمت روز پرداخت به عنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتساب کلیه هزینه های قضایی و اجرایی پرداختی به 
امور تأیه وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت و کلیه خسارات دیگر به تشخیص سازمان اقدام نماید.  بموجب عقد خارج الزم، سازمان 

در زمان حیاث و وصی خود در زمان ممات قرار دادم تا نسبت به احراز و اثبات  تخلف از هر یک از موارد فوق و دانشجویان را وکیل خود 
ق تعیین میزان ارزهای پرداختی و سایر مطالبات و خسارات و هزینه ها از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه نماید و در صورت انجام تواف

ت مراجعه به مقام قضایی یا مراجع دیگری جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص و مصالحه مذکور هیچ ضرورتی جه
وزارت مذکور در این خصوص قطعی و غیر قابل اعتراض است و چنین تعیین و تشخیصی موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه یا مراجع 

 قضایی خواهد بود.

و کلیه حقوق و منافع متصوره در پالک ثبتی شماره .............. فرعی از .............. اصلی واقع در بخش  همچنین تمامی ششدانگ عرصه و اعیان
..... به نشانی ........ دفتر.....................................شهرستان...................  مورد ثبت شماره ...................... طبق سند مالکیت به شماره صفحه..........
اصل تعهد و خسارات و مطالبات ...................................... را در قبال مبلغ ....................................جهت انجام تک تک تعهدات فوق اعم از 

)به ترتیبی که در فوق مذکور است( به یگاناعم از فرصت مطالعاتی و هزینه مربوط به آموزش راها )شامل ارزهای پرداختی و غیر آن( و هزینه
ایت وثیقه نهادم. توضیحاً اینکه تعهدات مندرج در این سند مستقل از یکدیگرند به این معنی که بطالن احتمالی بخشی از آنها به تمام سند سر

آن نخواهد بود که خسارات و هزینه های  نخواهد کرد. همچنین ذکر مبلغ مال الرهانه صرفاً به جهت رعایت مقررات انتظامی بوده و مانع از
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  24زائد بر این مبلغ حسب توافق طرفین که ضمن همین سند انجام شده و بنا به تکلیف مندرج در ماده 

ق صدور اجرائیه از جانب از محل همین وثیقه و از طری 11/11/82مورخ  31047/134و تبصره آن و بخشنامه شماره  1380دولت مصوب سال 
ض و دفترخانه و یا مراجع قضایی استیفا گردد. مفاد بخشنامه و ماده قانونی فوق به متعهد و وثیقه گذار تفهیم گردید و مورد وثیقه پس از قب

بت تک تک تعهدات فوق در اقباض مجدداً به تصرف اینجانب )وثیقه گذار( داده شده تا از جهت خود استیفای منافع نمایم. تمام مورد وثیقه با
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.
ید. در صورت تعدد مدیونین ایفای دین از در صورت تعدد وثیقه گذار ایفای دین از جانب یکی از آنان، باعث آزاد شدن سهم او نخواهد گرد

عث جانب برخی از آنها هیچ بخشی از مورد وثیقه را آزاد نخواهد کرد و در صورت فوت وثیقه گذار یا مدیون، ایفای دین از جانب برخی وراث با
ویان در وثیقه وزارت مزبور خواهد بود و های سازمان امور دانشجآزاد شدن سهم آنان نخواهد گردید و تمام مورد وثیقه تا استیفای تمام طلب

 بالجمله مورد وثیقه از هر جهت تجزیه ناپذیر است و تا پایان انجام تعهدات ، وثیقه قابل تعویض نیست.
به هر های نگهداری مورد وثیقه در تمام مدت بعهده وثیقه گذار است، وثیقه گذار حق ندارد قبل از فک وثیقه نسبت به مورد وثیقه تمام هزینه

ل عنوان اعم از بیع صلح حقوق، شرط وکالت و غیر آن هیچگونه معامله ناقله یا منتج به نقل )نظیر رهن( انجام دهد و بالجمله هرگونه انتقا
ه مالکیت عین یا منافع یا حقوق مورد وثیقه بدون رضایت کتبی و صریح سازمان غیر نافذ است و تنفیذ یا اجازه سازمان، سبب سقوط حق وثیق

این سازمان نخواهد بود و وثیقه در صورت اذن یا تنفیذ معامله هم به قوت خود باقی است. همچنین هرگونه اقرار به معامالت ناقل عین یا 
 منفعت یا حقوق منتج به نقل این موارد باطل است.

سند )اعم از سابق و الحق( خواهد بود. همچنین  هرگونه اضافه ساختمان در مورد وثیقه جزء مورد وثیقه است و بابت تمام دیون مندرج در این
 هر نوع تخریب یا تجدید بنا، منوط به اجازه کتبی سازمان است.



فک وثیقه موکول به رضایت صریح و کتبی دفتر حقوقی سازمان است و توافق با وثیقه گذار در مورد شیوه پرداخت دین و نظایر آن به معنی 
 انصراف از وثیقه نخواهد بود.

جانب )وثیقه گذار( به موجب عقد خارج الزم، سازمان را وکیل خود) با اسقاط حق عزل وکیل( در زمان حیات و وصی خود در زمان ممات این
توافق  قرار دادم تا نسبت به احراز و اثبات تخلف از هر یک از موارد فوق و تعیین میزان مطالبات و خسارات و هزینه ها از طرف اینجانب با خود

لحه نماید و هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضایی یا مرجع دیگر جهت تعیین موارد وجود نخواهد داشت. سازمان حق دارد مطابق و مصا
وکالت و وصایت مقرر در سطور پیشین مطالبات خود را از مورد وثیقه وصول نماید و صرف اعالم به دفترخانه در این خصوص کافی خواهد 

و ایفا هر یک از تعهدات مذکور موجب فسخ  مستقل از یکدیگرند مربوط به فرصت مطالعاتی و آموزش رایگان این سند بود. تعهدات مندرج در
ضمنا تعهدات وثیقه گذار و متعهد تضامنی است و وزارت متبوع جهت جبران خسارت میتواند به هر  .سند وثیقه و لغو سایر تعهدات نخواهد بود

 برای طرفین الزم االتباع است.  قانون مدنی تنظیم شده و 10این قرارداد مطابق ماده  یا هر دو رجوع نماید. یک از وثیقه گذار یا متعهد و
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