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  استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور تعهد نامه رسمي
  )و يا ضمانت بانكي  وثيقه ملكي رسميرهن تعهد توام با (

  
ت علمي دانشگاهها و موسسات اعضاء هيئ جهتبا توجه به مفاد آئين نامه استفاده از فرصت مطالعاتي 

شماره ............................................فرزند....................................................................اينجانبآموزش عالي و پژوهشي، 
 ..................................صادره از  ................................................................................مليكد......شناسنامه...........................

 ................................................ساكن شهر ................................................سال متولد ...........هرستان...................ش
تلفن ....................... پالك  .....................................كوچه............... ..........................خيابان.

عنوان متعهد براي انجام ه ب كه  .........................................تلفن همراه ......................................................ثابت
عازم با استفاده از فرصت مطالعاتي . ....................................در رشته............... تحقيقات علمي

ئين نامه مذكور آ در مواد مندرجشوم كليه ضمن عقد خارج الزم ملتزم مي ، باشممي ..............................كشور
ه و هيچگون ها و نظامات دولتي را رعايت نمايمام و همچنين تمامي دستورالعملرا كه از مفاد آن مطلع شده

. همچنين قررات جاري كشور باشد به عمل نياورماقدامي كه خالف شئوون دولت جمهوري اسالمي ايران و م
و  "دانشگاه صنعتي"بدون اجازه كتبي و قبلي دانشگاه صنعتي اصفهان كه در اين سند متعهد مي گردم 

شود، دانشگاه ناميده مي "وزارت"شود و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه در اين سند ناميده مي "مرتهن"
-اي كه در آئينو به طور مرتب گزارش تحقيقات انجام شده خود را به گونه محل تحقيق خود را تغيير ندهم

به محض اتمام دوره تحقيقات و يا هر زمان كه دانشگاه صنعتي نامه فرصت مطالعاتي قيد شده ارسال دارم و 
ران دستور دهد، فوراً به كشور بازگشته و سه برابر زمان استفاده از و يا وزارت، مراجعت اينجانب را به اي

عالوه بر اين كه ملزم هستم نسبت به چاپ حداقل يك  فرصت مطالعاتي در دانشگاه مبدأ خدمت نمايم.
مقاله در نشريات معتبر با نمايه استنادي بين المللي پس از انجام فرصت مطالعاتي خارج از كشور اقدام 

ماه پس از  3لتزم به ارائه سمينار علمي در زمينه فرصت مطالعاتي انجام شده در دانشكده تا حداكثر نمايم، م
  تاريخ بازگشت مي باشم. 

بديهي است چنانچه از انجام تعهدات مندرج در اين تعهدنامه استنكاف نمايم و يا پس از شروع به كار به هر 
تابعيت نموده و به ايران بازنگردم و يا برخالف تعهداتي علتي، از موسسه محل خدمت اخراج شده و يا ترك 

باشد عمل نمايم،  كه بر اساس آئين نامه فرصت مطالعاتي و  ساير مقررات مربوطه به ذمه اينجانب مي
دانشگاه صنعتي و يا وزارت، در تمامي موارد مذكور در اين سند و  در هر زمان كه مقتضي بداند،  حق هر 

ها و خسارات وارده از اينجانب را به ميزاني كه خود تشخيص ي نسبت به اخذ تمامي هزينهگونه اقدام قانون
ها و خسارات موصوف العقد و ضمن عقد خارج الزم متعهد هستم كليه هزينهدهد را دارد. اينجانب نيز ضمن

و كيفيت و  را پرداخت نمايم.  قابل ذكر است تشخيص دانشگاه صنعتي و يا وزارت، راجع به وقوع تخلف



 

باشد و صرفاً با كميت و ميزان هزينه و خسارات، قطعي و غيرقابل اعتراض و مورد قبول اينجانب مي
درخواست دانشگاه صنعتي و يا وزارت، به موجب صدور اجرائيه از طريق دفترخانه اسناد رسمي انجام خواهد 

به دفترخانه تنظيم كننده سند، دانشگاه  و كتباً چنانچه نشاني خود را تغيير دهم بايد مراتب را فوراً شد.
ها به محل تعيين شده در اين سند صورت كليه ابالغات و احضاريه در غير اين. صنعتي و وزارت، اطالع دهم

 .ارسال و قانوني تلقي خواهد شد
...... شماره در اين خصوص حاضر گرديد آقاي/خانم........................................................ فرزند...............................
.................... شناسنامه................................... كد ملي.................................. صادره از.........................

، تماميت شش دانگ عرصه و اعيان و  "بعد الحضور"و  "راهن"متولد...................................................... به عنوان 
كليه حقوق متصوره ملك يا آپارتمان پالك 

دفترچه  ......................شهرستان..........................................طبقدربخش........ثبتي....................................................واقع
و  مالكيت شماره...................صفحه.....................دفتر.......................كه در مالكيت وي مي باشد را با كليه متعلقات

مبلغ...............//..................ريال(به عدد) معادل  منصوبات و لواحق و توابع شرعيه و عرفيه در قبال
......................................................... ريال(به حروف) بابت ضمانت و حسن انجام تعهدات متعهد اين سند، 

 دهد. به صورت عقد رهن و وثيقه قرارآقاي........................................... نزد دانشگاه صنعتي اصفهان(مرتهن) 

چنانچه نامبرده به تعهدات خود عمل ننمايد و به هر صورت منظور اصلي دانشگاه صنعتي نسبت به مفاد 
سند حاضر عملي نگردد، دانشگاه مذكور حق دارد با تشخيص خود و بدون هر گونه تشريفات و صرفاً با اعالم 

هاي مصروفه اعم از برابر) كليه هزينه 2اجرائيه به ميزان دو برابر ( به دفترخانه اسناد رسمي از طريق صدور
ريالي و ارزي (به نرخ روز) بابت وجه التزام ديون و خسارات وارده به دولت از متعهد و يا مورد رهن يا از هر 

است و  دو بطور تضامني (اعم از متعهد و مورد رهن) وصول و دريافت نمايد و اين تشخيص غير قابل اعتراض
مورد رهن به قبض دانشگاه (مرتهن) درآمده و پس از قبض مرتهن، مجدداً به موجب همين سند، به تصرف 
راهن داده شود، كه جهت خود استيفاء منافع نمايد و يد وي، يد اماني است و حفظ و نگهداري و عدم تعدي 

ست و راهن حق ندارد قبل از فك هاي مورد رهن در مدت مرقوم به عهده راهن او تفريط و پرداخت هزينه
رهن، نسبت به مورد رهن، تحت هر عنوان از آنجمله صلح حقوق، وكالت و اقرار در مازاد و غيره معامله ناقله 

هر قبيل تغيير يا اضافه ساختمان در مورد رهن صورت گيرد شايان ذكر است، يا منتج به نقل انجام دهد.  
قانون ثبت نخواهد شد و راهن بدون اجازه كتبي دانشگاه  34اجراء ماده  موثر در وثيقه دين نبوده و مانع از

صنعتي اصفهان حق واگذاري منافع مورد رهن را به غير ندارد و فك رهن موكول به اعالم كتبي دانشگاه 
مرقوم خواهد بود و ضمن العقد و عقد خارج الزم، راهن به مرتهن وكالت تفويض نموده است كه اگر مبلغ 

بيشتر از مبلغ ياد شده باشد دانشگاه مختار است بقيه مطالبات خود را به تشخيص خود كه غير قابل بدهي 
  اعتراض خواهد بود از محل فروش مورد وثيقه استيفاء نمايد./ 

  
خانم به نمايندگي از طرف دانشگاه صنعتي اصفهان طبق معرفي نامه               مورخ            اين  /و آقاي
                       امضاء نمود. سند را


