باسمه تعالی

تعهدنامه محضری

نش
ـقرارگاه دا جویی اربعین

شماره ....................... :
تاریخ ........................ :

تعهد دانشجو :

اینجانب  ........................................فرزند  .......................صادره از  ...............................کد ملی  .................................................متولد 31......./......./......
شممراره هرراه  ........................................شممراره من  ....................................... .ن ننممانی .............................................................................................
کدپستی (ضروری)  .....................................................کن اکنون منغو .ن تحصیل در داننگاه  ..................................مقطع ...............................
ن شمراره داننمجویی  ...............................................می اشم و از معافیت تحصیلی صادره از حوزه نظام وظیفن استفاده مینرایم و از سویی
نا ن معافیت تحص میلی صممادره و مدم انجام مدمت مقد سممر ازی ،مرنومیت مروج از جرهوری اس م می ایران را دارم ،دینوس میلن
متعهمد میگردم عمد از انجمام زیمارت ار عین در زممان مقرر از کنمممور مرا من ایران اسممم می ازگردم و نمنظور انجام تعهد فو ،
آقممای  /مممانم  ........................................را ممن منوان ضممممامن معرفی مینرممایم تمما نسممم ممت ممن موارد احترممالی مممدم انجممام تعهممد،
پاسخگوی سیج داننجویی و ستاد مرره و مت ات داننگاهیان اشد.
تعهد ضامن :

اینجانب  ........................................فرزند  .......................صادره از  ...............................کد ملی  .................................................متولد 31......./......./......
شممراره هرراه  ........................................شممراره من  ....................................... .ن ننممانی .............................................................................................
کدپسممتی (ضممروری)  .....................................................شمما ل در  .........................................دینوسممیلن مراجعت آقای ........................................
از کنممور مرا را ضممرانت مینرایم .دیهی اسممت در صممورتیکن متعهد اصمملی تحت هر منوان و شممرایطی از سممفر مت ات مالیات
در وقت و زمان مقرر ن کنمور جرهوری اسم می ایران مراجعت ننراید ،امم از اینکن مدم مراجعن نا ن اراده مودش یا نوسیلن موامل
قهری اشمممد ،اینجانب تضمممرین مینرایم کن از مهده هر نوع مسمممارت ،ن هر می ان و م لغ کن اشمممد ،نا ن تنمممخیص سمممازمان
سیج داننجویی و ستاد مرره و مت ات داننگاهیان رآیم و دینوسیلن هرگونن ادمای حقوقی و قانونی را از مود سلب و اسقاط مینرایم.
نام و نامخانوادگی دانشجو

نام و نامخانوادگی ضامن

تأییدیه دفتر اسناد رسمی

محل امضاء و اثر انگشت

محل امضاء و اثر انگشت

محل مهر و امضاء سر دفتر

(ث ت مهر و امضاء ضامن کفایت میکند و نیازی ن تنظیم سند نری اشد)

