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الت رايگان استفاده نموده و بابت آن به دولت بدهكار مي باشد و در نظر دارد با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و الت رايگان استفاده نموده و بابت آن به دولت بدهكار مي باشد و در نظر دارد با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و الت رايگان استفاده نموده و بابت آن به دولت بدهكار مي باشد و در نظر دارد با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و الت رايگان استفاده نموده و بابت آن به دولت بدهكار مي باشد و در نظر دارد با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و از مزاياي تحصياز مزاياي تحصياز مزاياي تحصياز مزاياي تحصي

متعهد ميشود چنانچه از تاريخ اولين متعهد ميشود چنانچه از تاريخ اولين متعهد ميشود چنانچه از تاريخ اولين متعهد ميشود چنانچه از تاريخ اولين                                                                     آموزش پزشكي از كشور خارج شود ، لذا نامبرده ضمن عقد خارج و الزم از تاريخ آموزش پزشكي از كشور خارج شود ، لذا نامبرده ضمن عقد خارج و الزم از تاريخ آموزش پزشكي از كشور خارج شود ، لذا نامبرده ضمن عقد خارج و الزم از تاريخ آموزش پزشكي از كشور خارج شود ، لذا نامبرده ضمن عقد خارج و الزم از تاريخ 

به كشور مراجعه ننمايد و خود را به وزارتخانه فوق الذكر معرفي نكند خسارت وارده را به تشخيص به كشور مراجعه ننمايد و خود را به وزارتخانه فوق الذكر معرفي نكند خسارت وارده را به تشخيص به كشور مراجعه ننمايد و خود را به وزارتخانه فوق الذكر معرفي نكند خسارت وارده را به تشخيص به كشور مراجعه ننمايد و خود را به وزارتخانه فوق الذكر معرفي نكند خسارت وارده را به تشخيص     خروج به مدت               هفتهخروج به مدت               هفتهخروج به مدت               هفتهخروج به مدت               هفته

به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پرداخت به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پرداخت به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پرداخت به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پرداخت جا جا جا جا قابل اعتراض مي باشد نقداً و يكقابل اعتراض مي باشد نقداً و يكقابل اعتراض مي باشد نقداً و يكقابل اعتراض مي باشد نقداً و يك    اداره كل امور دانشجويان داخل كه غيراداره كل امور دانشجويان داخل كه غيراداره كل امور دانشجويان داخل كه غيراداره كل امور دانشجويان داخل كه غير

        ::::كند و برايس تضمين حسن اجراي مقررات اين سند كند و برايس تضمين حسن اجراي مقررات اين سند كند و برايس تضمين حسن اجراي مقررات اين سند كند و برايس تضمين حسن اجراي مقررات اين سند 

                خانم                         فرزند                    داراي كد ملي                صادره  از                       ساكن       خانم                         فرزند                    داراي كد ملي                صادره  از                       ساكن       خانم                         فرزند                    داراي كد ملي                صادره  از                       ساكن       خانم                         فرزند                    داراي كد ملي                صادره  از                       ساكن       / / / / آقاي آقاي آقاي آقاي 

مورد مورد مورد مورد متعهد مي شود كه در صورت تخلف دانشجوي مذبور مبلغ متعهد مي شود كه در صورت تخلف دانشجوي مذبور مبلغ متعهد مي شود كه در صورت تخلف دانشجوي مذبور مبلغ متعهد مي شود كه در صورت تخلف دانشجوي مذبور مبلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        ....اشاره را يكجا به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بپردازداشاره را يكجا به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بپردازداشاره را يكجا به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بپردازداشاره را يكجا به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بپردازد

وزارت مزبور ميتواند به تشخيص خود بدون مراجعه قضايي با درخواست صدور اجرائيه مطالبه وجه مورد تعهد را از طريق اجراي ثبت وزارت مزبور ميتواند به تشخيص خود بدون مراجعه قضايي با درخواست صدور اجرائيه مطالبه وجه مورد تعهد را از طريق اجراي ثبت وزارت مزبور ميتواند به تشخيص خود بدون مراجعه قضايي با درخواست صدور اجرائيه مطالبه وجه مورد تعهد را از طريق اجراي ثبت وزارت مزبور ميتواند به تشخيص خود بدون مراجعه قضايي با درخواست صدور اجرائيه مطالبه وجه مورد تعهد را از طريق اجراي ثبت 

حق دارد عليه متعهد و ضامن اين سند منفرداً و حق دارد عليه متعهد و ضامن اين سند منفرداً و حق دارد عليه متعهد و ضامن اين سند منفرداً و حق دارد عليه متعهد و ضامن اين سند منفرداً و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي . . . . اقدام نموده و طلب خود را وصول نمايد اقدام نموده و طلب خود را وصول نمايد اقدام نموده و طلب خود را وصول نمايد اقدام نموده و طلب خود را وصول نمايد 

اينجانبان حق هر گونه اعتراض نسبت به تشخيص تخلف و تعيين مبلغ و ساير اقدامات دانشگاه يا اينجانبان حق هر گونه اعتراض نسبت به تشخيص تخلف و تعيين مبلغ و ساير اقدامات دانشگاه يا اينجانبان حق هر گونه اعتراض نسبت به تشخيص تخلف و تعيين مبلغ و ساير اقدامات دانشگاه يا اينجانبان حق هر گونه اعتراض نسبت به تشخيص تخلف و تعيين مبلغ و ساير اقدامات دانشگاه يا . . . . يا مجتمعاً اجرائيه صادر نمايد يا مجتمعاً اجرائيه صادر نمايد يا مجتمعاً اجرائيه صادر نمايد يا مجتمعاً اجرائيه صادر نمايد 

 .وزارت فوق الذكر را از خود سلب و ساقط مينمائيموزارت فوق الذكر را از خود سلب و ساقط مينمائيموزارت فوق الذكر را از خود سلب و ساقط مينمائيموزارت فوق الذكر را از خود سلب و ساقط مينمائيم


