
  باسمه تعالی
  

   بورسیه دکتریفرم وثیقه ملکی اعضای هیئت علمی
  

.. ...........متولـد سـال     ................. شهرسـتان   ............... بخـش   .............. صادره از ................. دارای شناسنامه شماره  ................ فرزند  ...................................... اینجانب  
........................ که با استفاده از اعطای بورسی سهمیه مربیان در رشته    .................. تلفن................. پالک  ................. کوچه  ............... خیابان  ......................ساکن شهر   

بورس وزارت علـوم و  های  بهائی ، و آئین نامه  شیخدانشگاهمی باشم ، متعهد هستم که ضمن رعایت مقررات آموزشی          .. .................................مقطع دکتری در دانشگاه     
سـال پـس   در  بار وبه امر تحصیل و کارهای علمی اشتغال داشته باشم و گزارش تحصیلی خود را اقالً ددر این مدت تحقیقات و فناوری و سایر مقررات مربوط ، صرفاً       

تعهدات آموزش  و به محض فراغت از تحصیل عالوه بر          ارسال دارم    دانشگاهبه  یید استاد راهنما و مدیر گروه آموزشی محل تحصیل و تحصیالت تکمیلی دانشگاه              از تأ 
مدت تحـصیل در   رم و حداقل دو براب  را معرفی نمای    و گروه آموزشی ذیربط خود     دانشگاهباشد براساس تعهد داده شده به         رایگان و سایر تعهداتی که بر ذمه اینجانب می        

اسـتنکاف  به کارهای علمی در رشته تحصیلی مربوطه پرداخته و چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد                  بهائی   شیخدانشگاهدر )  سال8حداقل مدت (دوره دکتری 
 دانشگاهچنانچه بر خالف تعهداتی که فوقاً توصیف شد عمل نمایم،           و به طور کلی      محل خدمت خود اخراج شوم       دانشگاهنمایم و یا پس از شروع به کار به هر علتی از             

های مصروفه و ضـررهای وارده        در مدت دانشجو بودن دورۀ دکتری و هزینه       ) شامل حقوق و مزایا و هزینه بورس      ( های انجام شده      بهائی حق دارد پنج برابر هزینه       شیخ
از طـرف دفترخانـه و یـا مراجـع           اجرائیـه    های مصروفه غیر قابل اعتراض و موجب صـدور           در تعیین هزینه   گاهدانش و تشخیص     ،  را از اینجانب وصول نماید     دانشگاهبه  

 و اال مبهـائی اطـالع دهـ     شیخدانشگاهخود را تغییر دهم مکلف هستم  فوراً مراتب را به دفترخانه محل تنظیم کننده سند و هچنین  نشانی و چنانچه  بود خواهد   قضائی
 را طبـق ضـوابط      دانشگاهشوم در طول تحصیالت حداقل میزان تدریس و حضور در             شود و متعهد می     ارسال می سند  شده در    و اعالنات به محل تعیین       ها  کلیه اخطاریه 

  :ید رعایت نمایم و نیز حاضر گردرا  و گروه آموزشی ذیربط دانشگاهاعالم شده از طرف حوزه آموزشی این 
  ..........................................ساکن ............................ صادره از ................................. شماره شناسنامه ................................. فرزند .................... ......................خانم / آقای 

مـورد    و      ............................... شهرسـتان   ............................. واقع در بخش    ........................ پالک شماره   .......... ..................................اعیان  دارای ششدانگ عرصه و     
........................... آقـای   /  نام خانم    هکه ب ....................................... دفتر  در  ......................... حوزه وظیفه   ........................................... محدوده طبق سند مالکیت شماره      

ت  جهت حسن انجام تعهـدا     دانشگاه ریال به انضمام کلیۀ خسارات وارده به         000/000/1000متعلقات در قبال مبلغ     کلیه  صادر گردیده و با     .................................. فرزند  
مجدداً به موجب همین سند بـه تـصرف راهـن    مرتهن  به عمل آید و مورد رهن پس از قبض          اقباض  بهائی به رهن و وثیقه قرار قبض و            شیخ دانشگاه نزد   مرقومد  متعه

به نقل  ثبت  ناقله با منتج    یره معامله   نگهداری مورد رهن به عنوان صلح حقوق و شرط وکالت و اقرار در مازاد و غ               داده شده که از  منافع آن استفاده نماید و تمام هزینه             
 نخواهـد بـود و   ثبت اجرائی ثبت وسیله اصالحی قانون 34مورد رهن بوده و مانع از عمل به ماده   دهد و هرگونه اضافه ساختی که در مورد رهن ایجاد گردد جزو         انجام

وثیقه گـذار ضـمن عقـد    .  مرقوم خواهد بوددانشگاهفک رهن موکول به اعالم رضایت  حق واگذاری منافع مورد رهن را به غیر ندارد و           دانشگاهراهن بدون اجازه کتبی     
 تحصیلی اینجانب را قطـع و       قراردادتواند     می دانشگاه متبوع حتی با تودیع مبلغ بدهی حق فسخ سند را ندارد و              دانشگاه متعهد شد بدون اعالم رضایت کتبی         الزم خارج

ضامن و یا متـضامناً  و را از اینجانب  های مصروفه و خسارات وارده       هزینه کلیه حقوق و مزایا د رطول تحصیل و هزینۀ بورس و             های انجام شده  شامل      هزینهپنج برابر   
  :وصول نماید و نیز حاضر گردیدند 

  ساکن    کارمند     صادره از  دارای شناسنامه شماره       فرزند     خانم /  آقای -1
  ساکن     کارمند     صادره از   سنامه شمارهدارای شنا      فرزند     خانم /  آقای -2

بهائی نسبت به مفاد این سند عملی نگـردد              شیخ دانشگاه بر خالف تعهدات خود به شرح فوق عمل نماید که در نتیجه منظور اصلی                متعهد مرقوم   اظهار داشتند چنانچه    
هـای   هزینـه ر مورد تخلف از طریق صدور اجرائیه نسبت به وصول پنج برابر معـادل         بدون هیچگونه تشریفات و صرف اعالم به دفترخانه د         مجاز و مختار است      دانشگاه

های مصروفه وسـایر خـسارات وارده را از محـل فـوق یـا هـر محـل دیگـری از امـوال                           و هزینه  انجام شده شامل کلیۀ حقوق و مزایا در طول تحصیل و هزینه بورس            
  . ودارائیهای اینجانبان وصول نماید

در صورتی که به هر علتی انجام تعهـد         .  را وکیل خود در زمان حیات و وصی خود در زمان ممات قرار دادیم                دانشگاهضمن عقد خارج الزم     : اظهار داشتند   ن متفقاً   اآقای
یـد و حـق هـیچ گونـه اعتراضـی           های مصروفه و خسارات وارده را از اموال اینجانبان اسـتیفاء نما             بهائی مجاز و مختار است کلیه هزینه         شیخ دانشگاهفوق عملی نگردد    
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