فزمت سند تعهد پذيزفته شدگان مقطع فوق تخصصي باليني
(سهميه مناطق محزوم موضوع قانون بزقزاري عدالت آموسشي و اصالحات بعدي ) انون
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پستي  .............................. :فبرؽ التحصيل همؽغ ػوَهي رشتِ  ..............................اس زاًشگبُ ػلَم پششىي ٍ ذسهبت
ثْساشتي زرهبًي  ...... .......................وِ زر آسهَى پذيزش زستيبر ترصصي هَرخ  .................................ثب استفبزُ اس
سْويِ ثَهي هَظَع لبًَى ثزلزاري ػسالت آهَسشي ٍ اصالحبت ثؼسي آى زر رشتِ تحصيلي ترصصي ............................
زر زاًشگبُ ػلَم پششىي ٍ ذسهبت ثْساشتي زرهبًي  ....................................پذيزفتِ شسُام  ،ثب ّشيٌِ زٍلت زر همؽغ ٍ
رشتِ يبز شسُ تحصيل ًوبين  ،ثزاثز همزرات ٍ آييي ًبهِ ّب ٍ زستَرالؼول ّبي ٍسارت ثْساشت  ،زرهبى ٍ آهَسش
پششىي ٍ لَاًيي ٍ همزرات ثجت اسٌبز ٍ آييي ًبهِ اجزاي هفبز اسٌبز رسوي ٍ السم االجزا  ،ظوي ػمس ذبرج السم هتؼْس ٍ
هلتشم ّستن :
 .1زر رشتِ فَق ترصصي

تحصيل وززُ ٍ هؽبثك ظَاثػ هزثَؼِ زٍرُ هذوَر را ثِ پبيبى

رسبًسُ  ،زرجِ ترصصي را زر رشتِ هذوَر اذذ ًوبين ٍ وليِ همزرات هزثَغ ثِ زٍرُ آهَسش زستيبري ٍ
زاًشگبُ هحل تحصيل را رػبيت وٌن ٍ صزفبً ثِ اهز تحصيل پززاذتِ ٍ هٌحصزاً زر رشتِ  ،همؽغ تحصيلي ٍ
زاًشگبُ تؼييي شسُ ازاهِ تحصيل زّن ٍ زٍرُ تحصيلي هؼيي شسُ را زر هست هؼوَل ٍ ثزاثز همزرات آى ثب
هَفميت ثگذراًن ٍ حك تغييز رشتِ را اس ذَز سبلػ هي وٌن .
 .2ثالفبصلِ پس اس پبيبى زٍرُ هجبس تحصيلي فَق ترصصي ،ذَز را ثِ زاًشگبُ ػلَم پششىي ٍ ذسهبت ثْساشتي
زرهبًي  ..........هؼزفي وٌن ٍ ثز اسبس لَاًيي ٍ همزرات هزثَغ ،هصَثبت ًشست ّبي شَراي آهَسش پششىي
ٍ ترصصي ٍ سبيز ظَاثػ هصَة ٍسارت ثْساشت زرهبى ٍ آهَسش پششىي ثِ هيشاى سه برابر مدت
تحصيل  ،زر ّز هحلي وِ زاًشگبُ ػلَم پششىي ٍ ذسهبت ثْساشتي زرهبًي  ٍ ................زر صَرت ػسم ًيبس
زاًشگبُ يبز شسُ زر ّز هحلي وِ ٍسارت ثْساشت  ،زرهبى ٍ آهَسش پششىي  ،تؼييي وٌس  ،ذسهت ًوبين .
تجصزُ  : 1هستٌس ثِ تجصزُ هبزُ  6تصَيت ًبهِ ي شوبرُ /74450ت  ّ50982هَرخ  1395/7/1ثِ هَجت ػمس
ذبرج السم هلتشم هي گززم وِ زر ذالل اًجبم تؼْسات اهىبى ّز گًَِ فؼبليت تشريصي ٍ زرهبًي ذبرج اس هزاوش
تؼييي شسُ تَسػ ٍسارت ثْساشت  ،زرهبى ٍ آهَسش پششىي را ًرَام زاشت.

تجصزُ  : 2ثب ػٌبيت ثِ ايٌىِ ايٌجبًت اس لَاًيي ٍ همزرات هزثَؼِ زائز ثز هوٌَػيت ذزيس ٍ جبثِ جبيي تؼْسات
هَظَع ايي سٌس هؽلغ هي ثبشن  ،ثب ػلن ٍ آگبّي وبهل اس ايي هَظَع  ،زر هحل تؼييي شسُ ذسهت ذَاّن ًوَز ٍ
زر ذالل اًجبم تؼْس  ،اجبسُ ي فؼبليت زر هحل زيگزي غيز اس هحل تؼييي شسُ را ًرَاّن زاشت .
تجصزُ  : 3هستٌس ثِ تجصزُ ي  4هبزُ ٍاحسُ ي لبًَى اصالح لبًَى ثزلزاري ػسالت آهَسشي هصَة سبل 1392
ازاهِ تحصيل ايٌجبًت هٌَغ ثِ ؼي حسالل ًيوي اس تؼْسات اًجبم شسُ ذَاّس ثَز .
 .3زر صَرتيىِ ثِ زاليل آهَسشي  ،سيبسي ٍ ،اذاللي ٍ غيزُ  ،هَفك ثِ اتوبم تحصيل زر هست همزر ٍ هؽبثك
ظَاثػ آهَسشي ًگززم ٍ يب اس ازاهِ تحصيل اًصزاف زّن ٍ يب ثؼس اس پبيبى زٍرُ فَق ترصصي ثِ ّز زليل اس
اًجبم تؼْس فَق الذوز استٌىبف ًوبين ٍ يب ثالفبصلِ پس اس پبيبى زٍرُ هجبس تحصيل  ،ذَز را ثِ زاًشگبُ ػلَم
پششىي ٍ ذسهبت ثْساشتي زرهبًي  ، ........هؼزفي ًىٌن  ،يب ثِ هحل تؼييي شسُ اس سَي زاًشگبُ ػلَم
پششىي  ٍ ...................يب ٍسارت ثْساشت جْت اًجبم ذسهت هزاجؼِ ًىٌن  ٍ ،يب صالحيت اشتغبل ثِ وبر
ًساشتِ ثبشن ٍ يب پس اس شزٍع ثِ وبر ثِ ّز ػلتي اس هَسسِ هحل ذسهت اذزاج شَم ٍ يب تزن ذسهت وٌن ٍ
ثِ ؼَر ولي چٌبًچِ اس ّز يه اس تؼْساتي وِ ؼجك ايي لزارزاز ( ٍ همزرات هزثَغ ) ثزػْسُ گزفتِ ام ترلف
ًوبين  ،هتؼْس هي شَم سه برابر وليِ ّشيٌِّبي اًجبم شسُ اس سَي ٍسارت ثْساشت ٍ زاًشگبُ هحل
تحصيل ( اس جولِ ّشيٌِّبي تحصيل  ،اسىبى  ،حمَق ٍ هشايبي پززاذتي  ،ووه ّشيٌِ تحصيلي ٍ ٍ ) ...
ذسبرات ًبشي اس ػسم اًجبم ذسهبت هَرز تؼْس را ثِ صَرت يىجب ٍ ثسٍى ّيچگًَِ ليس ٍ شزؼي ثِ ٍسارت
ثْساشت ثپززاسم  .تشريص ٍسارت هشثَر راجغ ثِ ٍلَع ترلف ،ويفيت ٍ وويت ٍ هيشاى ّشيٌِّب ٍ ذسبرات ،
لؽؼي ٍ غيزلبثل اػتزاض است ٍ هَجت صسٍر اجزائيِ اس ؼزيك زفتزذبًِ ذَاّس ثَز .
تجصزُ  : 1ذسبرات همزر زر ايي ثٌس  ،سجت هؼبفيت ايٌجبًت اس اًجبم تؼْس ًوي شَز ٍ ٍسارت ثْساشت هي
تَاًس ػالٍُ ثز زريبفت ٍجِ التشام يب ذسبرت  ،اجزاي اصل تؼْس ٍ اًجبم ذسهت زر هحل تؼييي شسُ زر سٌس
(يب ّز هحل زيگزي وِ ثؼساً تؼييي شَز) را هؽبلجِ ًوبيس.
تجصزُ  : 2پززاذت ذسبرت هَجت استحمبق فزز ثِ هؽبلجِ زاًشٌبهِ ٍ ّزگًَِ هسارن تحصيلي اس جولِ
ريشًوزات ًرَاّس گززيس ٍ ارائِ هسارن يبز شسُ صزفبً پس اس اًجبم تؼْسات لبًًَي ٍ لزارزازي هَظَع ايي
سٌس اهىبى پذيز است .

 .4اس آًجبوِ اػؽبي زاًشٌبهِ  ،صزفبً ثب اًجبم تؼْسات لبًًَي ٍ لزارزازي هَظَع ايي سٌس اهىبى پذيز است ،
چٌبًچِ ثِ ّز زليل هَفك ثِ اًجبم تؼْسات ذَز ًگززم  ،زاًشٌبهِ تحصيلي ٍ يب ّزگًَِ گَاّي فزاغت اس
تحصيل ٍ هسرن تحصيلي ٍ ريش ًوزات ثِ ايٌجبًت اػؽب ًرَاّس شس ّ .وچٌيي تب اتوبم تؼْسات  ،سٌس تؼْس
ايٌجبًت فسد ًرَاّس گززيس .
 .5ؼزف تؼْس زر ايي سٌس ٍ ،سارت ثْساشت  ،زرهبى ٍ آهَسش پششىي است  .ثٌبثزايي هَافمت زاًشگبُ ثب ذزيس
تؼْس يب استؼفبي ايٌجبًت زر لجبل پززاذت ذسبرت هَجت ثزائت ايٌجبًت اس اًجبم تؼْسات هٌسرج زر ايي سٌس
ًرَاّس ثَز ٍ ٍسارت ثْساشت  ،زرهبى ٍ آهَسش پششىي ّوَارُ حك زارز اًجبم اصل تؼْسات زر هحل تؼييي
شسُ زر سٌس ٍ يب زر ّز هحل زيگزي را وِ صالح هي زاًس اس ايٌجبًت زرذَاست ًوبيس .
 .6ظوي ػمس ذبرج السم شزغ شس وِ ٍسارت ثْساشت اس ؼزف ايٌجبًت زر تشريص ترلف اس تؼْسات فَق ٍ
تؼييي هيشاى ذسبرت ٍ ٍصَل آى ٍ ،ويل  ٍ ،زر صَرت فَتٍ ،صي است ً ،سجت ثِ احزاس ٍ اثجبت ترلف اس
هَارز فَق ٍ تؼييي هيشاى ذسبرت اس ؼزف ايٌجبًت ثب ذَز تَافك ٍ هصبلحِ وٌس ٍ زر صَرت تَافك يب هصبلحِ
ّيچ ظزٍرتي ثِ هزاجؼِ ثِ همبم لعبئي يب هزجغ زيگز جْت تؼييي ايي هَارز ٍجَز ًرَاّس زاشت  .زر ّز حبل
تشريص ٍسارت زر تؼييي ّشيٌِّبي هذوَر لؽؼي ٍ غيز لبثل اػتزاض ٍ هَجت صسٍر اجزائيِ اس ؼزف زفتزذبًِ
ٍ يب هزاجغ لعبيي ذَاّس ثَز .
ً .7شبًي البهتگبُ ايٌجبًت ً ،شبًي هٌسرج زر ايي سٌس هي ثبشس  ٍ،توبم اثالؽ ّبي ارسبلي ثِ ايي هحل  ،ثِ هٌشلِ
اثالؽ لبًًَي ثِ ايٌجبًت ثَزُ  ٍ،چٌبًچِ ًشبًي ذَز را تغييز زّن فَراً هزاتت را ثِ زفتزذبًِ تٌظين وٌٌسُ سٌس ،
زاًشگبُ هحل ذسهت ٍ ّوچٌيي ثِ ٍسارت ثْساشت ،زرهبى ٍ آهَسش پششىي اؼالع ذَاّن زاز  ٍ ،اال اثالؽ
وليِ اٍراق ٍ اذؽبريِّب ثِ هحل تؼييي شسُ زر ايي سٌس لؽؼي ٍ غيز لبثل اػتزاض اس سَي ايٌجبًت هيثبشس .
ثِ هٌظَر تعويي حسي اجزاي تؼْسات ًبشي اس ايي سٌس ايٌجبًجبى :
آلااابي  /ذااابًن .......................فزسًاااس  .........................ثاااِ شاااوبرُ شٌبساااٌبهِ  .........................زاراي واااسهلي
شوبرُ  ............ .............شاغل ً .........................شابًي هحال وابر .................................................................................
وسپستي هحل وبر ً ...................شبًي هحل سىًَت  ............................................................................وسپستي هحال
سىًَت .........................

آلااابي  /ذااابًن .......................فزسًاااس  .........................ثاااِ شاااوبرُ شٌبساااٌبهِ  .........................زاراي واااسهلي
شوبرُ  .........................شاغل ً .........................شابًي هحال وابر .................................................................................
وسپستي هحل وبر ً ...................شبًي هحل سىًَت  .............................................................................وسپستي هحل
سىًَت .........................
ثب آگبّي وبهل اس تؼْسات زاًشجَ  ،ظوي ػمس ذبرج السم ٍ ثز هجٌبي هبزُ  10لبًَى هسًي هتؼْس هيشَين وِ تؼْسات
فَق الذوز زاًشجَ  ،تؼْس ايٌجبًجبى ثَزُ ٍ هلتشم هي شَين  ،چٌبًچِ زاًشجَي هذوَر  ،ثِ تؼْسات ذَز ثِ شازح فاَق
الذوز ػول ًىٌس ٍ اس ّز يه اس تؼْسات فَق ترلف وٌس ٍ هٌظَر ٍسارت ثْساشت ٍ زاًشگبُ ػلَم پششىي ....................
 ،ػولي ًشَز ً ،مط تؼْس زاًشجَ ثِ هٌشلِ ًمط تؼْس ايٌجبًجبى ثَزُ ٍ ٍسارت ثْساشت حك زارز  ،ثاسٍى ّايچ گًَاِ
تشزيفبت  ،ثِ صزف اػالم ثِ زفتزذبًِ  ،زر هَرز ترلف اس ّز يه اس تؼْسات فَق  ،اس ؼزيك صسٍر اجزائياِ ساِ ثزاثاز
ّشيٌِّبي اًجبم شسُ ثبثت زاًشجَ ( ثِ شزح فَق ) ثِ ػالٍُ وليِ ذسبرات ٍارزُ را  ،اس اهَال ايٌجبًجبى راسبً استيفب وٌس
ٍ ظوي ػمس ذبرج السم ٍ ،سارت هشثَر را ٍويل ذَز زر سهبى حيبت ٍ ٍصي زر سهبى هوبت لزار زازين تب ًسجت ثِ احزاس
ترلف اس ّز يه اس تؼْسات فَق ٍ تؼييي هيشاى ّشيٌِ ّب ٍ ذسبرات ٍ هؽبلجبت اس ؼزف ايٌجبًجبى ثب ذَز هصبلحِ ًوبيس
ٍ ثب اًجبم هصبلحِ ّيچ ظزٍرتي جْت هزاجؼِ ثِ همبم لعبئي يب هزجغ زيگز ثزاي تؼييي ايي هَارز ٍجَز ًرَاّس زاشت
ٍ تؼييي ٍ تشريص ٍسارت هذوَر لؽؼي ٍ غيز لبثل اػتزاض ٍ هَجت صسٍر اجزائيِ ذَاّس ثَز  .زاًشگبُ هذوَر هجابس
است هؽبلجبت ذَز را اس هحل حمَق ٍ هشايبي زريبفتي ٍ يب ّز هحل زيگزي اس اهَال ٍ زارايي ّبي ايٌجبًجابى ٍصاَل
وٌس ٍ ايٌجبًجبى هتعبهٌبً زر ثزاثز ٍسارت ثْساشت هتؼْس ثِ اًجبم تؼْسات فَق ٍ ججزاى ذسبرت ٍ پززاذت هؽبلجبت فَق
ّستين.
تجصزُ  :تؼْس ٍ هسئَليت ظبهٌيي ثب هتؼْس سٌس ًسجت ثِ اًجبم تؼْسات ٍ پززاذت ذسبرات هٌسرج زر ايي سٌس تعبهٌي
است ٍ ٍسارت ثْساشت هي تَاًس ثزاي زريبفت توبم يب ثرشي اس ذسبرت هستميوبً ػليِ ّز يه اس هتؼْس ٍ ظبهٌيي ٍ يب
زر آى ٍاحس ػليِ توبهي آًْب اجزائيِ صبزر ٍ ػوليبت اجزائي ثجتي را ثِ هٌظَر ٍصَل هؽبلجبت زٍلت ٍ ذسبرات تؼميات
ًوَزُ ٍ يب ًسجت ثِ ؼزح زػَا السام ًوبيس  .ايي لزارزاز ثز هجٌبي هبزُ  10لبًَى هسًي ثيي ؼزفيي لزارزاز هٌؼمس شسُ ٍ
ثيي ؼزفيي السم االتجبع است .
محل امضاء متعهد
محل امضاء ضامنين

