
دانشجویان متقاضی استفاده از  راهنمای تکمیل فرم تعهد کارمندی ویژه

 صت کوتاه مدت تحقیقاتیفر

 سند تعهدنامه مالی یا دانشجویی باشد . – 1

 

 

 

 

 

 

ریال ) معادل  1500000000 فرصت خارج از كشورمبلغ تعهد فرصت مطالعاتی برای دانشجویان  – 2

میلیون ریال ) معادل  200 كشور داخل تحقیقاتیو برای فرصت   میلیون تومان ( یكصد و پنجاه

 باشد . می میلیون تومان ( بیست

قبلی ) مقطع ارشد و دكتری ( جهت تحصیلی های  دانشجو به اصل مدرک مقطعچنانچه  – 3

میلیون ریال )  100باشد، برای هر مقطع مبلغ  ترجمه و ارائه به سفارت یا دانشگاه مقصد نیاز داشته

گردد. بر این اساس چنانچه دانشجوی  ده میلیون تومان ( به تعهدنامه دانشجو اضافه میمعادل 

یكی از مقطع های تحصیلی قبلی جهت ترجمه نیاز داشته باشد، مبلغ مدرک  به اصل فرصت خارج

میلیون تومان ( است و چنانچه به اصل  یكصد و شصتریال ) معادل  1،600،000،000تعهد وی 

ریال  1700000000هردو مقطع تحصیلی قبلی جهت ترجمه نیاز داشته باشد، مبلغ تعهد وی مدرک 



این مبلغ در قسمت مورد تعهد و نیز در پاراگراف میلیون تومان ( است .  یكصد و هفتاد) معادل 

 گردد. اول شرایط و متون حقوقی درج می

نكته : مطابق قوانین سازمان امور دانشجویان، چنانچه دانشجو به ترجمه مدرک مقطع ارشد نیاز 

ریال ) معادل  1700000000داشته باشد، باید برای هردو مقطع تعهد بدهد . یعنی مبلغ تعهد وی 

 میلیون تومان ( است . یكصد و هفتاد

های تحصیلی  اصل مدرک مقطع مبلغ تعهد آموزش رایگان جهت دریافتتعهدنامه  6در بند  - 4

 ماند .( خالی باقی می 8گردد. ) در صورت عدم نیاز در این قسمت و بند  قبلی قید می

 

( و مبلغ تعهد آموزش  ریال 1500000000هد فرصت تحقیقاتی ) عتعهدنامه، مبلغ ت 8در بند  – 6

 گردد. ( به تفكیک قید می ریالمیلیون  200یا  ریالمیلیون  100رایگان ) 

به جای نام كشور بالمانع  "خارج از كشور "طبق استعالم از امور دانشجویان درج عبارت  – 7

 است .



باشد . اگر پدر یا مادر دانشجو بازنشسته  یا دارای جواز كسب ضامن باید شاغل رسمی دولتی – 8

صورت ارائه  شان بالمانع است . چنانچه پدر و مادر هر دو بازنشسته باشند، در باشند ضمانت

میلیون ریال ) یک میلیون و دویست هزار تومان  12گواهی مبنی بر باقیمانده حقوق حداقل معادل 

 ( ضمانت هر دو نفرشان بالمانع است .


