
  بسمه تعالی

  :تاریخ                                       ایران  جمهوري اسالمی                                                           

  :شماره             ش پزشکی            وزارت بهداشت ، درمان و آموز                                           

  و امور دانشگاهیمعاونت آموزشی                                                                     

  فرم سند وثیقه ملکی به جاي ضمانت نامه بانکی جهت خروج موقت از کشور

  :صادره از                              :شماره شناسنامهداراي :                    فرزند    انم                 خ/ چون آقاي 

  :ساکن

از مزایاي تحصیالت رایگان استفاده نموده و بابت آن به دولت بدهکار میباشد و در نظر دارد با مجوز وزارت 
الزم متعهد میشود و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از کشور خارج شود ، لذا نامبرده ضمن عقد خارج 

را به وزارتخانه فوق الذکر ین خروج به مدت       هفته به         کشور مراجعه ننماید و خود چنانچه از تاریخ اول
معرفی نکند خسارت وارده را به تشخیص اداره کل امور دانشجویان داخل که غیر قابل اعتراض میباشد نقداً و 

ن اجراي مقررات این و براي تضمین حس .یکجا به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کند
  :سند

  :صادره از:                       داراي شماره شناسنامه :                          خانم                          فرزند / آقاي 

  :ساکن

  تمامی ششدانگ عرصه و اعیانی یک باب خانه پالك                        فرعی از            اصلی واقع در 

                                                                                                                                                                                               
نزد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  با تمامی توابع عرفیه و لواحق شرعیه آن را در مقابل تعهدات فوق الذکر

ریال به وثیقه قرارداد که منظور اصلی وزارت مذکور نسبت به (                            ) پزشکی به مبلغ                     
نمود بطور تضامن مسئول اجراي تعهدات مالی متعهد اصلی است و اقرار مفاد این سند عملی گردد و نیز ضمانت 

ده عالوه بر تعهداتی که دانشجو به شرح مذکور در فوق تقبل نموده اینجانب متعهد و ملزم میباشم به محض نمو



ت متعهد را به ایران سریعاً و بدون هیچگونه تعللی فراهم ساخته و وزارت مزبور وسایل مراجعت و معاوداعالم 
شخص مذکور به مؤسسه  ضی که ممکن استهزینه هاي آن را تآدیه نمایم و بعالوه از عهده کلیه دیون و قرو

محل تحصیل یا سایر اشخاص در خارج از کشور داشته باشد از سایر اموال خود برآیم و در صورت تخلف از 
از طریق  ،وزارت مزبور حق دارد بدون هیچگونه تشریفات و با اعالم به دفترخانه در مورد تخلف مفاد این تعهد

صول نماید و قبض و اقباض از طریق وثیقه گیرنده بعمل آمد و مجدداً به موجب صدور اجرائیه مطالبات خود را و
همین سند به تصرف وثیقه گذار داده شده که از جهت خود استیفاء منافع نماید و تمامی هزینه هاي مورد وثیقه 

ه عنوان صلح به عهده وثیقه گذار است و حق ندارد قبل از ایفاي تعهدات و فک وثیقه نسبت به مورد وثیقه ب
حقوق و شرط وکالت و اقرار در مازاد و غیره هرگونه معامله ناقله یا منتج به نقل انجام دهد و هر قبیل اضافه 

ت به ثب قانون 34ساختمانی در مورد وثیقه صورت گیرد جزو وثیقه محسوب می شود و منافع از عمل ماده 
کتبی وزارت مذکور حق واگذاري منافع مورد وثیقه را به وثیقه گذار بدون اجازه . وسیله اجراي ثبت نخواهد بود

غیر ندارد و فک وثیقه پس از ایفاء تعهدات موکول به اعالم کتبی وزارت مرقوم خواهد بود و ضمن عقد وثیقه 
گذار به وزارت مزبور اختیار تفویض مینماید که در صورتیکه مبلغ بدهی بیشتر از بهاي وثیقه باشد و یا استیفاي 

دولت از وثیقه به هر عنوان میسر نشود وزارتخانه مزبور مختار است بقیه و یا کلیه مطالبات خود را که  حقوق
گذار است به هر ماید و این امر جزو تعهدات وثیقه بود از سایر اموال او استیفاء نغیر قابل اعتراض خواهد 

کمیت ارقام فوق و میزان هزینه هاي تقدیر تشخیص وزارت مزبور نسبت به وقوع تخلف از تعهد و کیفیت و 
مصروفه و خسارات وارده قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد 
بود و متعهد و ضامن حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نمودند و تعهد امضاء کنندگان در قبال دولت تضامنی 

آموزش پزشکی میتواند بدون مراجعه به مراجع قضائی علیه هر یک از  است و وزارت بهداشت ، درمان و
منظور وصول مطالبات دولت و صادر و عملیات اجرائی را به  نامبردگان و یا در آن واحد هردوي آنان اجرائیه

  ./خسارات تعقیب نماید

  )متعهد(محل امضاء دانشجو 

  محل امضاء وثیقه گیرنده

   محل امضاءوثیقه گذار

  


