
  دانشگاه علوم پزشكي ایران ١٣٩٣سال  ۴١قابل توجھ دستیاران گرامي دوره 
  .فرمایید دقتمحضري بھ نكات ذیل تعھد زمان سپردن  درلطفًا دانشجویان گرامي 

  
  

و  مدیریتنت توسعھ و، زیرمجموعھ معا آموزش معاونت حقوقي یا ریت اموریدسایت ممراجعھ بھ ضمن  )١

فرم «بر روي قسمت  http://www.iums.ac.irوم پزشكي ایران بھ آدرس ه علادانشگمنابع برنامھ ریزي 
  در قسمت اي كھ پذیرفتھ شده اید مربوط بھ دوره از بخش فرم ھا كلیك كرده و با انتخاب نوع تعھد »تعھدات 

لت شما عزیزان ھوكھ جھت س اسناد رسمي ترگرفتھ و بھ یكي از دفا فرم موردنظر را پرینت »انواع تعھدات« 

درھمان بخش مشخص گردیده است مراجعھ و پس از تنظیم سند توسط دفترخانھ نسبت بھ  و قبًال ھماھنگ شده

  .اقدام فرمایید و ضامنین امضاي سند توسط متعھد

ند با مراجعھ بھ یكي از نمای شھرستان اقدام بھ تنظیم سند تعھدكھ مي خواھند در  يدانشجویانآندستھ از  :توجھ  )٢

 ارائھ یك برگ حكم كارگزیني و گواھي اشتغال بھ كارو ھمچنین  موردنظر دفاتر اسناد رسمي در شھرستان

در  را سند تنظیم شدهاقدام نمایند و نیز جھت ارائھ بھ دانشگاه علوم پزشكي ایران عالوه بر دفترخانھ  ضامنین

در  بقت داده تا مطلبي از قلم نیافتاده باشد یا اشتباه درج نشوددقت با فرم تعھد مطا بھدفترخانھ مربوطھ 

  .دنتماس حاصل فرمای ٦بند قید شده  شماره تلفنصورت وجود ھرگونھ مشكل با 

 سندغیر اینصورت ناچار بھ تعویض مجدد  منطبق با دوره شما باشد در دقت فرمایید فرم انتخابي :توجھ  )٣

  .خواھید بود

نفرضامن  ٢از وزارت متبوع  مندرجات فرم ھاي ارسالي جھت تضمین سند محضري مي بایست طبق :تذكر )٤

  .با حضور در دفترخانھ ھاي مذكور ذیل اسناد تعھد را امضاء نمایندكارمند رسمي قطعي شاغل دولت 

رگزیني و ضمیمھ نمودن حكم كا.فرم را پس از تكمیل بھمراه ضمائم بھ دفترخانھ تحویل فرمایید: توجھ *** )۵
وتحویل یك نسخھ از مدارك مذكور بھ دانشگاه . گواھي اشتغال بھ كار ضامن و كپي كارت ملي وي الزامي است

  .نیز ضروري مي باشد
 خودداريحقوقي دانشگاه  امور بھ مدیریت عھ حضوريجمرااز  اكیدًافوق الذكر  یند تنظیم سندبدیھي است در فرا :توجھ )۶

 گردد
 :رسمي مرتبط اسامي دفاتر اسناد*** )٧

  
  حوزه ثبتي تھران ٨٧٠رسمي شماره  دفتر اسناد- الف

  .مجتمع پزشكي قدس -تقاطع بلوار سعادت آباد و دریا -)غرب(شھرك قدس  :آدرس

  ٨٨٦٨٥٥٣٢: فاكس      ٨٨٦٨٥٥٣٢و  ٨٨٦٨٨٠٨٨ :تلفن

  حوزه ثبتي تھران ١٩٨رسمي شماره  دفتر اسناد -ب

          ، طبقھ اول١٣٥٨ان، پالك فلكھ اول صادقیھ، جنب بانك سام :آدرس 

                    ٤٤٢٠٦٤١٥ -٤٤٢٠٥٨٣٦ -٤٤٢١٠٢٨٧ :تلفن 

  

  مدیریت امورحقوقي دانشگاه                




