
 )دانشگاه صنعتی کرمانشاه( یپژوهش  تیدر قالب مأمور یاعزام به سفر علم جهت تعهد نامه
 

.................جا که  از آناحتراماً   ......................................اینجانب  به موجب  .....................  .................................. عضو هیات علمی گروه 

............................ مورخ    تحت  کشور  از  خارج  مدت  کوتاه(  پژوهشی  مأموریت)  مطالعاتی  فرصت  دوره  در  حضور  قرارداد شماره 

روز )از زمان اعزام( عازم کشور ........................   60............................ برای سفر علمی در قالب ماموریت پژوهشی به مدت حداکثر  

افراد مشروحه ذیل به عنوان ضامنین، متعهد به بازگشت   دارماعالم میبدینوسیله ، وم قرارداد مرق 7لذا در اجرای ماده  ، باشممی

 اند.  اینجانب به کشور گردیده

 
 نام و نام خانوادگی متقاضی :  

 

 تاریخ ، امضاء و اثر انگشت : 

 

 

آن از  .........................احتراماً،  گروه  علمی  هیئت  عضو   ............................................................... خانم  آقای/  که  به  جا   .........................

علمی در قالب ماموریت پژوهشی به مدت حداکثر  موجب قرارداد شماره................................. مورخ ................................... برای سفر  

قرارداد  باشند، اینجانبان، امضا کنندگان ذیل، ضمن اطالع کامل از مفاد  روز )از زمان اعزام( عازم کشور ........................ می  60

و شروع به  ................. را به کشور جمهوری اسالمی ایران مذکور به عنوان ضامن، بازگشت آقای/ خانم ...............................................

نمائیم. چنانچه مشارالیه بنا به هر دلیلی در زمان مشخص شده  تضمین می  متضامناً متعهد و  کار در دانشگاه صنعتی کرمانشاه را

دهیم که  اجازه می روز از زمان اعزام( به کشور مراجعه ننماید، به امور مالی دانشگاه صنعتی کرمانشاه اختیار و    60)حداکثر  

........................................................ را )اعم از حقوق، بیمه، پیش ...( از حقوق و  معادل مبالغ پرداختی به آقای / خانم  پرداخت و 

ر کمال صحت و  دهد کسر نماید و با اطالع کامل از مفاد این تعهد و دمزایای اینجانبان به هر طریق مقتضی که تشخیص می

ن به عنوان ضامن در قبال اجرای تعهد و بازگشت  نباضمناً مسئولیت اینجا  نماییم. سالمت نسبت به تایید و امضای آن اقدام می

 باشد.به کشور متعهد اصلی، تضامنی می

 

 نام و نام خانوادگی ضامن اول :  

 

 تاریخ ، امضاء و اثر انگشت : 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی ضامن دوم :  

 

 تاریخ ، امضاء و اثر انگشت : 

 

 


