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 شماره :

 تاریخ:

 :4فرم شماره 
 

 تعهد نامه محضری

 )مخصوص دانشجویان پسری  که از معافیت تحصیلی  استفاده می کنند(

 

کد ملی  ............................. محل صدور.................نظر به اینکه اینجانب .......................... فرزند .............. به شماره شناسنامه 

شماره منزل .....................................................................................  آدرستاریخ تولد...../..../............ ساکن .................  ................................

که اکنون شاغل به تحصیل در دانشگاه ............................. مقطع کاردانی/ ....................... شماره همراه ................................ 

ویی بنا و از س کارشناسی/کارشناسی ارشد/ دکترا می باشم و از معافیت تحصیلی صادره از حوزه نظام وظیفه استفاده می نمایم

به معافیت تحصیلی صادره و عدم انجام خدمت نظام مقدس وظیفه، ممنوعیت خروج از جمهوری اسالمی ایران را دارم. بدین 

وسیله متعهد می گردم بعد از زیارت عتبات عالیات ، از کشور عراق به ایران اسالمی باز گردم و به منظور انجام تعهد فوق 

.......................................... را به عنوان ضامن معرفی می نمایم تا نسبت به موارد احتمالی عدم انجام تعهد، بدینوسیله آقای/خانم...

 باشد. دانشگاهیانپاسخگوی ستاد عمره 

 

کد ملی  ..... محل صدور.................اینجانب .......................... فرزند ...................  به شماره شناسنامه ........................

...................................................................................  به آدرستاریخ تولد...../..../....... ساکن .................  ................................................

........................................ بدینوسیله مراجعت آقای .............................. را ضمانت می کنم . بدیهی است در  ... شاغل........................

در وقت و زمان مقرر به کشورجمهوری اسالمی ایران ن و شرایطی از سفر عتبات عالیات صورتی که متعهد اصلی تحت هر عنوا

اعم از اینکه عدم مراجعه بنا به اراده خودش یا به وسیله عوامل قهری باشد، اینجانب تضمین می نمایم که از  مراجعت ننماید،

و به مجرد اطالع ستاد مذکور و   دانشگاهیانعهده هر نوع  خسارت،به هر میزان و مبلغ که باشد، بنا به تشخیص ستاد عمره 

 ه هرگونه ادعای حقوقی و قانونی را از خود سلب و اسقاط می نمایم.بدون هیچ گونه ادعا و اعتراض برآیم و بدینوسیل

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو                  نام ونام خانوادگی ضامن                           تاییدیه دفتر اسناد رسمی 

 محل مهر و امضاء                     محل امضاء اثر انگشت                      محل امضاء اثر انگشت                
  

قابل توجه دانشجویان گرامی: در صورت صدور مجوز خروج از کشور و عدم استفاده از مجوز طبق مقررات 

 سازمان وظیفه عمومی ناجا به مدت یک سال ممنوع الخروج می گردید


