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آنی – آنی 
رئیس محترم دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

رئیس محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران 

رئیس محترم مرکز  آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی  قلب و عروق شهید رجایی 
رئیس محترم موسسه ملی تحقیقات سالمت 

رئیس محترم موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی  جمهوری  اسالمی ایران 

با سالم و احترام
نظر به کثرت استعالم های صورت گرفته از سوی دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص تضامین قابل 
اخذ از پذیرفته شدگان دوره ها و مقاطع مختلف تحصیلی، تضامین مورد نظر با در نظر گرفتن میزان هزینه های 
مصروفه برای تحصیل افراد یاد شده و ضرورت رعایت غبطه مالی دولت و بیت المال، به شرح ذیل اعالم می گردد: 

تودیع سند تعهد محضری مطابق فرمت ابالغی به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در  -۱
دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ  اعالمی معاونت آموزشی وزارت متبوع -۲

ضمناً به منظور پیشگیری از هرگونه دخل و تصرف در مفاد اسناد تعهد تاکید می گردد کلیه اسناد با حضور 
نمایندگان حقوقی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. 

رونوشت:

جناب آقای دکتر الریجانی معاون محترم آموزشی برای استحضار  -
جناب آقای دکتر جان بابایی معاون محترم درمان برای استحضار  -

جناب آقای دکتر توکلی رئیس محترم مرکز حراست برای استحضار   -
اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات  -

معاونین محترم آموزشی دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی برای اطالع و اقدام الزم   -
مدیران محترم حقوقی دانشگاه ها / دانشکده ها و موسسات وابسته برای اطالع و اقدام الزم  -


