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فوری 
جناب آقای افشاری

سرپرست محترم دفتر حقوقی

سالم علیکم
بازگشت به نامه شماره ١٠٧/٢١٨٩/د مورخ ١٣٩٨/٥/١ در خصوص تعیین میزان مبالغ وجه التزام وثیقه ملکی 

مقاطع تخصص، فوق تخصص، Ph.D، در سال ٩٨، بدینوسیله مبالغ زیر جهت اقدام الزم اعالم می گردد:
برای فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزاد آزمون دستیار فوق تخصصی ٦٠٠ میلیون تومان (معادل ٦  

میلیارد ریال)
برای فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان در آزمون دستیار فوق تخصصی(مخصوص مستخدمین دانشگاه  

های علوم پزشکی) ٦٠٠ میلیون تومان ( معادل شش میلیارد ریال)
برای فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان در آزمون دستیار فوق تخصصی (مخصوص اعضای هیات علمی)  

٩٠٠ میلیون تومان ( معادل نه میلیارد ریال)
برای فرم سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع فوق تخصصی بالینی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون  

برقراری عدالت آموزشی و اصالحات بعدی) ٩٠٠ میلیون تومان ( معادل نه میلیارد ریال)
برای فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزاد که تعهد آنان برابر مدت تحصیل است ٣٠٠ میلیون تومان               

( معادل سه میلیارد ریال ) 
برای فرم سند تعهد از پذیرفته شدگان مقطع تخصصی بالینی (سهمیه مناطق محروم موضوع برقراری  

عدالت آموزشی و اصالحات بعدی) ٩٠٠ میلیون تومان ( معادل نه میلیارد ریال)
برای فرم وثیقه ملکی پذیرفته شدگان مقطع تخصصی بالینی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون  

برقراری عدالت آموزشی و اصالحات بعدی) ٩٠٠ میلیون تومان ( معادل نه میلیارد ریال)
برای فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران آزاد  تخصص بالینی ٣٠٠ میلیون تومان ( معادل سه میلیارد  

ریال) 
برای فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران آزاد تخصص بالینی ٣٠٠ میلیون تومان ( معادل سه میلیارد  

میلیون ریال ) 
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برای فرم اخذ تعهد محضری از کلیه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی (Ph.D) آزاد، ٣٠٠ میلیون تومان  

( معادل سه میلیارد ریال ) 
برای فرم اخذ وثیقه ملکی از کلیه پذیرفته شدگان دکتری تخصصی (Ph.D) آزاد (برای افراد فاقد ضامن)  

٣٠٠ میلیون تومان ( معادل سه میلیارد ریال)
برای فرم اخذ تعهد از کلیه پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی (Ph.D) (سهمیه مناطق محروم  

موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصالحات بعدی) ٩٠٠ میلیون تومان ( معادل نه میلیارد ریال)
برای فرم اخذ وثیقه ملکی از کلیه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی (Ph.D) (سهمیه مناطق محروم  

موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصالحات بعدی برای افراد فاقد ضامن) ٩٠٠ میلیون تومان             
( معادل نه میلیارد ریال)

برای فرم وثیقه ملکی برای اخذ تعهد از دستیاران بهره مند از سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت  

آموزشی در آزمون دستیاری دندانپزشکی ٩٠٠ میلیون تومان ( معادل نه میلیارد ریال)
برای فرم اخذ تعهد از دستیاران آزاد دندانپزشکی(متعهد عام) برای متخصصین رشته جراحی فک و  

صورت ٦٠٠ میلیون تومان (معادل شش میلیارد ریال) و برای سایر رشته ها ٣٠٠ میلیون تومان ( معادل 
سه میلیارد ریال ) 

برای فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران دندانپزشکی (متعهد عام) برای متخصصین رشته جراحی فک و  

صورت ٦٠٠ میلیون تومان (معادل شش میلیارد ریال) و برای سایر رشته ها  ٣٠٠ میلیون تومان          
( معادل سه میلیارد ریال )

رونوشت
رونوشت

رونوشت
قائم مقام محترم دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی جهت استحضار 

دبیر محترم شورای آموزش داروسازی و تخصصی جهت استحضار 

دبیر محترم شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی جهت استحضار 

دبیر محترم شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی جهت استحضار 

دفتر معاونت 


