اداره كل امور حقوقي -واحد تعهدات و قراردادها
تعهدﻧامﻪ

خانم /آقاي:

فرزند:

به شماره شناسنامه:

داراي كد ملي:

صادره از:

به نشاني:

ﺗلﻔﻦ:

همراه:

دانشجوي مقطع:

رشته:

كد پستي:

در دانشگاه صداوسيما با آگاهي كامل از اينكه سازمان صداوسيما پس از دانشآموختگي هيچگونه ﺗعهدي براي استخدام نامبرده
نخواهد داشت در دفتر اسناد رسمي شماره

حاضر و ضمﻦ عقد خارج ﻻزم كه همزمان با ايﻦ ﺗعهد نامه جاري

گرديده است به مﻔاد زير متعهد گرديد:
 -١ﺗمامي مقررات ،آئيﻦنامههاي آموزشي و استخدامي فعلي و آﺗي سازمان و دانشگاه از جمله :برنامههاي آموزشي ،دانشجويي-
فرهنگي ،اداري-انضباطي و مﻔاد آئيﻦنامه پذيرش دانشجويان دانشگاه صداوسيما و  ...و مصوبات مراجع داخلي از جمله ،هيات
امناء ،هيات رئيسه ،شوراي دانشگاه و عند اللزوم ساير مبادي ذيربط را رعايت نموده و نسبت به آن متعهد ميباشد.
 -٢متعهد اقرار مينمايد همزمان با دوره ﺗحصيل در ايﻦ واحد آموزشي ،در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مشغول
ﺗحصيل نمي باشد و همچنيﻦ در هيچ يك از سازمانها و دستگاههاي دولتي و ساير اشخاص حقوقي به هر نحو )رسمي ،پيماني و
 (...اشتغال نداشته و به آنان ﺗعهد خدمت ندارد و در صورت اثبات خﻼف ايﻦ بند از ﺗعهد به منزلهي انصراف از ﺗحصيل در ايﻦ
دانشگاه بوده و دانشگاه اختيار دارد از ادامه ﺗحصيل نامبرده در هر مرحله از ﺗحصيل ممانعت به عمل آورد و متعهد حق هرگونه
اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.
 -٣پس از دانشآموختگي و در صورت احراز امتياز علمي ،ﺗوانمندي حرفهاي و صﻼحيت عمومي و اخﻼقي )همه موارد به
ﺗشخيص »كميته معرفي دانشآموختگان به سازمان« مستقر در دانشگاه( ،در صورت نياز سازمان و ﺗأييد صﻼحيتهاي ﻻزم از
سوي مراجع ذيربط )گزينش ،مركز بهداشت ،حراست و كميته ﺗخصصي( و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه كيﻔري ،در هر يك از
مراكز و واحدهايي كه كميته جايابي سازمان صداوسيما ﺗعييﻦ نمايد به مدت  ٢برابر مدت ﺗحصيل ايﻔاي ﺗعهد نمايد.
 -٤در صورﺗيكه متعهد به دليل اعﻼم عدم نياز از سوي اداره كل منابع انساني سازمان ،امكان ايﻔاي ﺗعهد خدمت در سازمان را پيدا
نكند ،صرفاً پس از ﺗسويه حساب با دانشگاه و پرداخت هزينههاي مستقيم ،ميﺗواند مدرك ﺗحصيلي خود را از دانشگاه دريافت
نمايد و حق هرگونه اعتراضي را در ايﻦ مورد از خود سلب و ساقط نموده است.
 -٥متعهد در صورت  (١اخراج ،انصراف يا انتقالي در طول مدت ﺗحصيل و يا ﺗحقق يكي از شروط بند  ٢ايﻦ سند  (٢عدم
پيگيري امور فارغالتحصيلي و فرايند ﺗسويه حساب با دانشگاه حداكثر ﻇرف مدت يكماه از ثبت آخريﻦ نمره و همچنيﻦ فرآيند
امتيازبندي (٣ ،ادامه ﺗحصيل در مقطع باﻻﺗر قبل از ﺗعييﻦ ﺗكليف وضعيت استخدامي و بدون داشتﻦ شرايط استعدادهاي درخشان
و يا مجوز كتبي سازمان (٤ ،عدم پيگيري فرآيند استخدام )سربازي يا امريه ،حضور در كميته ﺗخصصي وغيره( (٥ ،عدم ﺗائيد

استعﻼمهاي گزينش ،حراست و سوء پيشينه (٦ ،امتناع از ﺗصميم كميته جايابي و يا  (٧درخواست فسخ سند ﺗعهد جهت آزادسازي
مدرك ،از انجام ﺗعهد خدمت در سازمان محروم گردد ،بايد كليه خسارات و هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم )اعم از هزينههاي
ﺗحصيل ،استﻔاده از خوابگاه ،عيدي و كمك هزينههاي ﺗحصيلي و(...

اعﻼمي از سوي دانشگاه و سازمان را پرداخت نمايد.

 -٦متعهد حق درخواست ﺗسليم دانشنامه ﺗحصيلي يا ريزنمرات ﺗائيد شده )اعم از ﺗصوير يا اصل( را قبل از انجام ﺗعهد خدمت در
سازمان صدا و سيما يا فسخ سند ﺗعهد خدمت و پرداخت خسارتهاي ﺗعييني ندارد.
 -٧صدور گواهينامه موقت و ﺗائيديه ﺗحصيلي ،بعد از ﺗعييﻦ ﺗكليف استخدامي و با ذكر جمله متعهد به خدمت در سازمان جهت
بهره مندي از مزاياي آن در طول ايﻔاي ﺗعهد ،صرفاً براي ادامه ﺗحصيل در داخل كشور وفق مقررات سازمان خواهد بود.
 -٨درخصوص احراز عدم ﺗحقق شرايط مﻔاد ايﻦ سند و يا عدم ايﻔاي ﺗعهد خدمت و همچنيﻦ محاسبه هزينههاي ﺗحصيلي،
ﺗشخيص سازمان مﻼك عمل خواهد بود و متعهد و ضامﻦ حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمودند.
آقاي /خانم:

فرزند:

شماره شناسنامه:

داراي كد ملي:

صادره از:

شماره كارمندي:

محل كار:

آدرس محل كار:

شماره ﺗلﻔﻦ:

ﺗلﻔﻦ همراه:

كد پستي:

به عنوان ضامﻦ ﺗضامني متعهد ،جبران خسارات ناشي از عدم اجراي ﺗعهدات مذكور را عهدهدار گرديد و دانشگاه
و سازمان صداوسيما مي ﺗوانند به ﺗشخيص خود در مورد وصول كليه هزينهها و خسارات اعﻼمي از سوي دانشگاه ،عليه هر يك از
متعهد و ضامﻦ منﻔرداً و متضامناً اجراييه صادر نمايد.
متعهد و ضامﻦ ،هر يك به طور ﺗضامني مسئول جبران ﺗمامي هزينهها و خسارات ناشي از ﺗحصيل ،طبق ﺗشخيص دانشگاه
صداوسيما خواهند بود.
اثر انگشت و امضاي متعهد

اثر انگشت و امضاي ﺿﺎﻣﻦ

