
  بسمه تعالی

  ار�ش ���وری اسال�ی ا�ان

م( �ی و ��ھد �� �د��ی داوط�بان ا���دا   )��ون آجا  ۴۹  � ا��ناد مادهآجاا��ری  دا�ه �ی ��ارداد ا���دا

      داوطلب استخدام در ارتش از یک سو و نیروبوده و فی مابین ) 1366مصوب سال (مفاد این قرارداد منطبق بر قوانین و مقررات جاري کشور از جمله قانون ارتش        

  .ام نیز می باشدیا سازمان وابسته به ارتش از سوي دیگر جهت تعیین روابط استخدامی منعقد می گردد این قرارداد همچنین متضمن تعهدات ضامن داوطلب استخد

م   :���صات داوط�� ا���دا

 :   /   /    متولـد  .............. :صـادره از  ............................ :شـماره کـارت ملـی    .................... :ش.ش......... ..... :فرزنـد ............ .................. :نام خـانوادگی ...... ............. :نام

  ..................: ...........................................................................................................................نشانی محل سکونت.......................  :ن همراهفتل ...................... :تلفن ثابت

ت  م ��ھدا   :داوط�� ا���دا

  .خصوصی بجز ارتش شاغل نباشم و تا قطع همکاریم با ارتش در سایر سازمان هاي خصوصی و دولتی استخدام نشوممتعهد می گردم در هیچ سازمان یا ارگان دولتی و  -1

  .حداقل و حداکثر مدت خدمت من در ارتش برابر مقررات جاري نیروهاي مسلح خواهد بود -2

      و بـه میـزان مقـرر در قـوانین     ) اخت به ماخذ روزدپر(ه به صورت یوم االداء در صورت رهایی از خدمت قبل از پایان مدت تعهد، ملزم به پرداخت هزینه هاي مصروف -3

  .و مقررات مربوط می باشم

بوده و در غیر این صـورت  ) 1366قانون ارتش مصوب  29موضوع ماده ي (متعهد می گردم که هنگام تنظیم این تعهد نامه داراي کلیه شرایط مندرج در آگهی استخدام  -4

  .ي به ارتش محرز گردد ارتش حق خواهد داشت برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایدخالف واقع بودن مدارك ابراز ر مرحلهدر ه

  .محل خدمت من براساس نیاز ارتش خواهد بود و هرجا که ارتش صالح بداند خدمت خواهم کرد -5

همچنین متعهد می شـوم بـدون اخـذ    . مبادي مربوط، اجازه ي ادامه تحصیل نخواهم داشت در خصوص ادامه ي تحصیل تابع مقررات ارتش بوده و بدون اخذ مجوز از -6

  .مجوز از مراجع ذي صالح به خارج از کشور مسافرت ننمایم

 از عهـده ي خسـارت وارده    محافظت و مراقبت از تمامی اشیاء و اموالی که تحویل من می شود یا بر آنها نظارت دارم را بر عهده گرفته و در صورت کسر یا زیان باید -7

  .بر آیم

  امضاء و اثر انگشت داوطلب/       /      :تاریخ                                                                                                                         

  » ��ھد �� ی ضا�ن«

:   /   /    متولـد : .............. صـادره از : ............................ شماره کـارت ملـی  : .................... ش.ش: ................. فرزند: .............................. خانوادگینام : ...................... نام

  ..................: ...........................................................................................................................محل سکونتنشانی : ....................... تلفن همراه: ...................... تلفن ثابت

از ارتش اخراج و یا مسـتعفی شـد   ر ننمود و به هر دلیلی ا رفتا.ا.ضامن یاد شده ي باال بوده و متعهد می گردم چنانچه فرد مزبور از هر حیث برابر شرایط و ضوابط ارتش ج

ـ  حـق  و مـن   با ارتـش اسـت  ها تشخیص و تعیین میزان خسارت و هزینه . برآیماز عهده خسارات وارده بدون هیچگونه عذري               نسـبت بـه آن نـدارم     یهیچگونـه اعتراض

             کلیـه اخطـار هـایی     ،و در صـورت عـدم اطـالع   ه یگان خدمتی متضامن ارائه نمایم را در اولین فرصت بخود نشانی محل سکونت جدید  ، بایدو در صورت تغییر اقامتگاه

  .فرستاده می شود اخطار قانونی خواهد بودمن که به نشانی سابق 

  امضاء و اثر انگشت ضامن     /    /     :تاریخ                                                                                                                                                       

  1 شماره فرم

یـا    این قسمت مربوط به داوطلبانی است که ضـامن آنهـا داراي سـند مالکیـت      

پروانه اشتغال باشد و بایستی صحت مشخصات و امضاء ضامن بوسـیله دفترخانـه   

  .اسناد رسمی گواهی گردد

این قسمت مربوط به داوطلبانی است که ضامن آنها از کارکنـان رسـمی شـاغل یـا     

بازنشسته نیروهاي مسلح بوده و بایستی صحت مشخصات و امضـاء ضـامن بوسـیله    

  .کانون بازنشستگان نیروهاي مسلح        گواهی گرددکارگزینی یگان مربوطه یا 

صـحت مشخصـات              ... ..........................دفترخانه ي ثبـت اسـناد رسـمی شـماره     

ــت     ــند مالکی ــب س ــه موج ــامن را ب ــاء ض ــماره  / و امض ــتغال ش ــه اش پروان

  .گواهی می نماید........ ..............................

  و مهر دفترخانه ي ثبت اسناد رسمیمحل امضاء 

کـانون بازنشسـتگان نیروهـاي مسـلح، صـحت      / کارگزینی یگان مربوطه ي ضامن 

  .مشخصات و امضاء ضامن را گواهی می نماید

  

  محل امضاء و مهر کارگزینی یا کانون بازنشستگان




