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 ارتش جمهوری اسالمی اریان
گاه اهی )رقارداد استخدامی و تعهد انهم خدمتی داوطلبان استخدام  اقنون آجا(  94  هب استناد مادهآجاافسری  دانش

      داوطلب استخدام در ارتش از یک سو و نیرو( بوده و فی مابین 6611مفاد این قرارداد منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون ارتش )مصوب سال        

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

 مشخصات داوطلب استخدام:
 متولاد:              .............. صاادره از:  ............................ شاماره کاارت ملای:    .................... ......... ش.ش:..... ............ فرزناد: .................. ...... نام خاانوادگی: ............. نام:

 ................................................................................ نشانی محل سکونت: .................................................................................... ن همراه:فتل ...................... تلفن ثابت:

 داوطلب استخدام: تعهدات 
 خصوصی بجز ارتش شاغل نباشم و تا قطع همکاریم با ارتش در سایر سازمان های خصوصی و دولتی استخدام نشوم.متعهد می گردم در هیچ سازمان یا ارگان دولتی و  -6
 حداقل و حداکثر مدت خدمت من در ارتش برابر مقررات جاری نیروهای مسلح خواهد بود. -2

      اخت به ماخذ روز( و باه میازان مقارر در قاوانین     ده به صورت یوم االداء )پردر صورت رهایی از خدمت قبل از پایان مدت تعهد، ملزم به پرداخت هزینه های مصروف -6

 و مقررات مربوط می باشم.

( بوده و در غیر این صاورت  6611قانون ارتش مصوب  22متعهد می گردم که هنگام تنظیم این تعهد نامه دارای کلیه شرایط مندرج در آگهی استخدام )موضوع ماده ی  -4

 ی به ارتش محرز گردد ارتش حق خواهد داشت برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.خالف واقع بودن مدارک ابراز ر مرحلهدر ه

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

مبادی مربوط، اجازه ی ادامه تحصیل نخواهم داشت. همچنین متعهد می شاوم بادون اخاذ     در خصوص ادامه ی تحصیل تابع مقررات ارتش بوده و بدون اخذ مجوز از -1

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

 از عهاده ی خساارت 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                                                                                                                         

 « تعهد انهم ی ضامن»
........... صاادره از: .............. متولاد:              خانوادگی: .............................. فرزند: ................. ش.ش: .................... شماره کاارت ملای: .................  نام: ...................... نام 

 ...........................محل سکونت: ..................................................................................................................تلفن ثابت: ...................... تلفن همراه: ....................... نشانی 

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

             نسابت باه آن نادارم     یهیچگوناه اعتراضا  حاق  و مان   با ارتاش اسات  ها برآیم. تشخیص و تعیین میزان خسارت و هزینه از عهده خسارات وارده بدون هیچگونه عذری 

             کلیاه اخطاار هاایی     ،و در صاورت عادم اطاالع   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 بود.من که به نشانی سابق 

 امضاء و اثر انگشت ضامن                :تاریخ                                                                                                                                                       

 1 شماره فرم

یاا    این قسمت مربوط به داوطلبانی است که ضاامن آنهاا دارای ساند مالکیات      

پروانه اشتغال باشد و بایستی صحت مشخصات و امضاء ضامن بوسایله دفترخاناه   

 اسناد رسمی گواهی گردد.

این قسمت مربوط به داوطلبانی است که ضامن آنها از کارکناان رسامی شااغل یاا     

بازنشسته نیروهای مسلح بوده و بایستی صحت مشخصات و امضااء ضاامن بوسایله    

 کانون بازنشستگان نیروهای مسلح        گواهی گردد.کارگزینی یگان مربوطه یا 

... صاحت مشخصاات              .................دفترخانه ی ثبات اساناد رسامی شاماره .........    

و امضاااء ضااامن را بااه موجااب سااند مالکیاات   پروانااه اشااتغال شااماره      

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

 و مهر دفترخانه ی ثبت اسناد رسمیمحل امضاء 

کارگزینی یگان مربوطه ی ضامن   کاانون بازنشساتگان نیروهاای مسالح، صاحت      

 مشخصات و امضاء ضامن را گواهی می نماید.

 

 محل امضاء و مهر کارگزینی یا کانون بازنشستگان


