
 
 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 (شعبه یزد)سطح سه تخصصی مشاوره اسالمی قم تعهد نامه دانش پژوهان 
   

 صلی اهلل علیک یا صاحب الزمان

صيلي شماره پرونده تح و.......................  كدملي. به ......................  فرزند ...................اينجانب   ..........................

 ؛ت حوزه علميه استان يزديمدير مركز در ...............................

 :نسبت به امور ذيل خودرا شرعا متعهد مي دانم)عجل اهلل تعالي فرجه الشريف( محضرمبارك آقا امام زمان  در

اين دوره شركت نمايم وحتي االمكان غيبت تمامي كالسهای  در پشتكار باتمام جديت وتالش و -1

اين صورت  غير در غيبت نداشته باشم و دو دوازدهم جلساتبيش از  صورت اضطرار نيز در نمايم ون

 .بوده هيچ گونه اعتراضي نداشته باشم تابع تصميمات مسؤلين امر

شركت  مجوز كسب نمايم تا نصاب الزم را همه امتحانات دوره حد درو به كارگيرم  را تمام تالش خود -2

موفقيت بگذرانم تا اينجانب به عنوان مشاور  با آن دوره را نيز و دوره تكميلي به بنده اعطاء شود. در

 خدمت حوزهای علميه باشم. امين در

خدمت طالب  در سه سالنياز حوزه علميه تا  صورت صالحديد و دورهای فوق در موفقيت در پس از -3

اين  صورت عدم توانايي در در ستان باشم. وا تحت برنامه معاونت تهذيبحوزهای علميه استان يزد 

 بپردازم.را دورهای مزبور  مبلغ هزينه شده برای اينجانب در دو برابر امر

بجای تعهد محضری يك برگ چك معتبر به مبلغ  )طبق پيشنهاد خود( به جهت ضمانت موارد فوق-4

ميليون ريالي 05و در صورت نداشتن يك برگه سفته  نام گيرنده بدون تاريخ و ميليون ريال با امضاء و سي

 :تقديم مي دارمبه مشخصات ذيل  با امضا ضامن در پشت سفته

 .تحويل معاونت تهذيب شد......................................به شماره ...................شعبه.....................................چك بانك

 امضاء متعهد                 : .............................................../سفتهچك گيرندهتحويل نام و نام خانوادگي  

 تاریخ                                                                                    /سفتهامضاء تحویل گیرنده چک

 

 تعهد تلبس به لباس مقدس روحانیت ویژه طالب غیر ملبس

 دوره مي باشد اينكه ملبس بودن جزء شروط شركت در شرايط دوره و اينجانب با آگاهي كامل از ضوابط و

 غير در ملبس به لباس مقدس روحانيت گردم و سطح سه مشاوره اسالميمتعهد مي گردم تا قبل از اتمام دوره 

 نقدا به معاونت تهذيب حوزه علميه استان يزد تقديم نمايم. هزينه آن را كتبا و اين صورت انصراف از دوره و

 

 امضاء                       تاريخ                                                                                     


