اين فرم بايستي در يكي از دفاتر رسمي به طور دقيق و خوانا و در قطع

تنظيم و به ثبت برسد

« تعهدنامه »
الف ـ متعهد:
اينجانب :
متولد سال:
پالک:
دانشجوی دانشگاه:

كدپستي:

فرزند:
شماره ملي:

به شماره شناسنامه:
ساكن(محل اقامت دائم):

تلفن ثابت:
دوره:

تلفن همراه:

صادره از:

به شماره دانشجويي:

که از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان و نيز تسهيالت ساير شرکتها و مراکز خريد به صورت ليزينگ و با معرفي صندوق مذکور استفاده نموده و ياا در ماااطت ت صايیي بعاد
خواهم نمود و همچنين از مفاد دستورالعمل ن وه پرداخت و بازپرداخت تسهيالت مذکور و نيز ن وه پرداخت کارمزد طبق ضوابط و ماررات صندوق مذکور کامالً مطیات مايباشام
ضمن عاد خارج الزم متعهد ميشوم پس از اتمام ت صيل و قبل از دريافت هر نوع گواهي ت صيیي ،اوراق اقساط بازپرداخت تسهيالت دريافتي از صندوق رفاه دانشاجويان را اخاذ
نموده و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط و ماررات صندوق مذکور نسبت به بازپرداخت آن و کارمزد طبق ضوابط و ماررات صاندوق رفااه دانشاجويان اقادام نماايم و نياز متعهاد
مي شوم که تسهيالت دريافتي بصورت ليزينگ را طي دوران ت صيل بصورت اقساط و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط ،بر اساس شرايط و ضوابطي که از آن کامالً آگاه مايباشام،
پرداخت نمايم همچنين متعهد ميشوم در صورت عدم فراغت (انصراف ،ترک ت صيل يا اخراج) از ت صيل و نيز در صورت تأخير بيش از سه بار متوالي در بازپرداخت اقساط ،کیياه
بدهي را به صوت يكجا مسترد نمايم صندوق مذکور مي تواند از طريق دفترخانه اسناد رسمي تنظيم کنند سند نسبت به صدور اجراييه عیيه اينجانب بارا وصاوا اصال بادهي و
کارمزد طبق ضوابط و نيز هزينهها ناشي از اقدام قانوني را به هر ميزاني که رأساً تشخيص و به دفترخانه اعالم نمايد ،اقدام کند همچنين صندوق رفاه دانشجويان ميتواند بارا
وصوا مطالبات خود از کیيه شيوه ها و راهكارهايي که صالح بداند استفاده نمايد چنانچه نشاني خود را تغيير دهم مراتب را فوراً باه دفترخاناه تنظايم کنناده ساند و همچناين باه
صندوق رفاه دانشجويان اطالع خواهم داد در غير اينصورت کیيه ابالغات و اخطاريهها به م ل تعيين شده در اين تعهدنامه قطعي است

ب ـ ضامن :
آقای /خانم:
متولد سال:
به شماره حكم كارگزيني:
دارنده شماره حساب بانكي:
به نشاني (محل كار):
ساكن (محل اقامت دائم):

پالک:

صادره از:
به شماره سناسنامه:
فرزند:
شاغل در (نام محل كار ،شهرستان ،منطقه و حوزه محل كار):
تاريخ حكم:
كد بانك:
شعبه:
در بانك:
شماره تلفن محل كار:

كدپستي:

شماره ملي:

شماره تلفن همراه:

شماره تلفن ثابت:

با اطالع کامل از تعهداتي که متعهد فوق الذکر اين سند بابت دريافت تسهيالت در قباا صندوق رفاه دانشجويان وزارت عیوم ،ت اياات و فناور دارد و در اين تعهدنامه میازم باه
بازپرداخت آن گرديده ،ضمن عاد خارج الزم (انعااد يافته شفاهي با صندوق رفاه دانشجويان) متعهد و میتزم ميشوم که چنانچه ناامبرده خاالف مااررات ماذکور عمال کناد ،باه
م ض اعالم و تشخيص صندوق رفاه دانشجويان کیيه بدهي متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض تاديه نمايم مساووليت ضاامن و متعهاد در برابار صاندوق رفااه
دانشجويان تضامني است و صندوق مزبور مي تواند برا هر يك از نامبردگان و يا در آن واحد برا هر دو آنها تااضا صدور اجرائيه نمايد و باه هار حااا تشاخيص و اعاالم
صندوق رفاه دانشجويان به دفترخانه اسناد رسمي و مراجت قضايي نسبت به ميزان بدهي جهت صدور اجرائيه و اقدام قانوني عیيه متعهد و ضامن ،قاطت و الزم االجارا باوده و غيار
قابل اعتراض است
امضاء متعهد

امضاء ضامن

مدارك الزم جهت ارائه به اداره رفاه دانشجويي دانشگاه:
)1
)2

)3
)4
)5

اصل سند تعهدنامه تنظيمي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي کشور
تصوير آخرين حكم استخدامي کارکنان رسمي و پيماني دولت جهت ضمانت
تذكر :ضامن بازنشسته بايد گواهي کسر از حاوق ضامن ارائه دهد ( به استثنا بازنشسته نيروها مسیح و تامين اجتماعي )
تذكر مهم :گواهي کسر از حاوق ضامن بايد صرفا با عنوان صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوري صادر گردد در غير اين صورت فاقد ارزش خواهد بود و
بهتر است مبیغ در آن درج نشود و نوع کارمند )رسمي  ،پيماني  ،بازنشسته )قيد شود و گواهي کسر از حاوق ضامن مشروط به مفاهيمي همانند ( تا مادامي که از اين اداره حاوق مي گيرد) نباشد
فرم تكميل شده مشخصات دانشجويان
تصوير صف ه1و 2سند ازدواج و صف ه اوا شناسنامه فرزندان (مربوط به دانشجويان متأهل روزانه آقايان)
اعالم شماره حساب تجارت کارت (فاط دانشجويان روزانه) تمامي شعب سرار کشور قابل قبوا است

تذكر :1در صورت فوت ضامن ،متعهد ملزم به معرفي ضامن جديد ميباشد.
تذكر :2خواهشمند است نشاني محل سكونت دائم خود را در سند تعهد به طور دقيق و خوانا قيد فرمايي د و هر گونه تغيير نشاني را در اولين فرصت به صندوق رفاه دانشجويان و دفااتر اساناد رسامي
تنظيم كننده سند اعالم نماييد در غير اين صورت كليه ابالغات و اخطاريهها به محل تعيين شده در سند تعهد قطعي ميباشد.
تذكر :3داشتن پرونده در اداره رفاه دانشجويان به منزله در خواست وام نمي باشد لذا متقاضيان وام بايستي فرم های مخصوص هر وام را تكميل و به اداره رفاه دانشجويان تحويل نمايند .

