
 بسمه تعالی

  .مندرجات اين فرم بايستي در يكي از دفاتر اسناد رسمي به طور دقيق و خوانا و با درج تمامي مشخصات خواسته شده تنظيم و به ثبت برسد
  »تعهد نامه«

  
  

  :شماره دانشجويی:                        شماره شناسنامه    :فرزند      : اينجانب            
  :شماره ملي      :متولد سال                     :صادره از  
  ):                                                         محل اقامت دائم(ساكن  
  :تلفن همراه:                               تلفن ثابت:                           دوره               : دانشگاه/دانشجوي  
  

و يا در مقاطع تحصيلي   تسهيالت رفاهي صندوق رفاه دانشجويان ونيز تسهيالت ساير شرکتها و مراکز خريد به صورت ليزينگ و يا معرفی صندوق مذکور استفاده نمودهكه از 
ق ضوابط و مقررات صندوق مذكور كامالً مطلع بعدي خواهم نمود و همچنين از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهيالت مذكور و نيز نحوه پرداخت كارمزد طب

صندوق رفاه  ي ازشوم پس از اتمام تحصيل و قبل از دريافت هر نوع گواهي تحصيلي، اوراق اقساط بازپرداخت تسهيالت را دريافت ضمن عقد خارج الزم متعهد مي. باشم مي
نسبت به بازپرداخت آن و كارمزد طبق ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجويان اقدام نمايم  مذكور و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط و مقررات صندوقرا اخذ نموده دانشجويان 

" و ضوابطی که از آن کامالو نيز متعهد می شوم که تسهيالت دريافتی به صورت ليزِينگ را طی دوران تحصل بصورت اقساط و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط،براساس شرايط 
از تحصيل و نيز در صورت تأخير بيش از سه بار متوالي در ) تحصيل يا اخراج انصراف، ترك(شوم در صورت عدم فراغت  همچنين متعهد مي. خت نمايم آگاه می باشم،پردا

به صدور اجرائيه عليه اينجانب  تواند از طريق دفترخانه اسناد رسمي تنظيم كننده سند نسبت صندوق مذكور مي. بازپرداخت اقساط، كليه بدهي را به صورت يكجا مسترد نمايم
همچنين صندوق .اعالم نمايد، اقدام كند خانههاي ناشي از اقدام قانوني را به هر ميزاني كه راساً تشخيص و به دفتر  برای  وصول اصل بدهی و كارمزد طبق ضوابط و نيز هزينه

به دفتر خانه " چنانچه نشانی خود را تغيير دهم مراتب را فورا.ارهايی که صالح بداند استفاده نمايدرفاه دانشجويان می تواند برای وصول مطالبات خود از کليه شيوه ها و راهک
  .در اين تعهدنامه قطعی استتنظيم کننده سند و همچنين به صندوق رفاه دانشجويان اطالع خواهم داد در غير اينصورت کليه  ابالغات و اخطاريه ها  به محل تعيين شده 

  
  
  
                    :به شماره شناسنامه               : متولد سال       :فرزند      :خانم/آقاي  
          :شماره ملي                                :محل تولد:                                       صادره از  
          ):نام محل كار و شهرستان محل كار(شاغل در  
  :شماره تلفن محل كار                                                                                           :گزينيبه شماره حكم كار  
  :كد بانك             :شعبه              :در بانك                       :دارنده شماره حساب بانكي  
  :شماره تلفن ثابت                           ):محل كار( به نشاني  
  :شماره تلفن همراه                         :و كدپستي) محل اقامت دائم(ساكن  
  
  

زم به الذكر اين سند بابت دريافت تسهيالت در قبال صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دارد و در اين تعهدنامه مل با اطالع كامل از تعهداتي كه متعهد فوق
شوم كه چنانچه نامبرده خالف مقررات مذكور عمل كند، به  متعهد و ملتزم مي) انعقاد يافته شفاهي با صندوق رفاه دانشجويان(بازپرداخت آن گرديده، ضمن عقد خارج الزم 

مسئوليت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه . ه نمايممحض اعالم و تشخيص صندوق رفاه دانشجويان كليه بدهي متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض تأدي
به هر حال تشخيص و اعالم . ها تقاضاي صدور اجرائيه نمايد تواند براي هر يك از نامبردگان و يا در آن واحد براي هر دوي آن دانشجويان تضامني است و صندوق مزبور مي

االجرا بوده و غير  ضايی  نسبت به ميزان بدهي جهت صدور اجرائيه و اقدام قانونی عليه متعهد و ضامن ، قاطع و الزمصندوق رفاه دانشجويان به دفترخانه اسناد رسمی و مراجع ق
  امضاء ضامن                               امضاء متعهد                               . قابل اعتراض است

  :       /         /تاريخ :       /       /                                                       تاريخ                                                          
 :توانند ضمانت دانشجويان متقاضي تسهيالت رفاهي را بنمايند شامل افرادي كه مي

و پيماني و نيز كاركنان رسمي  نمايند زادگان از كارافتاده كه حقوق و مزايا از بنياد شهيد و جانبازان و ايثارگران دريافت ميشهدا و آمعظم دولت، جانبازان، خانواده  كاركنان رسمي و پيماني-
خرداد،  ۱۵كميته ملي المپيك ايران، بنياد ، بنياد مسكن انقالب اسالمي،) ره(آن ، شهرداريها ، هالل احمر ، كميته امدادحضرت امام  نهاد رهبري و مراكز تابعه(نهادهاي عمومي غير دولتي همچون 

 ،) صندوق تامين خسارتهاي بدني ائيان و عشاير،سازمان تبليغات اسالمي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان دانش آموزي جمهوري اسالمي ايران، بنياد امور بيماريهاي خاص، صندوق بيمه روست
      ، بازنشستگان نيروهاي مسلح و  )سال سابقه اشتغال ۳با حداقل (شركتهاي دولتي،  و ساير شركت آب و فاضالب، مخابرات، برق، گازكاركنان رسمي دانشگاه آزاد اسالمي، كليه بانكها، 

  .ضمانت نمايند را تسهيالت رفاهي مشروط به ارائه مدارك ذيل، بازپرداخت توانند  مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي مي
  :الزم جهت ارائه به اداره رفاه دانشجويان دانشگاه مدارك

براي ( يا بازنشستگي حكم استخداميآخرين تصوير در صورت امكان،  كسر از حقوق ضامن گواهي ، گرديده است تنظيم دفاتر اسناد رسمي كشور ازكه در يكي سندتعهد  اصل
  .تصوير آخرين فيش حقوق، .)جهت معرفي به صندوق رفاه دانشجويان الزامي استآنان واهي معتبر از آخرين محل خدمت كاركنان دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي الزامي نيست ولي ارائه گ

  .گواهي كسر از حقوق ضامن براي صندوق رفاه دانشجويان امكان پذير است فقط در صورت ارائه شايان ذكر است ضمانت بازنشستگان ساير دستگاهها به غير از نيروهاي مسلح
  .وزارت علوم،تحقيقات و فناوري صادر گردد در غير اينصورت فاقد ارزش خواهد بود_ تمامي گواهي هاي مذكور بايد صرفأ با عنوان صندوق رفاه دانشجويان : توجه

  

  .باشد در صورت فوت ضامن، متعهد ملزم به معرفي ضامن جديد مي :۱تذكر     
پستي در سند تعهد به طور دقيق و خوانا قيد فرماييد و هرگونه تغيير نشاني  را در اولين  دائم خود را همراه با كد خواهشمند است نشاني محل سكونت :۲تذكر     

سند  ها به محل تعيين شـده در كننده سند اعالم نماييد در غير اين صورت كليه ابالغات و اخطاريه فرصت به صندوق رفاه دانشجويان و دفاتر اسناد رسمي تنظيم
 .باشد د قطعي ميتعهـ

    .التحصیلی نزد خود نگهداري نمایید از اصل سند تعهد محضري کپی تهیه و تا زمان فارغ

 متعهد) الف

 ضامن) ب


