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  "تعهدنامه  "

   :متعهد -الف* 

  :صادره از   :  به شماره شناسنامه  :فرزند  : اينجانب

  : تلفن همراه  :تلفن ثابت  :شماره ملي   :متولد سال 

  :شماره دانشجويي   :  كدپستي     :) محل اقامت دائم( ساكن

  

و نيز تسهيالت ساير شركتها و مراكزخريد بصورت ليزينگ و بامعرفي صندوق مذكور استفاده نموده ويا درمقاطع تحصـيلي   كه از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان

طبـق ضـوابط و مقـررات    بعدي خواهم نمود و همچنين از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهيالت مذكور و نيز نحوه پرداخت كارمزد طبـق ضـوابط   

وراق اقسـاط بازپرداخـت   گواهي تحصـيلي ا  هرنوعشوم پس از اتمام تحصيل و قبل از دريافت  متعد مي الزم ضمن عقد خارج. باشم امال مطلع ميكمذكور صندوق 

طبـق   و كـارمزد  آن نسـبت بـه بازپرداخـت   مذكور و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط و مقررات صندوق  ي از صندوق رفاه دانشجويان را اخذ نموده دريافتتسهيالت 

كه تسهيالت دريافتيبه صورت ليزينگ را طي دوران تحصيل به صورت اقساط و مطابق  شوم متعهد مي و نيز. اقدام نمايم رفاه دانشجويانضوابط و مقررات صندوق 

انصراف و تـرك  (ورت عدم فراغت در ص شوم همچنين متعهد مي. پرداخت نمايم باشم، تاريخ سررسيد هر قسط، براساس شرايط و ضوابطي كه از آن كامال آگاه مي

توانـد   صندوق مذكور مي. در بازپرداخت اقساط، كليه بدهي را بصورت يكجا مسترد نمايماز تحصيل و نيز در صورت تاخير بيش از سه بار متوالي ) تحصيل يا اخراج

هـاي ناشـي از اقـدام     هزينـه نيـز  وصول اصل و كارمزد، طبق ضوابط و  برايتنظيم كننده سند نسبت به صدور اجرائيه عليه اينجانب اسناد رسمي  دفترخانهازطريق 

ها و  تواند براي وصل مطالبات خود ازكليه شيوه همچنين صندوق رفاه دانشجويان مي .اقدام كند ،اعالم نمايددفترخانه قانوني را به هر ميزاني كه راساً تشخيص و به 

كننده سند و همچنين به صندوق رفاه دانشجويان اطالع  ه نشاني خود را تغيير دهم مراتب را فوراً به دفترخانه تنظيمچنانچ. راهكارهايي كه صالح بداند استفاده نمايد

  .شده دراين تعهدنامه قطعي است به محل تعيينها  اريهغير اين صورت كليه ابالغات و اخط خواهم داد در

  :ضامن-ب* 

  :   شناسنامهبه شماره   : متولد سال  : فرزند  : خانم/ آقاي 

      : شماره ملي  :محل متولد   :صادره از 

      : )نام محل كار و شهرستان محل كار( شاغل در

  :كد بانك            : شعبه       : در بانك       : دارنده شماره حساب بانكي        :تاريخ صدورحكم           :به شماره حكم كارگزيني

  :كار تلفن محل       : )محل كار( نشاني به

        :آدرس محل سكونت 

  :تلفن همراه   :تلفن منزل   :كد پستي   : )محل اقامت دائم(ساكن

  

در ايـن  اين سند بابت دريافت تسهيالت در قبال صندوق رفاه دانشجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري دارد و     الذكر با اطالع كامل از تعهداتي كه متعهد فوق

شوم كه چنانچـه نـامبرده خـالف     متعهد و ملتزم مي) انعقاد يافته شفاهي با صندوق رفاه دانشجويان(ت آن گرديده، ضمن عقد خارج الزم بازپرداختعهدنامه ملزم به 

. م، به محض اعالم و تشخيص صندوق رفاه دانشجويان كليه بدهي متعهـد فـوق و مطالبـات آن صـندوق را بـدون اعتـراض تاديـه نمـاي        كندمقررات مذكور عمل 

و يا در آن واحد بـراي هـر دوي آنهـا    تواند براي هر يك از نامبردگان  مسئوليت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجويان تضامني است و صندوق مذبور مي

بت به ميزان بـدهي جهـت صـدور    نساسناد رسمي و مراجع قضايي به هر حال تشخيص و اعالم صندوق رفاه دانشجويان به دفترخانه . تقاضاي صدور اجرائيه نمايد

  .و غير قابل اعتراض استبوده االجرا  الزم ، قاطع ومتعهد و ضامنو اقدام قانوني عليه اجرائيه 
  

  امضاء متعهد
   تاريخ

  امضاء ضامن

  تاريخ
  

  :مدارك الزم جهت ارائه به اداره رفاه دانشجويي دانشگاه

  رسمي كشوراسناد اصل سند تعهدنامه تنظيمي توسط يكي از دفاتر  )1

 )حكم بازنشستگي كارمندان بازنشسته(و تصوير  )كاركنان رسمي و پيماني(تصوير حكم استخدامي  )2

 شده مشخصات دانشجويان م تكميلفر )3
  

  .باشد متعهد ملزم به معرفي ضامن جديد مي ،در صورت فوت ضامن: 1تذكر

به طور دقيق و خوانا قيد فرمائيد و هرگونه تغيير نشاني را در اولين فرصت بـه   خود را در سند تعهدبه همراه كد پستي و تلفن ثابت  خواهشمنداست نشاني محل سكونت دائم: 2تذكر

  .باشد تعهد قطعي ميها به محل تعيين شده در سند  تنظيم كننده سند اعالم نماييد در غير اين صورت كليه ابالغات و اختاريه صندوق رفاه دانشجويان و دفاتر اسناد رسمي

  .باشد ثبت دقيق آدرس محل سكونت به همراه كدپستي و تلفن ثابت و همراه ضامن در سند تعهد الزامي مي: 3تذكر

در و  درتعهدنامه قيدگرديدهنشانه دار گرديده است بايد به صورت كامل و دقيق توسط دفتر اسناد رسمي  ) * ( قسمتهايي كه با عالمت : "تذكر " �

  .محترم خواهد بود واقب بعد ازآن متوجه خود دانشجويسند مورد نظر پذيرفته نخواهد شد و ع ،تكميل نبودن موارد ذكر شدهصورت 

 


