
  .این فرم بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و خوانا تنظیم و به ثبت برسد

  متعهد: الف

  

  :صادره از:                                             به شماره شناسنامه:                                فرزند:                                      اینجانب

  :تلفن ثابت):                                             محل اقامت دائم(ساکن :                                           شماره ملی:                              متولد سال

  :به شماره دانشجویی:                                              هدور:                                 دانشجوي دانشگاه:                      تلفن همراه

ها و مراکز خرید به صورت لیزینگ و با معرفی صندوق مذکور استفاده نموده و یا در مقاطع تحصیلی بعدي خواهم  که از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان و نیز تسهیالت سایر شرکت
ضمن عقد خارج . باشم عمل نحوة پرداخت و بازپرداخت تسهیالت مذکور و نیز نحوة پرداخت کارمزد طبق ضوابط و مقررات صندوق مذکور کامالً مطلع مینمود و همچنین از مفاد دستورال

دانشجویان را اخذ نموده و مطـابق تـاریخ   شوم پس از اتمام تحصیل و قبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی اوراق اقساط بازپرداخت تسهیالت دریافتی از صندوق رفاه  الزم متعهد می
شوم تسـهیالت دریـافتی بـه     متعهد میسررسید هر قسط و مقررات صندوق مذکور نسبت به باز پرداخت آن و کارمزد طبق ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایم و  نیز 

شوم در  همچنین متعهد می. باشم پرداخت نمایم ید هر قسط، براساس شرایط و ضوابطی که از آن کامالً آگاه میصورت لیزینگ را طی دوران تحصیل به صورت اقساط و مطابق تاریخ سررس
 صندوق. از تحصیل و نیز در صوت تأخیر بیش از سه بار متوالی در بازپرداخت اقساط، کلیۀ بدهی را به صورت یکجا مسترد نمایم) انصراف، ترك تحصیل یا اخراج(صورت عدم فراغت 

هاي ناشی از اقدام قانونی  یز هزینهتواند از طریق دفترخانۀ اسناد رسمی تنظیم کنندة سند نسبت به صدور اجراییه علیه اینجانب براي وصول اصل بدهی و کارمزد طبق ضوابط و ن مذکور می
کارهایی که صالح بداند  ها و راه تواند براي وصول مطالبات خود از کلیۀ شیوه انشجویان میهمچنین صندوق رفاه د. را به هر میزانی که رأساً تشخیص و به دفترخانه اعالم نماید اقدام کند

به دفترخانۀ تنظیم کنندة سند و همچنین به صندوق رفاه دانشجویان اطالع خواهم داد در غیر این صورت کلیۀ ابالغات و » فوراً«چنانچه نشانی خود را تغییر دهم مراتب را . استفاده نماید
  .ها به محل تعیین شده در این تعهدنامه قطعی است طاریهاخ

  ضامن: ب

  

نام محل کار، شهرستان، منطقه و (شاغل در :            شماره ملی:          متولد سال:         صادره از:           به شماره شناسنامه:                فرزند:                          اینجانب
ــل کــ   ــوزه مح ــارگزینی   ):              ارح ــماره حکــم ک ــه ش ــار   :         ب ــل ک ــماره تلفــن مح ــاب بــانکی   :       ش ــماره حس ــک:    دارنــده ش :........   شــعبه:       در بان

  :   تلفن همراه                       :       تلفن ثابت):                              محل اقامت دائم(ساکن ):               محل کار(به نشانی :          کد بانک

زپرداخت الذکر این سند بابت دریافت تسهیالت در قبال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دارد و در این تعهدنامه ملزم به با با اطالع کامل از تعهداتی که متعهد فوق
شوم که چنانچه نامبرده خالف مقررات مذکور عمل کند، به محـض اعـالم و تشـخیص     متعهد و ملتزم می) هی یا صندوق دانشجویانانعقاد یافته شفا(آن گردیده، ضمن عقد خارج الزم 

ندوق مزبـور  شجویان تضامنی است و صـ صندوق رفاه دانشجویان کلیۀ بدهی فوق و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض تادیه نمایم مسئولیت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دان
به هر حال تشخیص و اعالم صندوق رفاه دانشجویان به دفترخانۀ اسـناد رسـمی و   . ها تقاضاي صدور اجرائیه نماید تواند براي هر یک از نامبردگان و یا در آن واحد براي هر دوي آن می

  .قاطع و الزم االجرا بوده و غیرقابل اعتراض است مراجع قضایی نسبت به میزان بدهی جهت صدور اجرائیه و اقدام قانونی علیه متعهد و ضامن،

  :امضاي ضامن :                                                                                                          امضاي متعهد                                 

  :دانشگاهمدارك الزم جهت ارائه به ادارة رفاه دانشجویی 

  .اصل سند تعهدنامه تنظیمی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور -1

  .تصویر آخرین حکم استخدامی کارکنان رسمی و پیمانی دولت جهت ضمانت  -2

ستخدامی و گواهی کسر از حقوق مورد تاییـد  صندوق رفاه دانشجویان با ارائه تصویر آخرین حکم ا 2/9/90مورخ  16707/1/130ضمانت سایر موارد اشاره شده در بخشنامه شماره  -3
  .باشد می

  .فرم تکمیل شده مشخصات دانش آموختگان  -4

  تصویر کارت ملی -5

  .باشد ملزم به معرفی ضامن جدید میدر صورت فوت ضامن، متعهد : 1تذکر 

فرمایید و هرگونه تغییر نشانی را در اولین فرصت به صـندوق رفـاه    خواهشمند است نشانی محل سکونت دائم خود را در سند تعهد به طور دقیق و خوانا قید: 2تذکر 
 .باشد ها به محل تعیین شده در سند تعهد قطعی می دانشجویان و دفتر اسناد رسمی تنظیم کنندة سند اعالم نمایید در غیر این صورت کلیۀ ابالغات و اخطاریه


