
 بسمه تعالي

 اين فرم بايستي در يكي ازدفاتر رسمي به طور دقيق و خوانا تنظيم و به ثبت برسد

»تعهد نامه  «  

  :متعهد  –الف 

: به شماره شناسنامه :                                   فرزند :                                       اينجانب   

: شماره ملي :                            متولد سال :                                       صادره از   

: تلفن همراه :                               تلفن ثابت )                                                                مت دائمامحل اق(ساكن   

:   به شماره دانشجويي :                            دوره :                                                                      دانشگاه /دانشجوي  

استفاده نمـوده و يـا در مقـاطع تحصـيلي      كه از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان و نيز تسهيالت ساير شركت ها و مراكز خريد به صورت ليزينگ و با معرفي صندوق مذكور

و مقررات صندوق مذكور كامال مطلع رداخت تسهيالت مذكور و نيز نحوه پرداخت كارمزد طبق ظوابط پبعدي خواهم نمود و همچنين از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و باز 

دريـافتي از صـندوق رفـاه     يافت هر نوع گواهي تحصيلي، اوراق اقساط بازپرداخت تسهيالتيضمن عقد خارج الزم متعهد مي شوم پس از اتمام تحصيل و قبل از در. مي باشم 

وق رفاه دانشـجويان اقـدام   دانشجويان را اخذ نموده و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط و مقررات صندوق مذكور نسبت به باز پرداخت آن و كارمزد طبق ظوابط و مقررات صند

كه تسهيالت دريافتي بصورت ليزينگ را طي دوران تحصيل بصورت اقساط و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط ، براساس شرايط و ضوابطي كـه از  و نيز متعهد  مي شوم . نمايم 

بـار   ش از سـه از تحصيل و نيز در صورت تـاخير بـي  ) انصراف،ترك تحصيل يا اخراج(همچنين متعهد مي شوم در صورت عدم فراغت . آن كامال آگاه مي باشم ، پرداخت نمايم 

صندوق مذكور مي تواند از طريق دفتر خانه اسناد رسمي تنظيم كننده سند نسبت به صـدور اجرائيـه    . متوالي در باز پرداخت اقساط، كليه بدهي را بصورت يكجا مسترد نمايم

. را به هر ميزاني كه راساً تشخيص و به دفترخانه اعـالم نمايـد، اقـدام كنـد     عليه اينجانب براي وصول اصل بدهي و كارمزد طبق ضوابط و نيز هزينه هاي ناشي از اقدام قانوني

چنانچه كه نشاني خود را تغيير دهم مراتب  . استفاده نمايد  دهمچنين صندوق رفاه دانشجويان ميتواند براي وصول مطالبات خود از كليه شيوه ها و راهكارهايي كه صالح بدان

به محل تعيين شده در اين تعهـد  كليه ابالغات و اخطاريه ها ده سند و همچنين به صندوق رفاه دانشجويان اطالع خواهم داد در غير اينصورت را فوراً به دفترخانه تنظيم كنن

  .مه قطعي است نا

   :ضامن  -ب

  :                                     صادره                      :                به شماره شناسنامه                      :             فرزند                        :                      خانم /آقاي

  شاغل در                   :                متولد                    :                         شماره ملي 

  :تلفن همراه                    :                    تاريخ صدور حكم                                                                                 : به شماره حكم 

  : كد بانك    :               شعبه                         :در بانك                                  :                                    دارنده شماره حساب بانكي

  : شماره تلفن:               كد تلفن                                   ):                                                                               ارمحل ك(به نشاني

  :تلفن شماره:               كد تلفن                                                  ):                                                        محل اقامت دائم(به نشاني

وري دارد و در اين تعهد نامه ملزم با اطالع كامل از تعهداتي كه متعهد فوق الذكر اين سند بابت دريافت تسهيالت در قبال صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات و فنا

و ملتزم مي شوم كه چنانچه نامبره خالف مقررات مذكور عمل كن، بـه   متعهد) انعقاد يافته شفاهي با صندوق رفاه دانشجويان(به بازپرداخت آن گرديده ،ضمن عقد خارج الزم

مسئوليت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفـاه  . تاديه نمائيم محض اعالم و تشخيص صندوق رفاه دانشجويان كليه بدهي متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض 

به هـر حـال تشـخيص و اعـالم     . راي هر يك از نامبردگان و يا در آن واحد براي هردوي آنها تقاضاي صدور اجرائيه نمايد دانشجويان تضامني است و صندوق مزبور مي تواند ب

ـ  صندوق رفاه دانشجويان به دفتر خانه اسناد رسمي و مراجع قضايي نسبت به ميزان بدهي جهت صدور اجرائيه و اقدام قانوني عليه متعهد و ضا وده و من ،قاطع و الزم االجـرا ب

  .غير قابل اعتراض است 

  

  امضاء متعهد                                                      امضاء ضامن

  /     /    :  تاريخ /     /                                                    :   تاريخ 

  

  :مدارك الزم جهت ارائه به اداره رفاه دانشجويي دانشگاه 

 )كپي سند نزد دانشجو الزامي (.تعهد نامه تنظيمي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور اصل سند  )1

 )چنانچه ضامن بازنشسته باشد گواهي كسر از حقوق الزامي است(.و تصوير حكم بازنشستگي كارمندان بازنشسته ) كاركنان رسمي و پيماني ( تصوير حكم استخدامي  )2

 فرم تكميل شده مشخصات دانشجويان  )3

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

ن حل سكونت دائم خود را در سند تعهد به طور دقيق و خوانا قيد فرمائيد و هرگونه تغيير نشاني را در اولين فرصت به صندوق رفاه دانشجويااست نشاني مخواهشمند : 2تذكر

  .قطعي مي باشد  و دفاتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند اعالم نمائيد در غير اينصورت كليه ابالغات و اخطاريه ها به محل تعيين شده در سند تعهد


