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  اسـتفاده   ونيز تسهيالت ساير شركتها و مراكز خريد به صورت ليزينگ و با معرفـي صـندوق مـذكور    ياندانشجو  رفاه  صندوق  رفاهي  از تسهيالت  كه

پرداخت و بازپرداخت تسهيالت مذكور و نيـز نحـوه پرداخـت      نحوهدستورالعمل از مفاد همچنين نمود و  خواهم  بعدي  تحصيلي  و يا در مقاطع نموده
هر   از دريافت  و قبل  تحصيل  از اتمام  پس  شوم متعهد مي  الزم  عقد خارج  ضمن.  باشم مي  مطلع "كور كامالمذ  صندوقكارمزد طبق ضوابط و مقررات 

  سررسيد هر قسط و مقررات  تاريخ  مطابقتسهيالت دريافتي از صندوق رفاه دانشجويان را اخذ نموده و   اقساط بازپرداخت ، اوراق تحصيلي  گواهي  نوع
و نيز متعهد مـي شـوم كـه تسـهيالت      . نمايم  اقدامرفاه دانشجويان و كارمزد طبق ضوابط و مقررات صندوق   آن  بازپرداخت  به  بتنسمذكور   صندوق

 دريافتي بصورت ليزينگ را طي دوران تحصيل بصورت اقساط و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط، براساس شرايط و ضوابطي كه از آن كامالً آگاه مـي 
  از سـه   تـاخير بـيش   و نيز در صورت  ازتحصيل  )يا اخراج  تحصيل  ، ترك انصراف(عدم فراغت در صورت  شوم متعهد مي  همچنين .نمايمباشم، پرداخت 

  ننـده ك  يـم  تـنظ   اسناد رسمي  دفترخانه  تواند از طريق مذكور مي  صندوق . يكجا مسترد نمايم  را بصورت  بدهي  اقساط، كليه  در بازپرداخت  بار متوالي
  هـر ميزانـي    را بـه   قـانوني   از اقـدام   ناشـي   هاي هزينهنيز  وطبق ضوابط  و كارمزد  بدهي اصل  وصولبراي   اينجانب عليه  هييصدور اجرا  به  سند نسبت

بات خود از كليه شيوه ها و همچنين صندوق رفاه دانشجويان ميتواند براي وصول مطال .كند  اقدامو به دفترخانه اعالم نمايد،   دهد تشخيص "راسا كه
چنانچه نشاني خودرا تغيير دهم مراتب را فوراً به دفترخانه تنظيم كننده سند و همچنين به صندوق رفاه  .راهكارهايي كه صالح بداند استفاده نمايد

 .نامه قطعي است دانشجويان اطالع خواهم داد در غير اينصورت كليه ابالغات و اخطاريه ها به محل تعيين شده در اين تعهد
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  و فنـاوري   ، تحقيقـات  علـوم   وزارت  دانشـجويان   رفاه  صندوق درقبال  تسهيالت  دريافت  سند بابت  الذكر اين  متعهد فوق  كه  از تعهداتي  كامل  با اطالع

  ميشـوم   متعهد و ملتزم  )انعقاد يافته شفاهي با صندوق رفاه دانشجويان( زمال  عقد خارج  ضمن ، گرديده  آن  بازپرداخت  به  ملزم  تعهدنامه  دارد و دراين
و مطالبـات آن   متعهـد فـوق    بـدهي   كليـه  دانشجويان  رفاه  صندوق و تشخيص  اعالم  محض  كند، به  مذكور عمل  مقررات  خالف  نامبرده  چنانچه  كه

  هر يك  تواند براي مزبور مي  و صندوق  است  ضامنيت  دانشجويان رفاه  هد در برابر صندوقو متع  ضامن  مسئوليت.  نمايم  تاديه  اعتراض  بدون صندوق را
اسناد  هرحال تشخيص و اعالم صندوق رفاه دانشجويان به دفترخانهه ب .نمايد  صدور اجرائيه  تقاضاي آنها  هر دوي  واحد براي  و يا در آن  از نامبردگان

متعهد و ضامن قاطع و الزم االجـرا بـوده و غيرقابـل اعتـراض     و اقدام قانوني عليه  به ميزان بدهي جهت صدوراجرائيه نسبت رسمي و مراجع قضايي
  .است

  امضا ضامن                                امضا متعهد

  :      /      /تاريخ                  :      /      /         تاريخ
 : دانشگاه  دانشجويي  رفاه  دارها  به  ارائه  جهت  الزم  مدارك

 .كشور  از دفاتر اسناد رسمي  توسط يكي  يمي تنظ  سند تعهد نامه  ـ اصل1

 .)همراه با نامه كسر از حقوق(حكم بازنشستگي كارمندان بازنشستهو تصوير  )كاركنان رسمي و پيماني( استخدامي  ـ تصوير حكم2

 .دانشجويان  مشخصات  شده  تكميل  ـ فرم3

  
 
 

 :شناسنامهشمارهبه:                  فرزند:                         اينجانب

 :شماره ملي:                متولد سال:                        از  صادره

  :تلفن همراه                            :ثابت  تلفن                       :كدپستي         ): دائم  اقامت  محل(  ساكن
 :به شماره دانشجويي                                     :دوره                     :                   هدانشجوي دانشگا

:        متولدسال        :  شماره ملي:            از  صادره:            نامهشناس شماره  به:              فرزند :                            اينجانب
 :تاريخ حكم:                  كارگزيني حكم شماره به:                          )نام محل كار و شهرستان محل كار(در  شاغل 

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

 :محل كار تلفن                                ):كار  محل( نشاني  به

 :تلفن همراه                :ثابت تلفن      :كدپستي        ): دائم  اقامتمحل(ساكن

  .شددرصورت فوت ضامن متعهد ملزم به معرفي ضامن جديد مي با -1تذكر
  صندوق  به  فرصت  را در اولين  تغيير نشاني و هر گونه. فرمائيد و خوانا قيد  را در سند تعهد به طور دقيق خود  دائم  سكونت  محل  نشاني  خواهشمنداست - 2تذكر
  در سند تعهد قطعي  شده  تعيين  محل  ها به و اخطاريه  اتابالغ  كليه  صورت  نمائيد درغير اين  سند اعالم  كننده  تنظيم  اسناد رسمي  و دفترخانه  دانشجويان  رفاه
 .باشد مي


