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 (( تعهد نامه مخصوص بازپرداخت تسهيالت دريافتي از صندوق رفاه ))

متعهد_الف
:اينجانب : سري سريال شناسنامه به شماره شناسنامه : فرزند:

: : شماره ملي : متولد سال  صادره از

:دوره دانشجوي دانشگاه / دانشكده

: ( محل اقامت دايم  كدپستي:) ساكن

:  تلفن همراه

:  تلفن ثابت
و يا خوابگاه استفاده ، قرض الحسنه بانك ها كه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار داده شده كه از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان

و نيز نحوه محاسبه كارمزد مورد مطالبه بانك كامال مطلع مي  و باز پرداخت تسهيالت مذكور نموده از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت

، اوراق اقساط بازپرداخت باشم ضمن عق د خارج الزم متعهد مي شوم پس از اتمام تحصيل وقبل از دريافت هر نوع گواهي تحصيلي

و مقررات صندوق رفاه دانشجويان نسبت به بازپرداخت آن اقدام دريافتتسهيالت ووام شهريه را و مطابق تاريخ سررسيد هرقسط نموده

، درصورتو كارمزد مورد مطالبه بانك را نيز بال و يا به صورت اقساط پرداخت نمايم همچنين متعهد مي شوم فاصله پس از اتمام تحصيل

و كارمزد مربوطه را به صورت اقساط با سررسيد تعيين  ، ترك تحصيل يا اخراج ) تسهيالت دريافتي عدم فراغت از تحصيل ( انصراف

و بازپرداخت تسهيالت ووام شهريه دانشجويان مصوب هيات شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان كه طبق دستور العمل نحو ه پرداخت

، بازپرداخت نمايم. صندوق مذكور مي تواند از طريق دفتر خانه اسنادرسمي تنظيم كننده سند به نسبتامناي صندوق مذكور مي باشد

و هزينه هاي ناشي از اقدام قانوني و كارمزد و به دفترخانه صدور اجراييه عليه اينجانب ووصول اصل را به هرميزان كه راسا تشخيص

، اقدام كند .   اعالم نمايد

 ضامن_ب
: : شماره ملي : سري سريال شناسنامه : به شماره شناسنامه : فرزند اينجانب

د : شاغل : متولد سال ) صادره از و شهرستان محل كار ( نام محل كار ر

: / پروانه كسب  به شماره حكم كارگزيني

: : شعبه كدبانك : دربانك  دارنده شماره حساب بانكي

( ( محل كار : به نشاني  تلفن همراه

: : تلفن ثابت ) كد پستي  ساكن ( محل اقامت دائم
، وام شهريه ثبت نام و يا خوابگاه با اطالع كامل از تعهداتي كه متعهد فوق الذكر اين سند بابت دريافت تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان

، ضمن و دراين تعهد نامه ملزم به بازپرداخت آن گرديده و آموزش پزشكي دارد ، درمان در قبال صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت

و تشخيص صندوق رفاه  ، به محض اعالم و ملتزم مي شوم كه چنانچه نامبرده خالف مقررات مذكور عمل كند عقد خارج الزم متعهد

و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجويا و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض تاديه نمايم . مسئووليت ضامن ن كليه بدهي متعهد فوق

و يا در آن واحد براي هر دوي آنها تقاضاي صدور اجراييه ضامني استت دانشجويان و صنندوق مزبور مي تواند براي هريك از نامبردگان

و ضامن و اعالم صندوق رفاه دانشجويان به دفترخانه نسبت به ميزان بدهي جهت صدور اجراييه براي متعهد و به هرحال تشخيص نمايد

و غير قابل اعت و الزم االجرا بوده . قاطع  راض است

) .1تذكر  ) درصورت فوت ضامن متعهد ملزم به معرفي ضامن جديد مي باشد

) .)2تذكر و شماره تلفن جديد به صندوق رفاه دانشجويان الزامي است ، اعالم نشاني  درصورت تغيير نشاني محل سكونت

 امضاي متعهد امضاي ضامن

 مدارك الزم جهت ارائه به اداره رفاه دانشجويي دانشگاه

و پيماني ) با كپي-1 اصل سند تعهد نامه تنظيمي توسط يكي از دفاتر اسنادرسمي كشور تصويرحكم استخدامي ( كاركنان رسمي

و اشتغال به حرفه ضامن  �� ��� ���ن����� ���م���� ���ن���_ ���یپروانه كسب


