اين فرم بايستي در يكي از دفاتر اسناد رسمي بطور دقيق و خوانا تنظيم و به ثبت برسد.
الف ـ متعهد
فرزند:
شماره ملي:

به شماره شناسنامه:

صادره از:

اينجانب:
متولد سال:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
ساكن (محل اقامت دائم):
به شماره دانشجويي:
دوره:
دانشجوي دانشگاه:
كه از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان و نيز تسهيالت ساير شركت ها و مراكز خريد به صورت ليزينگ و با معرفي صندوق مذككور اسذتفاده نمذوده و يذا در م ذا
تحصيلي بعدي خواهم نمود و همچنين از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرد اخت تسهيالت مككور و نيز نحوه پرداخت كارمزد بق ضوابط و م ررات صذندوق
مككور كامالً مطل ميباشم .ضمن ع د خارج الزم متعهد مي شوم پس از اتمام تحصيل و قبل از دريافت هر نوع گواهي تحصيلي  ،اوراق اقساط بازپرداخت تسذهيالت
دريافتي از صندوق رفاه دانشجويان را اخك نموده و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط و م ررات صندوق مككور نسبت به بازپرداخت آن و كارمزد بق ضوابط و م ررات
صندوق رفاه دانشجويان اقدام نمايم و نيز متعهد مي شوم كه تسهيالت رفاهي بصورت ليزينگ را ي دوران تحصيل بصورت اقساط و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط،
براساس شرايط و ضوابطي كه از آن كامالً آگاه ميباشم پرداخت نمايم .همچنين متعهد ميشوم در صورت عدم فراغت (انصراف ذ ترک تحصيل يا اخراج) از تحصيل و
نيز در صورت تاخير بيش از  3بار متوالي در بازپرداخت اقساط ،كليه بدهي را بصورت يكجا مسترد نمايم .صندوق مككور ميتواند از ريق دفترخانذه اسذناد رسذمي
تنظيم كننده سند نسبت به صدور اجراييه عليه اينجانب براي وصول اصل بدهي و كارمزد بق ضوابط و نيز هزينههاي ناشي از اقدام قانوني را به هر ميزاني كه رأسذاً
تشخيص و به دفترخانه اعالم نمايد ،اقدام كند .همچنين صندوق رفاه دانشجويان ميتواند براي وصول مطالبات خود از كليه شيوهها و راهكارهايي كذه صذالب بدانذد
استفاده نمايد .چنانچه نشاني خود را تغيير دهم مراتب را فوراً به دفترخانه تنظيمكننده سند و همچنين به صندوق رفاه دانشجويان ا الع خواهم داد در غيراينصورت
كليه ابالغات و اخطاريهها به محل تعيين شده در اين تعهدنامه قطعي است.
ب ـ ضامن
آقاي/خانم:
متولد سال:
شماره ملي:
به شماره حكم كارگزيني:
دارنده شماره حساب بانكي:
به نشاني (محل كار):
ساكن (محل اقامت دائم):

صادره از:
به شماره شناسنامه:
فرزند:
شاغل در (نام محل كار ذ شهرستان ذ منط ه و حوزه محل كار):
شماره تلفن محل كار:
كد بانک:
شعبه:
در بانک:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:

با ا الع كامل از تعهداتي كه متعهد فوق الككر اين سند بابت دريافت تسهيالت در قبال صندوق رفذاه دانشذجويان وزارت علذوم ،تح ي ذات و فنذاوري دارد و در ايذن
تعهدنامه ملزم به بازپرداخت آن گرديده ،ضمن ع د خارج الزم (انع اد يافته شفاهي با صندوق رفاه دانشجويان) متعهد و ملتزم ميشوم كذه چنانچذه نذامبرده خذالف
م ررات مككور عمل كند ،به محض اعالم و تشخيص صندوق رفاه دانشجويان ،كليه بدهي متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض تأديه نمايم .مسذووليت
ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجويان تضامني است و صندوق مزبور مي تواند براي هر يک از نامبردگان و يا در آن واحد براي هر دوي آنها ت اضاي صذدور
اجرائيه نمايد .به هر حال تشخيص و اعالم صندوق رفاه دانشجويان به دفترخانه اسن اد رسمي و مراجعه قضايي نسبت به ميزان بدهي جهذت صذدور اجرائيذه و اقذدام
قانوني عليه متعهد و ضامن ،قا و الزماالجرا بوده و غيرقابل اعتراض است.
امضاء متعهد

امضاء ضامن

مدارک الزم جهت ارائه به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه:
 -1اصل سند تعهدنامه تنظيمي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور.
 -2تصویر آخرین حکم استخدامی کارکنان رسمی و پیمانی دولت جهت ضمانت ،در صورت بازنشسته بودن ضامن ،بایستی گواهی کسر از
حقوق و آخرین فیش حقوقی ضمیمه شود.
 -3ضمانت ساير موارد اشاره شده در بخشنامه شماره  136/1/10161مورخ  96/9/2صندوق رفاه دانشجويان با ارائه تصوير آخرين حكم استخدامي و گذواهي
كسر از ح وق مورد تائيد ميباشد.
 -4فرم تكميل شده مشخصات دانشآموختگان.
تككر  :1در صورت فوت ضامن ،متعهد ملزم به معرفي ضامن جديد ميباشد.
تككر  : 3خواهشمند است نشاني محل سكونت دائم خود را در سند تعهد به ور دقيق و خوانا قي د فرمائيد و هرگونه تغيير نشاني را در اولين فرصت به صندوق رفذاه
دانشجويان و دفاتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند اعالم نمائيد در غيراينصورت كليه ابالغات و اخطاريهها به محل تعيين شده در سند تعهد قطعي ميباشد.

