
 بسمه تعالی

 مندرجات این فرم بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و خوانا و با درج تمامی مشخصات خواسته شده تنظیم و به ثبت برسد.

 «تعهدنامه» الف( متعهد
  

 
ها و مراکز خرید به صورت لیزینگ و یا معرفی صندوق مذکور استفاده نموده و یا در مقاطع تحصیلی بعدد  که از تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجویان و نیز تسهیالت سایر شرکت

باشم. ضدمن رمزد طبق ضوابط و مقررات صندوق مذکور کامالً مطلع میخواهم نمود و همچنین از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیالت مذکور و نیز نحوه پرداخت کا

خدذ نمدوده و شوم پس از اتمام تحصیل و قبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی، اوراق اقساط بازپرداخت تسهیالت دریافتی را از صدندوق رفداه دانشدجویان اعقد خارج الزم متعهد می

شدوم کده مقررات صدندوق رفداه دانشدجویان اقددام نمدایم. و نیدز متعهدد میضوابط و سررسید هر قسط و مقررات صندوق مذکور نسبت به بازپرداخت آن و کارمزد طبق مطابق تاریخ 

باشم، پرداخت نمدایم. ه از آن کامالً آگاه میطی دوران تحصیل به صورت اقساط و مطابق تاریخ سررسید هر قسط، بر اساس شرایط و ضوابطی کتسهیالت دریافتی به صورت لیزینگ را 

بددهی را یکجدا  شوم در صورت عدم فراغت )انصراف، ترک تحصیل یا اخراج( از تحصیل و نیز در صورت تأخیر بیش از سه بار متوالی در بازپرداخدت اقسداط، کلیدههمچنین متعهد می

سمی تنظیم کننده سند نسبت به صدور اجرائیه علیه اینجانب برا  وصول اصل بددهی و کدارمزد، طبدق ضدوابط و نیدز تواند از طریق دفترخانه اسناد رمی مسترد نمایم. صندوق مذکور

د از کلیده تواند برا  وصدول مطالبدات خدوبه هر میزانی که رأساً تشخیص و به دفترخانه اعالم نماید، اقدام کند. همچنین صندوق رفاه دانشجویان میها  ناشی از اقدام قانونی را هزینه

سدند و همچندین بده صدندوق رفداه دانشدجویان اطدالع ها و راهکارهایی که صالح بداند استفاده نماید. چنانچه نشانی خود را تغییر دهم مراتب را فوراً به دفترخانه تنظیم کنندده شیوه

 قطعی است. ها به محل تعیین شده در این تعهدنامهخواهم داد. در غیر اینصورت کلیه ابالغات و اخطاریه

 ضامن( ب

 
الذکر این سند بایت دریافت تسهیالت در قبال صندوق رفاه دانشدجویان وزارت علدوم، تحقیقدات و فنداور  دارد و در ایدن تعهدنامده ملدزم بده با اطالع کامل از تعهداتی که متعهد فوق

که چنانچه نامبرده خالف مقررات مدذکور عمدل کندد، بده محد   شومزم میضمن عقد خارج الزم )انعقاد یافته شفاهی با صندوق رفاه دانشجویان( متعهد و ملتبازپرداخت آن گردیده، 

اعتراض تأدیه نمدایم. مسدلولیت ضدامن و متعهدد در برابدر صدندوق رفداه دانشدجویان اعالم و تشخیص صندوق رفاه دانشجویان کلیه بدهی متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را بدون 

هدا تقاضدا  صددور اجرائیده نمایدد. بده هدر حدال تشدخیص و اعدالم صدندوق رفداه یک از نامبردگان و یا در آن واحد برا  هر دو  آن تواند برا  هرتضامنی است و صندوق مزبور می

 غیر قابل اعتراض است.االجرا بوده و زمدانشجویان به دفترخانه اسناد رسمی و مراجع قضایی نسبت به میزان بدهی جهت صدور اجرائیه و اقدام قانونی علیه متعهد و ضامن، قاطع و ال

 امضاء ضامن      امضاء متعهد

  تاریخ:    /   /      تاریخ:    /   /
 

 توانند ضمانت دانشجویان متقاضی تسهیالت رفاهی را بنمایند شامل:افرادی که می

 کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه تصویر آخرین حکم استخدامی. -

نمایند با ارائه گواهی معتبر از سازمان مربوطه جهت معرفی و گواهی کسدر از حقدوق کارافتاده که حقوق و مزایا از بنیاد شهید و جانبازان و ایثارگران دریافت می آزادگان ازجانبازان و خانواده معظم شهدا و  -

 صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناور .به نام 

 15ها، هالل احمر، کمیته امداد حضرت امام )ره(، بنیاد مسدکن انقدالا اسدالمی، کمیتده المایدک ایدران، بنیداد ن نهاد رهبر  و مراکز تابعه آن، شهردار کاکنان رسمی نهادها  عمومی غیردولتی همچو -

ها  بددنی بدا ندوق بیمه روستاییان و عشایر، صندوق تأمین خسارتها  خاص، صآموز  جمهور  اسالمی ایران، بنیاد امور بیمار خرداد، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان دانش

 .ارائه تصویر آخرین حکم استخدامی و گواهی کسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناور 

ارائه تصویر آخرین حکدم اسدتخدامی و گدواهی ها  دولتی )حداقل با سه سال سابقه اشتغال( با یر شرکتها، شرکت آا و فاضالا، مخابرات، برق، گاز و ساکارکنان رسمی دانشگاه آزاد اسالمی، کلیه بانک -

 کسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناور .

 آخرین فیش حقوقی. و یابازنشستگان نیروها  مسلح با ارائه گواهی معتبر از آخرین محل خدمت به نام صندوق رفاه دانشجویان  -

 ارائه تصویر حکم بازنشستگی و گواهی کسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناور . با هابازنشستگان سایر دستگاه -

 حکم استخدامی یا حکم بازنشستگی.مستمر  بگیران سازمان تأمین اجتماعی با ارائه گواهی کسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجویان و تصویر آخرین  -

 مدارک الزم جهت ارائه به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه:

 رایط جهت ضمانت.اصل سند تعهد محضر  که در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم گردیده است. به همراه مدارک اعالم شده در بخش مربوط به افراد حائز ش

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردد؛ در غیر این صورت فاقد ارزش خواهد بود. _د صرفاً با عنوان صندوق رفاه دانشجویان های مذکور بای:تمامی گواهیتوجه

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

در اولین فرصت به صندوق رفاه دانشجویان و دفداتر  خواهشمند است نشانی محل سکونت دائم خود را همراه با کدپستی در سند تعهد به طور دقیق و خوانا قید فرمایید و هر گونه تغییر نشانی را :2تذکر 

 باشد.حل تعیین شده در سند تعهد قطعی میها به ماعالم نمایید. در غیر این صورت کلیه ابالغات و اخطاریهاسناد رسمی تنظیم کننده 

 باشد.آدرس محل سکونت به همراه کدپستی و تلفن ثابت و همراه ضامن در سند تعهد الزامی می ثبت دقیق :3تذکر 

 از اصل سند تعهد محضری کپی تهیه و تا زمان فارغ التحصیلی نزد خود نگهداری نمایید.

 شماره دانشجویی:   :شماره شناسنامه  :فرزند              :اینجانب

 پیش شماره تلفن منزل:    شماره ملی:  متولد سال:            از: صادره 

 تلفن منزل:        ساکن )محل اقامت دائم(:

 تلفن همراه:   :کدپستی   دوره:    دانشجو  / دانشگاه:

 تلفن همراه:

    شماره شناسنامه:  متولد سال:    فرزند:             آقا  / خانم:

  شماره ملی:   محل تولد:          صادره از: 

 :محل کارشماره تلفن     به شماره حکم کارگزینی:    نام محل کار و شهرستان محل کار(:شاغل در )

 پیش شماره تلفن منزل:  کد بانک:  شعبه:  بانک:در    دارنده شماره حساا بانکی:

 تلفن منزل:          به نشانی )محل کار(:

 تلفن همراه:   کدپستی:       ساکن )محل اقامت دائم(:



 

 

 

 

 مورد نیاز جهت تعهد محضریارک مد

 و کارت ملی متعهد و ضامن.اصل و کای شناسنامه  .1

حکم کارگزینی )ضامن کارمند( و مدارک اعالم شده در نمونه فرم سند تعهد محضر  در بخش مربوط به افراد حدائز کای اصل و  .2

 شرایط جهت ضمانت.

باشد به شرط دارا بودن حکم کارگزینی و یا مدارک اعالم شده در نمونده تواند پدر، مادر و یا هر کدام از بستگان متعهد ضامن می .3

 فرم سند تعهد محضر  در بخش مربوط به افراد حائز شرایط جهت ضمانت.

تواند با در دست داشتن نمونه فرم تعهدنامه محضر  به دفاتر اسناد رسمی محل سکونت و یا شهرستان خود مراجعده دانشجو می .4

 نماید.

 دانشجویان اداره رفاه

 معاونت دانشجویی

 سهنددانشگاه صنعتی 


