
  سند تعهد نامه دانشجويي

  چ

اينجانب ( متعهد ) كه ازخدمات رفاهي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ( كه به اختصار در اين سند صندوق 

دانشجويي، تغذيه و سكونت در خوابگاه دانشجويي و نيز وام ساير شركت ها و مراكز خريد با معرفي ناميده مي شود) ، شامل وام هاي 

 ،)مفاد آيين نامه ها و دستور العمل هاي خدمات دانشجويي ( نحوه بهره مندي از وام هاي دانشجوييصندوق استفاده خواهم نمود و از

تاخير وام بر اساس ضوابط و مقررات صندوق ، كامال مطلع كارمزد و جريمه پرداخت اجاره بهاي خوابگاه، بازپرداخت اصل بدهي ، 

  هستيم ؛ ضمن عقد خارج الزم متعهد مي شوم : 

گواهي هر نوع  پس از اتمام تحصيل يا پايان سنوات مجاز دريافت خدمات رفاهي طبق ضوابط و مقررات صندوق و قبل از دريافت -١

% كل بدهي نسبت به اخذ  ١٠باز پرداخت وام هاي يكجا بازپرداخت و با خود اقدام نمايم و  ، نسبت به تعيين تكليف بدهيتحصيلي 

دفترچه اقساط بازپرداخت از طريق اداره رفاه دانشجويي دانشگاه محل تحصيل و يا از پروتال دانشجويي صندوق اقدام نمود و مطابق 

راي طول مدت دريافت وام تا آخرين قسط به صورت روز شمار مطابق تاريخ سررسيد هر قسط نسبت به بازپرداخت وام و كارمزد آن ب

  اقدام نمايم . ضوابط و شرايط صندوق

  

 متعهد له 

١٤٠٠٣١٤١٠٤٣  :شناسه ملی           علوم ، تحقيقات و فناوری    نام : صندوق رفاه دانشجويان وزارت   

نرسيده به چهارراه جهان کودک  –خيابان آفريقا  –نشانی : تهران                           ٠٢١-٨٩٣٧٦٠٠٠شماره تلفن ثابت :   

    ١٩٦٩٩٥٧٤١٣کدپستی :                                              ١٥شماره  –کوچه شهيد صانعی 

تاريخ توليد:                          نام پدر:               و نام خانوادگی :          نام   

:محل صدور شناسنامه         شناسنامه :            شماره ملی :                             شماره  

شماره تلفن همراه :                    شماره تلفن ثابت :                                           

پست الکترونيک :                                شماره تلفن ضروری ( بستگان درجه اول ):  

مقطع:                 شماره دانشجويی :                    رشته تحصيلی :                      دانشجوی دانشگاه :         

 شماره حساب و شبا بانکی :                                   نزد بانک:                        نام و کد شعبه : 

کدپستی :                 نشانی ( محل اقامت دائم به طور کامل ) :                                        

    

  متعهد 



هستم و به كاري كه مستلزم دريافت اجرت باشد  بهرمندي از خدمات رفاهي مطابق ضوابت و مقررات صندوق مشمول شرايط -٢

ها استفاده نمي نمايم، چنانچه براي صندوق غير از اين موضوع محرز اشتغال نداشته و از وام يا كمك بورس تحصيلي ساير سازمان 

  وام بانك ها مطابق ضوابط و مقررات بانك مركزي پرداخت نمايم. شود، وام دريافتي را مطابق با حداكثر نرخ سود

قسط  ١٠خير بيش از يا در صورت تافراغت از تحصيل (انصراف از تحصيل، ترك تحصيل يا اخراج از دانشگاه) عدم در صورت  -٣

را  متوالي در باز پرداخت اقساط، كليه بدهي را به صورت يكجا مسترد و در صورت تاخير در باز پرداخت هر قسط، جريمه تاخير

جريمه تاخير باز پرداخت وام دانشجويي مصوب  پرداخت نمايم. بديهي است ميزان جريمه تاخير بر اساس دستورالعمل نحوه محاسبه

  محاسبه مي گردد. هيات امناي صندوق،

دوران دانشجويي را پس از پايان تحصيل در سنوات مجاز و يا انصراف از تحصيل، ترك تحصيل يا اخراج، خوابگاه محل سكونت  -٤

  بر اجاره بهاي خوابگاه به صورت يكجا خواهم بود.برا ١٠خليه نمايم و در غير اين صورت از زمان استنكاف موظف به پرداخت ت

آن (از در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر، اينجانب به عنوان بدهكار بانكي تلقي شده و كليه تبعات احتمالي از  -٥

  جمله محدوديت هاي ناشي از ضوابط و مقررات بانكي در خصوص بدهكاران ) را مي پذيرم.

فقدان ضامن و يا عدم تمايل ضامن نسبت به ادامه ضمانت در اين مقطع يا مقاطع باالتر ضمن اعالم مراتب به در صورت فوت يا  -٦

اداره رفاه دانشجويي دانشگاه، ضامن جديد معرفي نموده و بالفاصله نسبت به تنظيم مجدد سند تعهد نامه جديد اقدام نمايم، در غير 

  ويي محروم مي گردم.اين صورت از ادامه دريافت وام هاي دانشج

تنظيم كننده سند و اداره  يرسم به دفتر اسناد "چنانچه نشاني و شماره تماس (همراه يا ثابت) خود را تغيير دهم، مراتب را فورا-٧

در غير اينصورت كليه ابالغ ها و اخطاريه ها به  رفاه دانشجويي دانشگاه محل تحصيل اطالع داده تا نسبت به اصالح آن اقدام گردد،

  محل تعيين شده در اين سند تعهد واجد آثار قانوني است.

و ضامن و يا ضامنين براي  تنظيم كننده سند نسبت به صدور اجراييه عليه اينجانب يصندوق مي تواند از طريق دفتر اسناد رسم -٨

و مقررات صندوق و نيز هزينه هاي ناشي از اقدام قانوني  ططبق ضوابوصول اصل، كارمزد و در صورت شمول جريمه تاخير اقساط، 

 اعالم نمايد، اقدام كند. كليه هزينه هاي قانوني از قبيل هزينه هاي اطالعتشخيص و به دفتر اسناد رسمي  "را به هرميزان كه راسا

صدور اجراييه، ابالغ، نشر آگهي و ...... بر عهده متعهد و ضامن است.هم چنين صندوق مي تواند براي رساني، هزينه صدور اخطاريه،

  وصول مطالبات خود از كليه شيوه ها و راهكارهايي كه صالح بداند، استفاده نمايد.

 

 

 

 

    

                                                                  

 
 

ضامنين ضامن/  

تاريخ تولد:                                  م پدر:         نا                            نام و نام خانوادگی:          

شماره شناسنامه:                                 محل صدور شناسنامه:                        شماره ملی:                      

شماره تلفن همراه:        شماره تلفن ثابت:                               

کد پستی:                          محل اقامت دائم به طور کامل):                                       نی(نشا  

و حوزه محل کار): شاغل در(نام محل کار، شهرستان، منطقه  

شماره حکم کارگزينی:  شناسه ملی محل کار:                                         شماره تلفن محل کار:                      



 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

اينجانب ضامن ؛ با اطالع كامل از تعهداتي كه متعد اين تعهد نامه بابت دريافت خدمات رفاهي در تمامي مقاطع تحصيلي در قبال 

مي با صندوق ) متعهد و ملتزم صندوق دارد و ملزم ايفاء تعهدات خود گرديده است ، ضمن عقد خارج الزم ( انعقاد يافته شفاهي 

  :شوم 

 ضوابط و مقررات صندوق انجام دهد.بر فوق را به صورت كامل و به نحوه مطلوب و منطبق متعهد تمامي تعهدات  -١

چنانچه نامبرده خالف ضوابط و مقررات مذكور عمل نمايد به محض اعالم و تشخيص صندوق ، كليه بدهي متعهد فوق و مطالبات  -٢

 پرداخت نمايم .آن صندوق را بدون اعتراض 

تلقي شده و كليه تبعات احتمالي از آن ( از جمله در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي متهد، اينجانب به عنوان بدهكار بانكي  -٣

 محدوديت هاي ناشي از ضوابط و مقررات بانكي در خصوص بدهكاران) را مي پذيرم.

واحد مسئوليت ضامن يا ضامنين و متعهد در برابر صندوق تضامني است و صندوق مي تواند براي هر يك از نامبردگان و يا در آن  -٤

و مراجع قضايي نسبت به ي نمايد، همچنين تشخيص و اعالم صندوق به دفتر اسناد رسمبراي همه آن ها تقاضاي صدور اجراييه 

 ضامن قاطع و الزم االجرا بوده و قابل اعتراض نيست. دام قانوني عليه متعهد وصدور اجراييه و اق ميزان بدهي جهت

 عالم نماييم، تنظيم كننده سندا به دفتر اسناد رسمي "چنانچه نشاني و شماره تماس (همراه يا ثابت) خود را تغير دهم، مراتب را فورا -٥

به  نشگاه محل تحصيل وي اطالع دهم و همچنين متعهد را ملزممتعهد نشاني جديد خود را به اداره رفاه دانشجويي دا يا از طريق

صندوق نمايم، در غير اين صورت كليه ابالغ ها و اخطاريه ها به محل تعين شده در اين سند  دانشجويي پيگيري اصالح آن در سامانه

 تعهد واجد آثار قانوني است.

با اعالم صريح، كتبي و بدون  "اين سند صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و فسخ سند تعهد صرفا ذينفع -٦

 وسيله دفتر اسناد رسمي انجام خواهد شد.قيد و شرط مقام مجاز صندوق يا نماينده قانوني وي به 

  

  

  ٢امضاء ضامن                                        ١ضامنامضاء متعهد                                     امضاء 

 نام و نام خانوادگی:                                    نام پدر:                                           تاريخ تولد:

شماره شناسنامه:                                 محل صدور شناسنامه:              شماره ملی:                                

 شماره تلفن ثابت:                                     شماره تلفن همراه:

تی:نشانی(محل اقامت دائم به طور کامل):                                                                 کد پس  

 شاغل در(نام محل کار، شهرستان، منطقه و حوزه محل کار):

 شناسه ملی محل کار:                                         شماره تلفن محل کار:                      شماره حکم کارگزينی:


