
تعالي باسمه

ايران اسالمي :رديفجمهوري

فناوري و تحقيقات ، علوم :تاريخوزارت

دانشجوئيصن رفاه تحصيليدوق :سال

شهريه وام برگدرخواست

آموزشعالي مؤسسات دانشجويان

غيرانتفاعي-غيردولتي

ميهمان دانشجويان براي مبدأ عالي آموزش مؤسسه انتقالي�مشخصات

دانشگاه آموزش امور تأييد و مهر

حساب كنندهنامشماره پرداخت شعبه و شهر و بانكبانك كد

دانشگاه دانشجوئي امور تأييد و مهر

كارداني* تحصيلي پيوسته�مقطع ناپيوسته�كارشناسي پيوسته�كارشناسي ارشد ناپيوسته�كارشناسي ارشد عمومي�كارشناسي تخصصي�دكتراي دكتراي

:دانشكده:مؤسسه

گردد:عزيزدانشجوي مي تلقي آن اجابت و بررسي عدم منزله به درخواست بودن مخدوش يا خوردگي قلم با همراه ، ناقص اطالعات .ارائه

ناپيوسته:دوره ناپيوسته□كارداني پيوسته□كارشناسي ناپيوسته□كارشناسي ارشد تخصصي□كارشناسي □دكتراي

خانوادگي: نام دانشجوئي: نام پدر:شماره : نام

شناسنامه □مرد□زن:جنس:شماره

كاملاينجانب صحت با و صادقانه را پرسشنامه اين در مندرج اطالعات كليه كه نمايم مي تعهد

هاي هزينه احتساب با را دريافتي وجوه كليه گردد، اثبات و مشاهده اطالعات اين در واقع خالف مطلبي كه صورتي در و نموده تكميل

يكجا بصورت تسهيالتمربوط يا و وام از استفاده حق نيز آن از پس و نمايم پرداخت دانشجويان رفاه صندوق به

داشتصن نخواهم را دانشجويان رفاه .دوق

دانشجو امضاء و تاريخ

مبدأ عالي آموزش مؤسسه :نام

مبدأ عالي آموزش مؤسسه دانشجوئي □ميهمان□انتقالي:شماره

ورود ترم و جاري:سال نيمسال واحد قبل:تعداد نيمسال دو :معدل

□خير□بله: نمونه□خير□بله: ممتاز

درخشان استعدادهاي دفتر تأييد و فرهنگيمهر و دانشجوئي معاونت تأييد و مهر





برسد ثبت به و تنظيم خوانا و دقيق بطور رسمي اسناد دفاتر از يكي در بايستي فرم .اين

دفترخانه دفترخانه: آدرس :تلفن

»نامهتعهد«

متعهد) الف

نامه آئين مفاد از و نمود خواهم بعدي تحصيلي مقاطع در يا و نموده استفاده دانشجويان رفاه صندوق رفاهي تسهيالت انواع از رفاهيكه تسهيالت از استفاده نحوه

محاسبه نحوه دستورالعمل نيز و مربوط دستورالعملهاي كليه و مذكور باشمكارمزدصندوق مي مطلع كامالً دانشجوئي تسهيالت بازپرداخت خارج.تأخير عقد ضمن

دريافت را وام بازپرداخت اقساط اوراق تحصيلي، گواهي هرنوع دريافت از قبل و تحصيل اتمام از پس شوم مي متعهد والزم قسط هر سررسيد تاريخ مطابق و نموده

بازپرداخت به نسبت دانشجويان رفاه صندوق نمايممقررات اقدام و.آن تحصيل محل مؤسسه از اخراج يا تحصيل ترك انصراف، صورت در شوم مي متعهد همچنين

نمايم مسترد يكجا بصورت را بدهي كليه ، اقساط پرداخت باز در متوالي بار سه از بيش تأخير صورت در مسكن.نيز وديعه يكجاي بازپرداخت به متعهد همچنين

ك دير هزينه نيز و داندريافتي خوابگاه تخليه باشمشرد مي تحصيل از فراغت يا قطع از پس رسمي.جوئي اسناد دفترخانه طريق از تواند مي مذكور صندوق

ك رانتنظيم قانوني اقدام از ناشي مترتب هاي هزينه و بازپرداخت تأخير كارمزد ، اصل وصول و اينجانب عليه اجرائيه صدور به نسبت سند رأساًنده كه ميزاني هر به

نمايد اقدام دهد .تشخيص

ضامن)ب

علو وزارت دانشجويان رفاه صندوق قبال در دانشجويي رفاهي تسهيالت دريافت بابت سند اين الذكر فوق متعهد كه تعهداتي از كامل اطالع فناوريبا و تحقيقات م،

بازپرداخت به ملزم نامه تعهد اين در و محضدارد به كند، عمل مذكور مقررات خالف نامبرده چنانچه كه شوم مي ملتزم و متعهد الزم خارج عقد ضمن ، گرديده آن

نمايم تأديه اعتراض بدون را فوق متعهد بدهي كليه رفاه صندوق و. اعالم ضامن مزبورمسئوليت صندوق و است تضامني دانشجويان رفاه صندوق برابر در متعهد

نمايد اجرائيه صدور تقاضاي آنها دوي هر براي واحد آن در يا و نامبردگان از يك هر براي تواند .مي

فوت: تذكر صورت باشددر مي جديد ضامن معرفي به ملزم متعهد .ضامن

ضامنءامضامتعهدءامضا

دانشگاه دانشجوئي رفاه اداره به ارائه جهت :مداركالزم

كشور-1 رسمي اسناد دفاتر از يكي توسط تنظيمي نامه تعهد سند .اصل

پر-2 مصدق كپي يا استخدامي حكم ضامنتصوير حرفه به اشتغال و كسب .وانه

دانشآموختگان-3 مشخصات شده تكميل فرم

به:تذكر فرصت اولين در را نشاني تغيير هرگونه و فرمائيد قيد خوانا و دقيق طور به تعهد سند در را خود دائم سكونت محل نشاني است رفاهخواهشمند صندوق

كننده تنظيم رسمي اسناد دفترخانه و قطعيدانشجويان تعهد سند در شده تعيين محل به ها اخطاريه و ابالغات كليه اينصورت غير در نمائيد اعالم سند

باشد .مي

شناسنامه: فرزند: اينجانب شماره : به

از سال: صادره : متولد

دائم(ساكن اقامت ):محل

شناسنامه: فرزند: اينجانب شماره از: به : صادره

سال در: متولد كارگزيني: شاغل حكم شماره كسب/به : پروانه

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

نشاني كار(به : تلفن ): محل

دائم(ساكن اقامت :تلفن):محل


