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 بديهي است درصورت عدم مطابقت سند تنظيم شده با نمونه فرم،براي دريافت تسهيلات موظف به تنظيم مجدد سند مي باشيد. خوانا تنظيم و به ثبت برسد. درج همه موارد به صورتطور دقيق و رم بايستي در يكي از دفاتر اسناد رسمي بهاين ف
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اسطتااده  گطردد،ه از منابع اعطايي اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط  صطندوق درداخطت مطيويا هرگونه تسهيلاتي ك خوابگاه ، ، وام شهريهصندوق رفاه دانشجويانكه از تسهيلات –متعهد 

باشم. ضطمن عقطد خطارج لطازم ميكاملاً مطلعصندوق رفاه دانشجويان  كارمزد مورد مطالبه محاسبهل نحوه درداخت و بازدرداخت تسهيلات مذكور و نيز نحوه طوده و از مااد دستورالعمططنم

، ضمن مراجعه به اداره ويا قبل از دريافت هرنوع گواهي تحصيلي يا اعلام فراغت از تحصيلو سنوات مجاز مندرج در آيين نامه نحوه استااده از تسهيلات از اتمام دس صلهبلافا شوممتعهدمي

 صندوق رفاه دانشجويان طبق قوانين و دستورالعمل هاييخ سررسيد هرقس  و تار رفاه دانشگاه، از ميزان بدهي تأييد شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان اطلاع يافته و بدهي خود را مطابق 

و نيز در صورت تأخير بيش از سه بار متوالي در بازدرداخت اقساط،كليه وجوه ،تحصيل يا اخراج(صيل)انصراف، تركت عدم فراغت از تحشوم، درصورچنين متعهدميهم نمايم .درداخت 

بدهي خود را به انضمام خسارت تأخير تأديه كه صندوق رفاه دانشجويان به صورت  ، .همچنين متعهد ميشوم در صورت تأخير در بازدرداخت اقساطنمايمدريافتي را به صورت يكجا مسترد

تواند از طريق دفترخانه اسناد رسطمي و صندوق مي تأخير دربازدرداخت بيش از مهلت مقرر كليه ديون را به دين حال تبديل نموده .روز شمار محاسبه واعلام مينمايدبه صندوق مسترد نمايم

هاي ناشي از اقدام قانوني را به هر ميزاني رأساً تشخيص و به دفترخانه،اعلام كننده سند نسبت به صدور اجراييه عليه اينجانب و وصول اصل و كارمزد و خسارت تأخير ديركرد و هزينهتنظيم

از يان اجازه و اختيار تام و بدون قيد و شرط دارد براي وصول مطالبات خود از كليه شيوه ها و راهكارهايي كه صطلا  بدانطدخ خصوصطا اسطتااده نمايد. همچنين صندوق رفاه دانشجواقدام و

 دادمنشاني وشماره تلان خود را تغيير چنانچه همچنين متعهد مي گردم و ساير مراكز مشابه و مرتب  استااده نمايد. مراكز و دايگا ه هاي اطلاع رساني كشور اطلاعات موجود و ذخيره شده در

 .دهمرفاه دانشجويان اطلاع  مراتب را فوراً به اين دفترخانه و صندوق
 

ابع اعططايي اشطخاص ويا هرگونه تسهيلاتي كه از منطخوابگاه ،وام شهريه دوق رفاه دانشجويان، صنالذكر اين سند بابت دريافت تسهيلات با اطلاع كامل از تعهداتي كه متعهد فوق -ضامن

نامه ملزم بطه بازدرداخطت آن گرديطده، دارد و در اين تعهد دزشكيبهداشت، درمان و آموزشدر قبال صندوق رفاه دانشجويان وزارت گردد، حقيقي يا حقوقي توس  صندوق درداخت مي

محض اعلام و تشخيص صندوق رفاه دانشجويان كليه بدهي متعهد فوق و مطالبات كند، بهعمل وم كه چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذكورططشزم ميططد و ملتطططضمن عقد خارج لازم متعه

تواند براي هريك از نامبردگان و يا در آن واحطد دوق را بدون اعتراض تأديه نمايم. مسؤوليت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجويان تضامني است و صندوق مزبور ميطططآن صن

ع و طططيه نمايد و به هرحال تشخيص و اعلام صندوق رفاه دانشجويان به دفترخانه نسبت به ميزان بدهي جهت صدور اجراييه براي متعهطد و ضطامن قاطآنها تقاضاي صدور اجراي راي هردويب

و اختيار تام و بدون قيد و شرط مي دهد براي وصول مطالبات خود از كليه ويان اجازه صندوق رفاه دانشج نامه بههدبه موجب اين تع  همچنين ضامن است.الاجرا بوده و غيرقابل اعتراضلازم

 و ساير مراكز مشابه و مرتب  استااده نمايد. ود و ذخيره شده در مراكز و دايگاه هاي اطلاع رساني كشور شيوه ها و راهكارهايي كه صلا  بداندخ خصوصا استااده از اطلاعات موج
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