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يا خوابگاه استفاده نموده و يا در مقاطع ها كه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار داده شئه و  كه از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان، قرض الحسنه بانك
تحصيلي بعدي خواهم نمود و از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهيالت مذكور و نيز نحوه محاسبه كارمزد مورد مطالبه بانك كامالً مطلع 

گواهي تحصيلي، اوراق اقساط بازپرداخت تسهيالت و وام شهريه شوم پس از اتمام تحصيل و قبل از دريافت هرگونه  ضمن عقد خارج الزم متعهد مي. باشم مي
را دريافت نموده و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط و مقررات صندوق رفاه دانشجويان نسبت به بازپرداخت آن اقدام و كارمزد مورد مطالبه بانك را نيز بالفاصله 

، ) انصراف، ترك تحصيل يا اخراج(شوم در صورت عدم فراغت از تحصيل  تعهد ميهمچنين م. پس از اتمام تحصيل و يا بصورت اقساط پرداخت نمايم
تسهيالت دريافتي و كارمزد مربوطه را به صورت اقساط با سر رسيد تعيين شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان كه طبق دستورالعمل نحوه پرداخت و 

تواند از طريق دفترخانه اسناد  صندوق مذكور مي. باشد، بازپرداخت نمايم صندوق مذكور ميبازپرداخت تسهيالت و وام شهريه دانشجويان مصوب هيأت امناي 
هاي ناشي از اقدام قانوني را به هر ميزاني را كه رساً تشخيص و به  رسمي تنظيم كننده سند نسبت به صدور اجراييه عليه اينجانب و وصول اصل و كارمزد و هزينه

 .كنددفترخانه اعالم نمايد، اقدام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نام و يا خوابگاه در قبال صندوق رفاه  الذكر اين سند بابت دريافت تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان، وام شهريه ثبت با اطالع از تعهداتي كه متعهد فوق
شوم كه   عقد خارج الزم متعهد و ملتزم ميدانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دارد و در اين تعهدنامه ملزم به بازپرداخت آن گرديده، ضمن

چنانچه نامبرده خالف مقررات مذكور عمل كند به محض اعالم و تشخيص صندوق رفاه دانشجويان كليه بدهي متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را بدون 
تواند براي هر يك از نامبردگان و يا در آن  وق مزبور ميمسؤوليت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجويان تضامني است و صند. اعتراض تأديه نمايم

واحد براي هر دوي آنها تقاضاي صدور اجراييه نمايد و به هر حال تشخيص و اعالم صندوق رفاه دانشجويان به دفترخانه نسبت به ميزان بدهي جهت صدور 
 .ستاجراييه براي متعهد و ضامن قاطع و الزم االجرا بوده و غيرقابل اعتراض ا

  .باشد در صورت فوت ضامن متعهد ملزم به معرفي ضامن جديد مي: تذكر 
 امضاي ضامن                        امضاي متعهد
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