این فرم بایستی در یکی از دفاتر رسمی به طور دقیق و درج همه موارد به صورت خوانا تنظیم و به ثبت برسد .بدیهی است در صورت عدم مطابقت سند تنظیم شده با نمونه فرم  ،برای دریافت تسهیالت موظف به تنظیم مجدد سند می باشید.

تعهد نامه مخصوص بازپرداخت تسهیالت دریافتی از صندوق دانشگاه تربیت مدرس
الف :متعهد
اینجانب:

فرزند:

به شماره شناسنامه:

صادره از:

متولد سال:

شماره ملی:

سری سریال شناسنامه:

دانشجوی دانشگاه /دانشکده:

دوره:

ساکن(محل اقامت دائم):

کدپستی:
تلفن همراه:

تلفن ثابت:

که بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیالت ودیعه مسکن مصوب هیأت رئیسه دانشگاه و با معرفی دانشگاه از تسهیالت مذکور از طریق بانک ها و مؤسسات قرض
الحسنه بهره مند شده ام ،اقرار می نمایم که از مفاد دستور العمل فوق الذکر و سایر مقررات مربوطه از جمله مقررات بانکها و صندوقها کامالً مطلع بوده و ضمن عقد خارج الزم
متعهد می شوم بالفاصله پس از اتمام تحصیل (حداکثر به میزان سنوات مجاز تحصیلی) و قبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی ،نسبت به تسویه حساب کامل و بازپرداخت
تسهیالت دریافتی مطابق دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیالت ودیعه مسکن دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس اقدام نمایم .هم چنین متعهد می شوم در صورت عدم فراغت از
تحصیل (انصراف،ترک تح صیل یا اخراج) تسهیالت دریافتی و کارمزد مربوطه را به صورت یکجا طبق دستورالعمل بازپرداخت نمایم .دانشگاه مذکور می تواند از طریق دفترخانه
اسناد رسمی نسبت به صدور اجراییه علیه اینجانب و وصول اصل مبلغ تسهیالت و کارمزد و هزینه های ناشی از اقدامات قانونی به هر میزان که رأساً تشخیص و به دفترخانه
اعالم می نماید ،اقدام کند.
الف :ضامن

اینجانب:

فرزند:

به شماره شناسنامه:

سری سریال شناسنامه:

صادره از:

متولد سال:

شماره ملی:

به شماره حکم کارگزینی:

شاغل در(نام محل کار و شهرستان محل کار):
دارنده شماره حساب

شعبه /کد بانک:

در بانک:

بانکی:
به نشانی(محل کار):
ساکن(محل اقامت دائم):

تلفن همراه:
تلفن ثابت:

کدپستی:

با اطالع کامل از تعهداتی که متعهد فوق الذکر این سند بابت دریافت تسهیالت ودیعه مسکن دانشجویان متأهل دانشگاه تربیت مدرس در قبال دانشگاه تربیت مدرس دارد و در
این تعهدنامه ملزم به بازپرداخت آن گردیده  ،ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم می شوم که چنانچه نامبرده خالف مقررات مذکور عمل کند ،به محض اعالم و بنا به تشخیص
دانشگاه کلیه بدهی متعهد فوق و مطالبات آن دانشگاه را بدون اعتراض تأدیه نمایم .مسئوولیت ضامن و متعهد در برابر دانشگاه تربیت مدرس تضامنی است و دانشگاه مزبور می
تواند برای هر یک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هر دوی آنها تقاضای صدور اجراییه نماید و به هر حال تشخیص دانشگاه تربیت مدرس در خصوص میزان بدهی و صدور
اجراییه برای متعهد و ضامن قاطع و الزم االجرا بوده و غیر قابل اعتراض است.
تذکر( ) 1در صورت فوت ضامن متعهد ملزم به معرفی ضامن جدید می باشد.
تذکر( ) 2در صورت تغییر نشانی محل سکونت ،اعالم نشانی و شماره تلفن جدید به صندوق الزامی است.

امضای متعهد:

امضای ضامن:

تاریخ:

تاریخ:

مدارک الزم جهت ارایه به صندوق دانشجویی دانشگاه:
-1اصل سند تعهد نامه تنظیمی توسط یکی از دفاتر رسمی کشور
 -2تصویر حکم استخدامی به همراه گواهی کسر از حقوق از امور مالی محل خدمت ضامن( .درگواهی کسر از حقوق باید این نکته قید شود که اداره محل خدمت ضامن متعهد می شود در صورت عدم بازپرداخت
تسهیالت دریافتی توسط متعهد(دانشجو)  ،اداره به محض اعالم دانشگاه و بدون نیاز به صدور اجراییه یا هر اقدام دیگری  ،نسبت به کسر مبلغ اعالم شده از سوی دانشگاه از محل حقوق و مزایای ضامن و واریز آن به
حساب اعالم شده از سوی دانشگاه اقدام نماید.

