شرايط و مدارك الزم وام بلندمدت وزارت علوم
شرايط وام گيرنده:
 -1سنوات تحصيلي نبايد بيش از سقف مجاز باشد.
جدول سنوات مجاز و تعداد دفعات مجاز استفاده از وام
تا ترم 4

 3بار

كارشناسي ارشد

حداكثر  4نيمسال

8

 4بار

دكتراي تخصصي

حداكثر  8نيمسال

"

11

 6بار

دكتراي حرفهاي

حداكثر  11نيمسال

"

 -1چنانچه دانشجو در مقاطع قبلي از وام بلند مدت وزارت علوم استفاده نموده ،بايد دفترچه اقساط وام مقطع قبلي خود را گرفته باشد و تا امروز
اقساط خود را پرداخت نموده باشد ( .نبايد قسط عقب افتاده داشته باشد )
تذكر  :وام مذكور پس از تامين اعتبار و تائيد از طرف وزارت علوم بحساب شهريه دانشجو منظور خواهد گرديد .لذا تکميل و تحويل فرم به منزله اخذ
وام نميباشد و دانشجو ملزم به پرداخت شهريه خود ميباشد.
زمانبندی تحويل فرم وام به صندوق رفاه دانشجويان
دانشجويان دكتري تخصصي وروديهاي  91به بعد

از تاريخ  90/50/16لغايت 90/50/18

دانشجويان دكتري حرفه اي وروديهاي  95به بعد

از تاريخ  90/50/16لغايت 90/50/18

دانشجويان كارشناسي ارشد وروديهاي نيم سال دوم  93به بعد

از تاريخ  90/50/16لغايت 90/50/18

مدارك مورد نياز برای کسانی که اولين بار در واحد کرج استفاده می نمايند:

 مراجعه به سايت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس  –www.swf.ir :قسمت پورتال دانشجويي -ثبت نام دانشجويانفاقد پرونده در صندوق رفاه  ،ثبت نام نموده و سپس مدارک ذيل را كامل و به صندوق رفاه واحد تحويل نمايند.
 -1پرينت و تکميل فرم 15و 11و 11
 -1اصل تعهدنامه محضري ( به اندازه  ) A4به همراه دو برگ كپي ( A4آدرس متعهد ،ضامن و دفترخانه بايد كامل و خوانا باشد )
 -3كپي شناسنامه و كارت ملي دانشجو و ضامن.
 -4آخرين حکم ( استخدامي ) ضامن.
تذكر ( -ضامن بايد كارمند رسمي دولتي باشد ) ( -شرايط ضامن پيوست ) 13
 -0آخرين فيش حقوقي ضامن
 -6كارنامه كل دانشجو و كپي كارت دانشجويي
 -7اسکن کارت دانشجويی ،کارتملی ( پشت و رو در يک صفحه ) ،شناسنامه و سند تعهد در لوح فشرده با حجم کمتر از 022.222
بايت و فرمت  jpgبرای هر فايل

کسانی که قبال در از وام بلندمدت استفاده نمودهاند.
فقط بايد با مراجعه به سايت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس  –www.swf.ir :قسمت پورتال دانشجويي و طريق
از گزينه >>درخواست وام<< تقاضاي خود را ثبت نمايند (نام كاربري و پسورد كدملي با خط فاصله مي باشد)
تذکر مهم  :دانشجوياني كه در سالهاي قبل ضامن بازنشسته معرفي كردهاند ارائه كواهي كسر از حقوق در زمان فارغالتحصيلي الزامي است.

شرايط بازپرداخت اقساط وام بلندمدت وزارت علوم
 -1پرداخت %15از كل وام دريافتي قبل از دفاع پايان نامه جهت صدور دفترچه اقساط الزامي است.
 -1باقيمانده بدهي به صورت اقساط طوالني مدت با كارمزد  %4با توجه به مبلغ بدهي -جريمه ديركرد اقساط  %11ميباشد.
 -3زمان شــروع بازپرداخت اقساط باقيمانده وام براي آقايان مشمول  33ماه بعد از تاريخ فارغالتحصيل ،و براي بقيه افراد  9ماه بعد از فارغ-
التحصيلي.
صندوق رفاه دانشجويان

فرم 02-

شرايط ضامن

فرم شماره 22

ریاست محترم صندوق رفاه دانشجویان واحد کرج
با سالم و احترام
اینجانب

رشته

به شماره دانشجویی

متقاضی دریافت وام بلند مدت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،اعالم میدارم درصورت عدم تصویب پرداختت وام
به هردلیلی حق هیچگونه اعتراضی را نداشته و تحویل مدارک فقط بته عنتواث ت تت نتام و گرارنترفتا در اولویتت
پرداخت وام می باشد.
متعهد می نردم درصورت اختصاص وام به اینجانب گ ل از دفاع پایاث نامه جهت واریز %01از کل م لغ وام
و تقسیط مابقی اگدام و درغیر ایا صورت حق هیچگونه اعتراضی نداشته و بطور یکجا تسویه حساب خواهم نمتود.
درضما درصورت اخراج و یا انصراف بالفاصله جهت تسویه کامل وام اگدام خواهم نمود.

امضاء
اثر انگشت
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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ 1353

ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ردﯾﻒ:

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ:

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1388-89

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:

داﻧﺸﺠﻮي ﻋﺰﯾﺰ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺪوش ﺑﻮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ و اﺟﺎﺑﺖ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮ

)ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد(

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﻧﺎم:
ﻧﺎم ﭘﺪر:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ :ﻣﺠﺮد  £ﻣﺘﺎﻫﻞ £
ﻧﺸﺎﻧﯽ:

ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ:
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ:
ﺟﻨﺲ :زن £
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ:

ﺷﻐﻞ وﻟﯽ:
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ:

ﻣﺮد £

ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:
ﻣﺤﻞ ﺻﺪور:
ﺗﻠﻔﻦ:
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه:

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ £ :ﻣﻬﻤﺎن£ :
وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ :ﻋﺎدي£ :
ﺧﯿﺮ £
ﺷﺎﻏﻞ :ﺑﻠﯽ  £ﺧﯿﺮ  £ﺑﻮرﺳﯿﻪ :ﺑﻠﯽ £

داﻧﺸﮑﺪه:
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ:
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :
ﻧﯿﻤﺴﺎل ورود:
ﺳﺎل ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه :
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ )ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻤﺎن و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ(:
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع:

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻤﺴﺮ
ﻧﺎم:
وﺿﻌﯿﺖ:

ﺧﺎﻧﻪ دار:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
ﺷﺎﻏﻞ:

ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ:

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:

داﻧﺸﺠﻮ :ﺑﻠﯽ

/

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:

ﻧﺎم ﭘﺪر:

/

ﺧﯿﺮ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮزﻧﺪان )ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﻓﺮزﻧﺪ(
ﻧﺎم

ﻧﺎم ﭘﺪر

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺋﻤﯽ و ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﻮاده )وﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ(:

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ:

ﮐﺪ ﺷﻌﺒﻪ:

ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ ،ﺷﻌﺒﻪ و ﺷﻬﺮ:

ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب:

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب:

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﺜﺎرﮔﺮي
ﻧﻮع اﯾﺜﺎرﮔﺮي:
ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎه:

ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاﻫﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮي:
درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزي:

ﺷﻤﺎره ﮔﻮاﻫﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮي:
واﺣﺪ ذﯾﺮﺑﻂ اﯾﺜﺎرﮔﺮي:

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ
ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮدن ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ:

آدرس دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ:
ﻧﺎم ﺿﺎﻣﻦ:

ﺷﻤﺎره دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ:

ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﯽ:

ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ:
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺿﺎﻣﻦ:

ﺷﻐﻞ ﺿﺎﻣﻦ:

آدرس ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺿﺎﻣﻦ:

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺿﺎﻣﻦ:

آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺿﺎﻣﻦ:

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ:

ﺷﻤﺎره ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺿﺎﻣﻦ:
*اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء داﻧﺸﺠﻮ :

ﺗﺎرﯾﺦ:

/

/
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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ 1353

ﺑﺮگ درﺧﻮاﺳﺖ وام ﺷﻬﺮﯾﻪ

ردﯾﻒ:

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ:

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1388-89

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:

داﻧﺸﺠﻮي ﻋﺰﯾﺰ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺪوش ﺑﻮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ و اﺟﺎﺑﺖ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

دوره :ﮐﺎرداﻧﯽ
دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي :
ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ:

ﻣﺤﻞ ﺻﺪور:
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
ﻧﺎم:
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:
ﻧﺎم ﭘﺪر:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:
ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮ :
ﺷﻐﻞ وﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ :
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ :ﻣﺠﺮد  £ﻣﺘﺄﻫﻞ £
ﺟﻨﺴﯿﺖ  :ﻣﺮد  £زن  ) £ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ  £ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﯿﺪ  £ﻣﺘﺎرﮐﻪ  £ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻫﻤﺴﺮ  ( £ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ........:
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ده رﻗﻤﯽ:
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه:

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:
داﻧﺸﮑﺪه:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ:
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﻬﻤﺎن
داﻧﺸﮕﺎه :آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺪاء ﺑﺮاي
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻧﯿﻤﺴﺎل ورود:
ﺳﺎل ورود
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪاء )ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﻬﻤﺎن و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ(:
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا:

– اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:
وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ :ﻋﺎدي£ :
ﺧﯿﺮ £
ﺷﺎﻏﻞ :ﺑﻠﯽ £

اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ£ :
ﺑﻮرﺳﯿﻪ :ﺑﻠﯽ £

ﻣﻬﻤﺎن£ :
ﺧﯿﺮ £

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع:

*اﻋﻼم ﻣﻌﺪل و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ارزش دﯾﮕﺮي ﻧﺪارد*

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺎري:

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪه:

ﻣﻌﺪل دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻗﺒﻞ:
ﻣﻬﺮ وﺗﺎٔﯾﯿﺪ اﻣﻮر آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه  /داﻧﺸﮑﺪه

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ

ﺷﻬﺮ ) ﺑﺎﻧﮏ (

ﻧﺎم و ﮐﺪ ﺷﻌﺒﻪ

ﻧﻮع ﺣﺴﺎب

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺻﺤﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻧﻤـﻮده و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻄﻠﺒـﯽ
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺧﻼف واﻗﻊ در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد ،ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق رﻓـﺎه داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻤـﺎﯾﻢ و
ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از وام و ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء داﻧﺸﺠﻮ:
ﺗﺎرﯾﺦ/ / :

ﻣﻬﺮ و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﺬﮐﺮات:
-1وام ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد  %4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد )ﻃﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ وام ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ وام(
 -2زﻣﺎن ﺷﺮوع اﻗﺴﺎط  9ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد(
 -3در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ،اﺧﺮاج و ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ وام ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.
* ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  -1 :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  ،ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
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اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ

»ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ«

اﻟﻒ-ﻣﺘﻌﻬﺪ:
ﻓﺮزﻧﺪ:
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل:

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ:
ﺻﺎدره از:

ﺳﺎﮐﻦ)ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ(:

داﻧﺸﺠﻮي/داﻧﺸﮕﺎه:

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:
ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ:

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه:

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ:

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:

دوره:

ﮐﻪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪي ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ  .ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺎرج ﻻزم
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،اوراق اﻗﺴﺎط ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را اﺧﺬ ﻧﻤـﻮده و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻫﺮ ﻗﺴﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن و ﮐﺎرﻣﺰد ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻢ .و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾـﺎﻓﺘﯽ
ﺑﺼﻮرت ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ را ﻃﯽ دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺼﻮرت اﻗﺴﺎط و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻫﺮ ﻗﺴﻂ  ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ از آن ﮐﺎﻣﻼً آﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮم در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻓﺮاﻏﺖ ) اﻧﺼﺮاف  ،ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﺧﺮاج ( از ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط  ،ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺪﻫﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠـﺎ ﻣـﺴﺘﺮد
ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮاي وﺻﻮل اﺻﻞ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﺎرﻣﺰد ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ راﺳﺎً ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد از ﮐﻠﯿﻪ ﺷﯿﻮ ه ﻫﺎ
و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻢ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻓﻮراً ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق رﻓـﺎه داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن اﻃـﻼع ﺧـﻮاﻫﻢ داد
درﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﺑﻼﻏﺎت و اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌــﯽ اﺳﺖ .

ب -ﺿﺎﻣﻦ:

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :

آﻗﺎي  /ﺧﺎﻧﻢ

ﻓﺮزﻧﺪ :

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل :

ﺷﺎﻏﻞ در ) ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﮐﺎر  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺣﻮزه ﻣﺤﻞ ﮐﺎر(:

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ :
دارﻧﺪه ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ :

ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ :

ﺻﺎدره از :
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:

در ﺑﺎﻧﮏ :

ﺷﻌﺒﻪ :

ﮐﺪﺑﺎﻧﮏ:

ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ )ﻣﺤﻞ ﮐﺎر( :

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ:

ﺳﺎﮐﻦ ) ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ( :

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه:

ﺑﺎ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻗﺒﺎل ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وزارت ﻋﻠﻮم  ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري دارد و در اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﺰم ﺑـﻪ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن ﮔﺮدﯾﺪه  ،ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺎرج ﻻزم ) اﻧﻌﻘﺎد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ( ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺘﺰم ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
اﻋﻼم و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻓﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آن ﺻﻨﺪوق را ﺑﺪون اﻋﺘﺮاض ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ  .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺿﺎﻣﻦ و ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ
اﺳﺖ و ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن و ﯾﺎ در آن واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮدوي آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻋﻼم ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ و اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺿﺎﻣﻦ  ،ﻗﺎﻃﻊ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮده و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ

اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻌﻬﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ/ / :

اﻣﻀﺎء ﺿﺎﻣﻦ

ﺗﺎرﯾﺦ/ / :

ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ اداره رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه:
(1
(2
(3

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ )ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ( و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ .
ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﺗﺬﮐﺮ :1در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺿﺎﻣﻦ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :2ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺋﻢ ﺧﻮد را در ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﺧﻮاﻧﺎ ﻗﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ را در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﺑﻼﻏﺎت و اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

