« متن تعهدنامه ويژه وامهاي دانشگاه آزاد اسالمي »
الف  -متعهد
شوارُ داًشجَيي

ايٌجاًة

هحل صذٍر

وذ هلّي

ًام پذر

سال تَلذ

شوارُ شٌاسٌاهِ
داًشگاُ آساد اسل هي

داًشجَي رشتِ

ٍاحذخويٌي شْز وِ اس تسْي ت صٌذٍق رفاُ داًشجَياى استفادُ هي ًواين الزار هي ًواين تا اط ع واهل اس هفاد آئيي ًاهِ ٍ ًحَُ اسلتفادُ اس تسلْي ت
هتعْذ گزديذُ ًسثت تِ تاس پزداخت ٍ ٍاريش تذّي خَد طثك الساطي وِ داًشگاُ آساد اس هي ٍاحذ خويٌي شْز تعييي هي ًوايذ در سزرسليذّاي هملزر
الذام ٍ در صَرت تخلف اس آئيي ًاهِ هزتَطِ يا عذم پزداخت الساغ در سزرسيذّاي همزر يا تزن تحصيل يا اخزاج تِ ّز علت يا سايز هَارد تلِ تشلخي
داًشگاُ وليِ تذّي ٍ خسارات ًاشي اس آى را تِ هيشاًي وِ داًشگاُ آساد اس هي ٍاحذ خويٌي شْز تعييي ٍ اع م هي ًوايذ تثذيل تلِ ديلي حلال شلذُ ٍ
تايستي يىجا پزداخت ًواين  .تشخي

داًشگاُ آساد اس هي ٍاحذ خويٌي شْز در تارُ ٍلَع تخلف هذت تاسپزداخت ّشيٌِ ّاي هتعلمِ ٍهثلغي وِ تايلذ

پزداخت وٌن لطعي ٍغيز لاتل اعتزاض است ٍ داًشگاُ آساد اس هي ٍاحذ خويٌي شْز هي تَاًذ ع ٍُ تز عذم تحَيل هذارن تحصيلي تعٌَاى ٍويل ت عشل
تاحك تَويل غيز ٍلَ وزاراً اس طزف ايٌجاًة ًسثت تِ ٍصَل وليِ هطالثات خَدش اس هحل حمَق ٍهشاياي هاّياًِ ٍ ّزًَع دارائي ديگلز ايٌجاًلة اللذام ٍاس
طزيك هزاجع لاًًَي تا استفادُ اس چه ٍ سفتِ ّاي ٍاگذاري تزعليِ ايٌجاًة ٍظاهي هٌفزداً يا هتعاهٌاً اجزائيِ صادر ٍ وليِ طللة خلَد را يىجلا هطالثلِ ٍ
ٍصَل ًوايذ ٍ ايٌجاًة تذيٌَسيلِ حك ّزگًَِ ايزاد ٍ اعتزاظي را اس خَد سلة هي ًواين .
آدرس دليك ٍ شوارُ تلفي ٍ وذ پستي هحل سىًَت لزض گيزًذُ :
آدرس دليك ٍ شوارُ تلفي ٍ وذ پستي ٍلي ٍ يا ًشديىتزيي تستگاى لزض گيزًذُ :

امضاء تعهدآور متعهد

-----------------------------------------------------------------------------ب  -ضامن
آلاي  /خاًن
هتَلذ سال :

فزسًذ :

تِ ش وارُ شٌاسٌاهِ :

صادرُ اس :

شوارُ هلي :

شاغل در (ًام هحل وار شْزستاى هٌطمِ ٍ حَسُ هحل وار) :

تِ شوارُ حىن وارگشيٌي :
دارًذُ شوارُ حساب تاًىي :

شوارُ تلفي هحل وار :
در تاًه :

شعثِ :

وذ تاًه :

تِ ًشاًي (هحل وار) :

شوارُ تلفي ثاتت :

ساوي (هحل الاهت دائن تِ ّوزاُ وذ پستي) :

شوارُ تلفي ّوزاُ :

تا اط ع واهل استعْذات وِ هتعْذ فَق الذوز ايي سٌذ تاتت دريافت تسْي ت در لثال صٌذٍق رفاُ داًشجَياى دارد ٍ در ايي تعْذًاهِ هلشم تِ تاسپزداخلت آى گزديلذُ
ظوي عمذ خارج السم ( اًعماد يافتِ شفاّي تا صٌذٍق فاُ داًشجَياى ) هتعْذ ٍ هلتشم هي شَم وِ چٌاًچِ ًاهثزدُ خ ف همزرات هذوَر عول وٌلذ تلِ هحلط اعل م ٍ
تشخي

صٌذٍق رفاُ داًشجَياى وليِ تذّي هتعْذ فَق ٍ هطالثات آى صٌذٍق را تذٍى ا عتزاض تأديِ ًواين .در غيز ايٌصَرت اس هحل حمَق ٍ هشاياي هاّياًِ ٍ ّلز ًلَع

دارائي ديگز هتعاهٌاً ظواًت ًوَدُ ٍ تذيٌَسيلِ حك ّزگًَِ ايزاد ٍ اعتزاظي را اس خَد سلة هي ًواين .

امضاء تعهدآور ضامن
تاريخ

