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دانشجوی رشته........................مقطع ..................................دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرند که از

که از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان استفاده میکنم با اطالع کامل از مفاد وآ ئین نامه و نحوه استفاده ا ز تسهیالت متعهد میشوم پس از اتمام
تحصیل ضمن در یافت گواهینامه موقت تحصیلی نسبت به باز پرداخت و واریز بدهی خود طبق اقساطی که از طرف دانشگاه آزاد اسالمی تعیین
مینماید در سر رسید های مقرر اقدام نمایم .و در صورت تخلف از ائین نامه مربوطه ویا عدم پرداخت اقساط در سر رسید های مقرر ویا ترک
تحصیل ویا اخراج به هر علت و ......کلیه بدهی وخسارات ناشی از ان به میزانی که دانشگاه ازاد اسالمی تعیین و اعالم مینماید تبدیل به دیم حال
شده وبایستی یکجا پرداخت نمایم تشخیص دانشگاه ازاد اسالمی درباره وقوع تخلف  -مدت باز پرداخت  -هزینه های متعلقه ومبلغی که باید
پرداخت کنم قطعی وغیر قابل اعتراض است و دانشگاه ازاد اسالمی میتواند عالوه بر عدم تحویل مدارک تحصیلی بعنوان وکیل بالعزل با حق
توکیل غیرولووکرا را "از طرف اینجانب نسبت به وصول مطالبات خودش از محل حقوق ومزایای ماهیانه و یا هر نوع دارائی دیگر اینجانب اقدام
نمایدو یا از طریق مراجع قانونی با استفاده از سفته ها وچک های واگذاری بر علیه اینجانب وضامن منفردا"ویا متضامنا"اجرائیه صادر وکلیه طلب
خود را یکجا طلب نماید.
امضا واثر انگشت و تاریخ
ادرس محل سکونت :نام استان..................................نام شهر................... ..................خیابان...........................کوچه...............................پالک.............
تلفن همراه  ..................................تلفن محل سکونت با پیش شماره...............................

اینجانب ....................................................................نام پدر......................................................شماره
شناسنامه.....................................................شغل......................................
تلفن همراه ...................................................تلفن خانه با پیش شماره....................................

به ادرس  :نام استان...............................................................

نام شهر ................................خیابان ....................................کوچه ........................................پالک ........................بعنوان ضامن بازپرداخت کلیه اقساط تسهیالت اعطائی را"

امضا وتاریخ _اثر انگشت ضامن

متضامنا" ضمانت می نمایم.

اینجانب ......................................................نام پدر.......................................شماره شناسنامه...........................................شغل......................................
تلفن همراه .....................................تلفن خانه با پیش شماره................................

به ادرس  :نام استان....................................................

نام شهر ................................خیابان ....................................کوچه ........................................پالک ........................بعنوان ضامن بازپرداخت کلیه اقساط تسهیالت اعطائی را"
متضامنا" ضمانت می نمایم.

امضا وتاریخ _اثر انگشت

مدارک الزم:
ضامن
وام تامین شهریه وهزینه تحصیلی:
_1اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وام گیرنده و ضامن در یک برگ _A4ارائه چک بانکی(معادل وام)%02+در وجه صندوق رفاه
دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرند و بدون تاریخ_گواهی کسر حقوق(عنوان صندوق رفاه دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرند)
 _0وام ازدواج:کلیه مدارک بند یک+فتوکپی صفحات دوم وام گیرنده+همسر وفتوکپی از صفحات اول تا پنجم سند ازدواج
_3وام اجاره مسکن:کلیه مدارک بند یک +قولنامه معتبر اجاره مسکن

