
  تعهد نامه وام گيرنده و ضامن جهت عقد مرابحه بانك ملت فرم 
  دانشگاه  و پشتيبانيمدير محترم امور اداري 

  با سالم و احترام 
  

  الف) مشخصات متقاضي 
  درخواست  دانشگاه ين  ا     قراردادي         پيماني         رسمي           مندكار  /عضو هيات علمي                             اينجانب

  دانشگاه را دارم. ملت شعبه ز بانك ا ماهه شصت با كسر اقساط لایر                                               استفاده از تسهيالت به مبلغ
ــمناً  ــد. ض ــل آي ــدام الزم بعم ــذكور اق ــاء وام م ــه اعط ــبت ب ــا نس ــد ت ــرر فرمائي ــت مق ــمند اس ــاز خواهش ــگاه مج   دانش

از طريـق امـور مـالي دانشـگاه از حقـوق و مزايـا و سـاير مطالبـات اينجانـب را  اقساط وام دريافتي به بانـك مـذكور  خواهد بود  
ــك  ــتكســر و در وجــه بان ــديهي اســت درصــورت مل ــد. ب ــه تســويه  پرداخــت نماي اســتعفاء ، بازنشســتگي و اخــراج ، هرگون

در ضـمن در صـورتي كـه ضـامن وام گيرنـده بـه هـر دليـل قطـع   مـي باشـد.ملت  حساب منوط به ارائه مفاصاحساب از بانك  
  ارتباط با دانشگاه نمايد ، وام گيرنده موظف است فرد جديدي را بعنوان ضامن خود معرفي نمايد.

  اعالم مي گردد.                                              به شماره      اينجانب نزد بانك ملتاً شماره حساب ضمن

  

  با تشكر 
  امضاء و اثرانگشت                          نام و نام خانوادگي : 

  تاريخ : 

  ب) مشخصات ضامن  
ــماره    كارمند                    /هيات علمي        اينجانب                               ــماره ملي                                و ش داراي ش

اي/  همراه                                 ت آـق اـن ـــم انم  ضـ اضـــي                                                          ـخ ه متـق   ـك
د  ريالي                                     وام اط وام گيرنده دچار  را  مي باـش وم چنانچه به هر عللي پرداخت اقـس مي نمايم و متعهد مي ـش

كال گردد ، باقيمانده وام نامبرده اط ا  اـش ر اقـس گاه مجاز به كـس ورت لزوم امور مالي دانـش ز حقوق و مزايا و را پرداخت نمايم و در ـص
   .مي باشد اينجانب مطالباتساير 

  امضاء ضامن               

  مديريت محترم امور مالي دانشگاه  )  ج
   بلغمقســط به   ٥٩كســر اقســاط ماهيانه وام مذكور طي    درخصــوصاحتراماً ضــمن تأييد موارد فوق ، مقتضــي اســت  

  ريال اعالم نظر نمائيد.                اهيانه                   م
  دانشگاه و پشتيباني امور ادارييت مدير                                                                                          

  دانشگاه و پشتيباني  مديريت محترم امور اداري  ) د
ــت  ــورد درخواس ــاط وام م ــور اقس ــي ، كس ــوقي متقاض ــعيت حق ــده از وض ــل آم ــي بعم ــه بررس ــه ب ــا توج ــاً ب   احترام

ــوق  ــده حق ــه مان ــه ب ــا توج ــيب ــال  متقاض ــغ                                    ري ــه مبل ــي ب ــامبرده  ٥٩ط ــوق ن ــط از حق   قس
  بالمانع مي باشد.

  امور مالي دانشگاه  مدير    
  


