
  

 نكات مهم در خصوص سند تعهد محضري

تمامی متقاضيان استفاده از تسهيالت رفاهی صندوق رفاه دانشجويان که برای اولين بار متقاضی استفاده از اين خدمات 
سند تعهد محضری سندی است که بر اساس اطالعات ضامن و متقاضی . هستند ملزم به ارائه سند تعهد محضری می باشند

شرايط ضامن بر اساس بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان به شرح . دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور تنظيم شده باشددر يکی از 
  :ير می باشدز

به استحضار  ٢٨/١٠/١٣٩٠مورخ  ٢١٣۴۴/١/١٣٠و  ٠٢/٠٩/١٣٩٠مورخ  ١۶٧٠٧/١/١٣٠پيرو بخشنامه های شماره 
دوق رفاه دانشجويان، عالوه بر کارکنان رسمی و می رساند در خصوص ضمانت بازپرداخت تسهيالت دريافتی از صن

پيمانی دولت، جانبازان، خانواده های معظم شهدا و آزادگان از کار افتاده که حقوق و مزايا از بنياد شهيد و امور جانبازان و 
ادهاي عمومي نيز آارآنان رسمي و پيماني نه،)٢٣/١٢/١٣٩٠(ايثارگران دريافت می نمايند، از تاريخ صدور اين بخشنامه 

، بنياد مسكن ) ره(آن ، شهرداريها ، هالل احمر ، آميته امدادحضرت امام  نهاد رهبري و مراآز تابعه(غير دولتي همچون 
خرداد، سازمان تبليغات اسالمي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان دانش  ١٥انقالب اسالمي،آميته ملي المپيك ايران، بنياد 

ان، بنياد امور بيماريهاي خاص، صندوق بيمه روستائيان و عشاير، صندوق تامين خسارتهاي آموزي جمهوري اسالمي اير
، آارآنان رسمي دانشگاه آزاد اسالمي، آليه بانكها، شرآت آب و فاضالب، مخابرات، برق، گاز و ساير شرآتهاي ) بدني

توانند  مري بگيران سازمان تامين اجتماعي مي، بازنشستگان نيروهاي مسلح و  مست) سال سابقه اشتغال ٣با حداقل (دولتي، 
  :مشروط به ارائه مدارك ذيل، بازپرداخت تسهيالت رفاهي را ضمانت نمايند 

  . اصل سند تعهد که در يکی از دفاتر اسناد رسمی کشور تنظيم گرديده است 
 .گواهی کسر از حقوق ضامن برای ضامنين مشغول به کار در صورت امکان 
ضمانت بازنشستگان کليه دستگاههای دولتی به غير از نيروهای مسلح فقط در صورت ارائه گواهی شايان ذکر است  

  . کسر از حقوق ضامن، خطاب به صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و تحقيقات و فناوری امکان پذير است
تی شامل وزارت اطالعات، برای کارکنان دستگاههای اطالعاتی و امني(تصوير آخرين حکم استخدامی يا بازنشستگی  

الزامی نيست، ولی ارائه گواهی معتبر از آخرين محل … نيروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و 
  ). خدمت آنان جهت معرفی به صندوق رفاه دانشجويان الزامی است

  . تصوير آخرين فيش حقوقی 

صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فًا خطاب به تمامی گواهی های مذکور در اين بخشنامه بايد صر :توجه
  .صادر گردد و در غير اين صورت، فاقد ارزش خواهد بود فناوری

 متن گواهی کسر حقوق

  صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
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