
  ) بانك مّلت ٢تسهيالت تعاوني مسكن (پاسارگادتعهد نامه وام گيرنده و ضامن جهت فرم 
  عامل محترم تعاوني مسكن دانشگاه صنعتي امير كبير مدير 

  با سالم و احترام 
  

  الف) مشخصات متقاضي 

معرفي از شركت            قراردادي        پيماني       رسمي          مندكار / عضو هيات علمي                                 اينجانب
 ماهه ٦٠با كسر اقساط   ريال                                     استفاده از تسهيالت به مبلغ درخواست ين دانشگاهاتعاوني مسكن 

  دانشگاه را دارم.  ملت شعبهز بانك ا
  اقدام الزم بعمل آيد.   ٢جهت پروژه پاسارگادتا نسبت به اعطاء وام مذكور  خواهشمند است مقرر فرمائيد

باشـد و اينجانــب بـديهي اسـت مبلـغ دريـافتي تسـهيالت از بانـك ملـت جهـت ارائـه بـه تعـاوني مسـكن دانشـگاه مـي
  هيچگونه دخل و تصرفي در استفاده از اين وام را ندارم. 

  

  با تشكر 
  نام و نام خانوادگي : 

  امضاء و اثرانگشت 
  تاريخ : 

    باشد)  ٢پروژه پاسارگاد  يكي از اعضاي خانواده(در صورتيكه وام گيرنده  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

امور مالي  و   مگردمياقســـاط وام گيرنده  تمامي    پرداخت بهمي نمايم و متعهد  را مي باشـــد  ريالي                                     وام
   .مي باشد اينجانب يز حقوق و مزايادانشگاه مجاز به كسر اقساط ا

  امضاء ضامن               

  باشد)   ٢پروژه پاسارگاد خود عضو ج) مشخصات ضامن (درصورتيكه وام گيرنده 
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 از حقوق و مزايا و   اـش ر اقـس گاه مجاز به كـس ورت لزوم امور مالي دانـش را پرداخت نمايم و در ـص
   .مي باشد اينجانب ساير مطالبات

  

  مدير عامل محترم تعاوني مسكن دانشگاه  ) د
ــور ــي ، كس ــوقي متقاض ــعيت حق ــده از وض ــل آم ــي بعم ــه بررس ــه ب ــا توج ــاً ب ــت  احترام ــورد درخواس ــاط وام م   اقس

ــوق  ــده حق ــه مان ــه ب ــا توج ــيب ــال  متقاض ــغ                                    ري ــه مبل ــي ب ــامبرده  ٦٠ط ــوق ن ــط از حق   قس
  بالمانع مي باشد.

  امور مالي دانشگاه  مدير    
  

 امضاء ضامن


