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  هوالمقصود

 :(ع)امام صادق

 ؟الحب الإ الدين هل
 آيا دين چيزي جز محبت است؟ 

رود. زيارت زبان عالقه و ترجمان وابستگي قلبي و نموودي از احسوا     است و آنكه عشق و شوق دارد به زيارت مي« زيارت»آري محبت، پشتوانه 

 ت و دليلي بر عشق و عالمتي از تعلق خاطر است.دروني و نشاني از محب

 .أبداً دالتبر ةمکنون محبته المؤمنين قلوب في الحسين إن
 گرايد. نهفته است كه هرگز به سردي نمي (ع)در دلهاي مؤمنان عشق و محبتي نسبت به حسين

 (237/ ص 69)بحاراألنوار/ ج 

 فأین تذهبون

د از يخواهي كه به كربال برسي با رون است و اگر تو مييآري كربال از زمان و مكان ب .(ع)نيحب الحس تر راهي وجود ندارد: ميقن مستيا از ايب ييجو م ميياگر صراط مستق

 ،(ع)نيسو اگر نبود خوون ح  ... اندينما راه قبله را مي يادن آسمان كهكشاني است كه بر ،و اصحابش (ع)نيخون حس .ها و ماندن گذر كني نييت از سنگيها وابستگي خود،

بوا   ،تناهي اسوت يز آسمان الينه تو نيو بدانكه س... د است يسرچشمه خورش (ع)نيحس ... ماند نشاني از نور باقي نمي، گر در آفاق جاودانه شبيشد و د دن سرد مييجوش

 «نين حسين حسيحس» دنيدارد در تپ نمي تر جوشد و گوش كن كه چه خوش د مييقلبي كه در آن خورش

 حق آن عزيزان است بر ما شيعيان و مشتاقان. )ع(اليات و آستان بوسي مزار أميرمؤمنان و سيدالشهداء و ديگر امامان همامزيارت عتبات ع

 ، كوثر فياض واليت است.نجف

 ، كعبه دل و جان است.كربال

 بخش صبر و مقاومت است. ، كوي الهامكاظمين

 آخرين ذخيره الهي است. ، مايه سرور و روشني ديده همه چشم انتظاران ظهورسامراو 
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 فصل اول*********
 مقدمه

 گرامي دانشگاهيان

 گاهياندانشكشي عتبات  با سالم و عرض تبريک به جهت انتخاب شما در قرعه

عوه دقيوق مطالوب ايون     باشد. اميد است دانشوگاهيان عزيوز بوا مطال    گاهيان ميدانشها و فرآيندهاي اجرايي عتبات  دفترچه راهنماي پيش رو حاوي مطالب، دستورالعمل

 دفترچه، سفري معنوي و روحاني را تجربه كنند و ما را در هرچه بهتر برگزار شدن مقدمات اين سفر ياري نمايند.

ا در جهت تعالي كند تا با نظرات، پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، اين ستاد ر نظران دعوت مي ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان، پيشاپيش از همه دانشجويان و صاحب

 و نيل به اهداف خود ياري نمايند.

 فرآيند اجرايي
اجمال بيوان گوردد توا متقاضويان بوا نحووه        گاهيان براي مخاطبان ترسيم و برخي از نكات ضروري، به دانشدر اين بخش سعي شده سيمايي كلي از روند اجرايي عتبات 

 ها براي تشرف به عتبات عاليات الزم است، آشنا شوند. مواردي كه دانستن آننام، واريز هزينه، دريافت گذرنامه، ارسال مدارك و  ثبت

 شرايط و ضوابط كلي
 باشد. مي ها دانشگاه دانشجويان متأهل )همراه با همسر(، اساتيد و كارمندان محترم  ،دانشجويان پسر مجرد ، دختر مجرد . اين دفترچه و ضمائم آن، مختص دانشجويان 1

 حتماً دانشگاهي باشد.بايست  مي . ثبت نام كننده2

 ندارد.وجود  رانيدر ا ليمشغول به تحص يخارج انيدانشجوو اعزام امكان ثبت نام . 3

عيارهاي شده و م هاي تعيين بندي . در هر مرحله از فرآيند اجرايي )از آغاز ثبت نام اوليه تا پايان اعزام(، در صورت هرگونه تخطي متقاضي از مقرارت و عدم رعايت زمان4

 محق خواهد بود تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد. انيدانشگاهمورد نظر، ستاد عمره و عتبات 

 د.پذيربا تدابير خاص و ويژه صورت مي . اعزام دانشجويان دختر مجرد 5
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 فصل دوم*********
 دستورالعمل شماره يك

 نهايي كردن ثبت نام  
بايست به عنوان اولين گام با مراجعه مجدد بوه سوايت سوتاد عموره و      كشي در سايت و مشخص شدن متقاضيان اصلي و ذخيره، دانشگاهيان عزيز مي عهپس از انجام قر

 عتبات دانشگاهيان و با استفاده از شناسه كاربري )كدملي( و رمز عبور )شماره شناسنامه(، نسبت به نهايي كردن ثبت نام اقدام نمايند.

 قابل توجه: نکات

 هاي الزم در اين بخش به طور كامل در سايت قراردارد. . مراحل اجرايي و راهنمايي1

مي بايست هرچه سريعتر با مراجعه به هر يک از واحدهاي استاني عمره و عتبات دانشگاهيان نسبت بوه اداموه مراحول    . هر دانشجو از روز بعد از نهايي كردن ثبت نام 2

 اعزام اقدام نمايد.

 وجود نخواهد داشت.هزينه سفر  واريزدريافت وام و تذكر: در صورت عدم مراجعه دانشگاهيان به سايت جهت نهايي كردن ثبت نام، امكان 
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 فصل سوم*********
 دستورالعمل شماره دو

 نامه مالي روش
و  گذاري عمره گيري و سياست يافت است. طبق مصوبات شوراي عالي تصميمقابل در ملّتاز طريق شعب بانک  كنند، صرفاً وجوهي كه زائران بابت هزينه سفر پرداخت مي

 .د داشتننخواه متقاضيان عتباتاز  يوجه چگونهيحق دريافت ه ،هيچ مقام و مرجعي )اعم از دانشگاه و يا شخصيت حقيقي و حقوقي( گاهيان،دانش عتبات

 اشد :پذير مي ب صورت زير امكان  پرداخت هزينه سفر در يک مرحله و به

از طريق پس از ثبت نام نهايي مي توانند داوطلبين طي روزهاي آتي  مبني بر آماده سازي بستر نرم افزاري الزم  با رايزني هاي صورت گرفته با سازمان حج وزيارت

 سامانه عتبات دانشگاهيان مي توانند نسبت به پرداخت الكترونيكي هزينه سفر خود اقدام نمايند.

 ريال اقدام نمايند.111/111/11 به مبلغ  ملّت وانند درصورت تمايل از تسهيالت بانکدانشگاهيان مي ت

و آماده نشدن بستر نرم افزاري الزم جهت معرفي و اخذ وام  تي  به بانک  ملّملّبا توجه به تغيير بانک عامل عتبات دانشگاهيان از بانک 

نسبت به پرداخت هزينه سفر اقدام و پس از فراهم آمدن شرايط دريافوت   وقت خواهشمند است زائرين عزيز قدانشگاهيان، به دليل ضي

. در صورت عدم واريز هزينه سفر امكوان كاروانبنودي و اعوزام    تسهيالت  باتوجه به اطالع رساني ستاد نسبت به دريافت وام اقدام نماييد

 . وجود نخواهد داشت

شده وزائرين با مراجعه به سايت و مشاهده شعب منتخبب مبي تواننبد     اطالعات همه زائرين به بانك ارسالپس از رفع مشکل فوق 

 نسبت به دريافت وام اقدام نمايند.
 اعالم خواهد شد.بر روی سايت ستادمتعاقباً  بانك ملّت دستور العمل و شرايط دريافت تسهيالت و همچنين شعب منتخب

 :نکات قابل توجه

 باشد. . مبلغ فيش واريزي بسته به درجه كاروان متغير مي1

 گردد. در صورت انصراف، مبلغي به عنوان جريمه كسر ميالكترونيكي . پس از واريز 2
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 الحسنه( شرايط دريافت تسهيالت )وام قرض
 د.ويژه عتبات دانشگاهيان استفاده نماين ملّتالحسنه بانک  توانند از وام قرض متقاضيان پس از ثبت نام نهايي، جهت واريز هزينه سفر مي

 نکات قابل توجه

 شرايط كلي دريافت تسهيالت به شرح زير بوده و شرايط اختصاصي دريافت تسهيالت متعاقبا با دستور العمل تسهيالت اعالم خواهد شد. .1

 باشد. ريال مي 111/111/11الحسنه پرداختي به هر متقاضي، مبلغ  . سقف تسهيالت قرض3

 معرفي نمايند. ضامن مورد تاييد شعبهبايست  ت ميبه منظور دريافت تسهيال دانشگاهيان عزيز. 4

 باشد. مقدور مي ملّتبانک  منتخب . پرداخت وام در شعب5

 . بديهي است تمامي مسئوليت عدم اعزام دانشگاهيان به دليل عدم واريز فيش، بر عهده ايشان خواهد بود.6

 ند كه حداكثر تا تاريخ صدور فيش واريزي، جهت دريافت وام اقدام كرده باشند.نمايند، توجه داشته باش : افرادي كه از تسهيالت استفاده مي1تذكر 

 مواه 2توا  هزينه سفر را شخصاً پرداخت نمايند و پس از بازگشت از سوفر،   ،: دانشجوياني كه تا قبل از اعزام فرصت كافي براي تكميل مدارك اخذ تسهيالت ندارند2تذكر 

 .ورد نظر مراجعه نمايندتوانند براي دريافت وام به شعبه م مي
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 الحسنه( مدارک الزم جهت دريافت تسهيالت )وام قرض
 * ارائه اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملي.

 هاي مربوطه. * تكميل فرم

 .افتتاح حساب جهت دريافت تسهيالت*

 .يک نفر ضامن موردتاييد شعبه* 

دريافت معرفي نامه از سبوی دانشبهاه    ارسال مي شود ونياز به ملّتهايي كد ملي به صورت سيستمي به بانك زائرين عزيز دقت فرمايند پس از ثبت نام ن

 نمي باشد.

 .سؤال فرمائيد ملّتبانك منتخب تذكر: هرگونه ابهام و توضيحات تکميلي را از شعب 

 %پرداخت مي گردد.4كارمزد تذكر:تسهيالت ارائه شده فوق كامال قرض الحسنه بوده وفاقد سود مي باشد وفقط با 

 

 انصراف
 :به زائر قابل برگشت خواهد بود ريبه صورت ز يزيمنصرف گردد، مبلغ وار متياز عز يكه متقاض يدر صورت

 .مشمول جريمه نخواهد شدمنصرف گردد،  متياز عز قبل از واريز وجه يكه متقاض يدر صورت :انصراف از ثبت نام. 1

 به فرد منصرف قابل برگشت خواهد بود: ريبه صورت ز ي كه زائر پس از واريز هزينه سفر از عزيمت منصرف گردد، اصل مبلغدر صورت :اعزام . انصراف از2

و  گيورد  ريوال خسوارت تعلوق موي     111/71، به هر نفور  )ويزا( انصراف دهد دياز ارائه گذرنامه و اخذ رواد شيكه زائر در مرحله ثبت نام و پ يدر صورتو 2و1

 به آژانس مراجعه نمايد.نسبت به استرداد وجه  فيش واريزي،مدارك خود اقدام و با اصل  ريسا يريگ سبت به بازپسن ديشخص با

بوه عنووان    يو انجوام مراحول ادار   ديو رواد نهيتحت عنوان هز يانصراف خود را اعالم نمايد، مبلغ ،)ويزا( ديچنانچه زائر پس از ارسال مدارك اخذ روادو 2و2

 است.(ريال  111/851 ،1394مبلغ در سال  نيا. )گردد ييشان كسر مخسارت از وجه ا
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 فصل چهارم*********
 دستورالعمل شماره سه

 و نظام وظيفه گذرنامه
گردد. مدت  ان صادر ميسوي اداره كل گذرنامه نيروي انتظامي براي مسافرت اتباع ايراني به خارج و يا مسافرت از خارج به ا ير طبق قانون، گذرنامه سندي است كه از بر

 .سال بوده و قابل تمديد نيست پنج ،هاي جديد از تاريخ صدور اعتبار گذرنامه

منتخب )اصلي و ذخيره( بالفاصله نسبت به تهيه گذرناموه اقودام نماينود.     گاهيانبر بودن فرآيند دريافت گذرنامه از نيروي انتظامي، الزم است كليه دانش با توجه به زمان

 كنند: شوند كه هر گروه مسير خاص خود را تا دريافت گذرنامه طي مي يت نظام وظيفه، دانشجويان به دو گروه كلي تقسيم ميبراسا  وضع

 گروه اول
 .خواهران. 1

 برادراني كه كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت دارند. .2

و ارائه مداركي كه براي اخوذ گذرناموه    11ره، شخصاً بايست پس از مراجعه به مراكز پليس+اين دسته از دانشجويان بالفاصله پس از مشخص شدن وضعيت اصلي يا ذخي

يود و در صوورت عودم اعتبوار،     الزم است، نسبت به دريافت گذرنامه اقدام نمايند. در صورتي كه دانشجويي از قبل، گذرنامه گرفته باشد، از اعتبار آن اطمينان حاصل نما

 مربوطه تحويل نمايند. دفاتر شوراي استاني عمره و عتبات دانشگاهيان در استانها يبندي مشخص، به  دام نموده و طبق زمانشخصاً نسبت به تعويض آن اق

 بعد از سفر اعتبار داشته باشد. ماه 6حداقل تا تذكر مهم: گذرنامه دانشگاهيان بايد 

 گروه دوم
 اند.( اند يا نداشته که قبالً گذرنامه داشتهكنند. )اعم از آن برادراني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي

 فوه يسازمان وظ به عمل آورده و يليتحص تيناجا درخواست معاف يعموم فهياز سازمان وظ ،در دانشگاه هر دانشجو نام ها بالفاصله پس ازثبت دانشگاه ييدانشجو معاونت

موجود است كه دانشجو  ها انشگاههر دانشجو در د يلي. نامه صادر شده در پرونده تحصدينما يهر فرد م يبرا يليتحص تياقدام به صدور معاف ي،ناجا پس از بررس يعموم

 اقدام نمايد.1فرم شماره  دأييت نسبت به  ،آموزش دانشگاه واحد با مراجعه به ديبا

ارك اوليه در شهرستان به شوراي استاني و در تهران به ستاد ي( را پس از تكميل به همراه مدتعهدنامه محضر)2شماره و فرم  1فرم شماره اين دسته از دانشجويان بايد 

پس از صدورمجوز خروج توسط سازمان عمره و عتبات دانشگاهيان تحويل دهند تا ستاد از طريق سازمان وظيفه عمومي ناجا، مجوز خروج از كشور ايشان را اخذ نمايد. 

 نمايد. ، نسبت به دريافت گذرنامه خود اقدام مي11مراكز پليس+ امراجعه بهب (كساني كه فاقدگذرنامه هستند) ساعت24پس از نظام وظيفه 

تحويل دهند تا ضميمه مدارك دفاتر شوراي استاني عمره و عتبات دانشگاهيان را به  گذرنامه رابايست  اين دسته از دانشجويان مي( كساني كه دارای گذرنامه هستند)

 شود.
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 مدارک الزم جهت اخذ گذرنامه
 باشد: مي 11ذيل جهت ارائه به اداره گذرنامه و يا مراكز پليس+ مدارك

)ويبهه برادرانبي كبه از معافيبت      .ارسال مي گردد 11از طريق الكترونيكي براي دفاتر پليس + اخذ گرديده و  انيدانشگاه. مجوز خروج از كشور كه توسط ستاد عمره و عتبات 1

 كنند.( تحصيلي استفاده مي
 باشند.( )ويهه برادراني كه دارای كارت پايان خدمت و يا معافيت ميخدمت و كپي از آن . اصل كارت پايان2

 . اصل شناسنامه و كپي از تمامي صفحات آن.3

 باشد. . كپي از صفحه توضيحات شناسنامه الزامي مي1تذكر 

 . شناسنامه مخدوش، آب خورده يا قلم خورده نباشد.2تذكر 

 اي مخدوش و يا آب خورده باشد، بايد قبل از اقدام به دريافت گذرنامه، شناسنامه خود را تعويض نماييد. . در صورتي كه شناسنامه3تذكر 

 )بدون عينك، موی بلند، كاله و كروات(، پشت زمينه سفيد، تمام رخ. 6×4قطعه عكس رنگي  يک. 4

 . كپي كارت ملي يا شماره ملي كه به تأييد اداره ثبت احوال رسيده باشد.5

 . فرم الف و پوشه تكميل شده مخصوص گذرنامه.6

 توان نسبت به تهيه فرم الف گذرنامه و پوشه مربوطه اقدام نمود. تذكر: با مراجعه به يكي از مراكز پستي در سراسر كشور مي

 كند. هاي بانكي به حساب اداره گذرنامه شهري كه دانشجو گذرنامه خود را از آنجا دريافت مي . اصل فيش7

 جويا شويد. epolice.ir، ادارات گذرنامه و سايت 11توانيد از دفاتر پليس+ ر: اطالعات بيشتر را ميتذك
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                                                                                                همانرذگ تفايرد دنيارف   

ريخ
يلب

 تنواعم هب هعجارم و 1  هرامش مرف ليمکت1-1- 
نآ یا ما و رهم تهج يشزومآ

 و  همانرذگ تفايرد تهج+  1  سيلپ هب هعجارم2- 
زاين دروم کرادم ليوحت

؟ ديراد هفيظو ماظن عنم همانرذگ تفايرد یارب ايآ1- 

 تيفاعم اي تمدخ ناياپ تراك هك يناردارب 
 هفيظو ماظن ينوناق  نم دنراد تمدخ زا مئاد
.دنرادن

همانرذگ تفايرد - 

 ليمکت و يمسر دانسا رتافد هب هعجارم 2-1- 
 2 هرامش مرف

 ماظن نامزاس طسوت  ورخزوجمرودص 4-1- 
هفيظو

1-4 : دنب تاجيضوت
 تاررقم ربارب يتسياب  لسم یاهورين رد تمدخ هب دهعتم نايوجشناد
 هيهت و روشك زا  ورخ زوجم هيهت هب تبسن اصخش دوخ يتمدخ ناهي
.دنيامن ليوحت سنا آ هب ار نآ و مادقا همانرذگ

 یاروش هب  1 , 2 هرامش مرف ليوحت 1- - 
  يناتسا

 ورش

ناياپ



 

 فصل پنجم*********
 دستورالعمل شماره چهار

 بندی و نحوه تحويل مدارک زمان
 بايست با مراجعه مجدد به سايت، اقدام به ثبت نام نهايي نمايند.و ذخيره مي اهيان منتخب، كليه متقاضيان اصلي كشي و اعالم اسامي دانشگ پس از قرعه

 مدارک الزم
 . اصل گذرنامه.1

 پس از سفر معتبر باشد. ماه 6تذكر: گذرنامه بايد تا 

 (.1. گواهي اشتغال به تحصيل )فرم شماره 2

 سط معاونت آموزشي دانشگاه تأييد و مهر شود. تذكر: گواهي اشتغال به تحصيل بايد تو

 كنند.( )مخصوص دانشجويان پسری كه از معافيت تحصيلي استفاده مي(. 2. تعهدنامه محضري )فرم شماره 3

 )بدون عينك، موی بلند، كاله و كروات(. پشت زمينه سفيد، تمام رخ. 2×3قطعه عكس رنگي  دو. 4

 .باشد مورد قبول نمياسكن كردن عكس تذكر: 

 تذكرات بسيار مهم

و تعهدنامه محضوري  (.1گواهي اشتغال به تحصيل )فرم شماره اند، بايد  بار خروج داشته كنند و قبالً گذرنامه يک . دانشجويان پسري كه از معافيت تحصيلي استفاده مي1

موي توانودد   ،صدورمجوزخروج توسط سازمان نظام وظيفوه  پس از  ودهند  خود را در شهرستان به شوراي استاني و در تهران به ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان تحويل

  عازم سفر گردند.

)تعهدنامه محضري( را پر كرده و به همراه ديگر مدارك ارسال نمايند  2فرم شماره 1كنند، حتماً بايد فرم شماره  . دانشجويان پسري كه از معافيت تحصيلي استفاده مي2

پس از صودورمجوزخروج توسوط سوازمان نظوام      بايست دانشجويان محترم مي نمايد. نسبت به تهيه مجوز خروج از كشور دانشجويان اقدام ضيق وقتتا ستاد با توجه به 

عتبوات  در شهرستان به شوراي اسوتاني و در تهوران بوه سوتاد عموره و       آن رامراجعه و پس از دريافت گذرنامه، 11المللي به مراكز پليس+ براي اخذ گذرنامه بين وظيفه

 تحويل نمايند.دانشگاهيان 

وپرورش بايستي برابر مقررات يگان خدمتي خود، شخصاً نسبت به تهيه مجوز خروج از كشور و گذرنامه خود  . دانشجويان متعهد به خدمت در نيروهاي مسلح و آموزش3

 تا زمان اعالم شده اقدام نمايند.

 ت است.هاي اعالم شده بسيار حائز اهمي بندي . رعايت زمان4

 

   بندی و نحوه ارسال مدارک زمان
 نمايند.در شهرستان به شوراي استاني و در تهران به ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان بندي  روز پس از كاروان 7كليه متقاضيان بايد مدارك خود را حداكثر تا 

 اعزام

تاريخي كه خود فبرد انتخباب نمبوده    و ي دانشجويان فقط براسا  استان محل تحصويل بند اعزام عتبات عاليات به صورت استاني خواهد بود. بدين معني كه كاروان

 بوده و هر شخص از آژانس مربوط به استان محل تحصيل خود )نه محل سكونت( اعزام خواهد شد. است
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 نکات قابل توجه

دانشوگاهي   تاريخ اعزامي مشخص شوده از سووي خوود فورد    اد و براسا  ها توسط شوراي هماهنگي عمره وعتبات استان و در تهران توسط ست بندي در استان . كاروان1

 خواهد بود.

 . تاريخ اعزام و آژانس اعزام كننده توسط ستاد و از طريق سايت عتبات عاليات به اطالع دانشگاهيان خواهد رسيد.2

 عات خواسته شده بنمايند.. براي جلوگيري از هرگونه مشكل، شايسته است دانشجويان محترم نهايت دقت را در درج اطال3

 نکات قابل توجه دانشجويان ذخيره

 كشي سريعاً اقدام به تهيه گذرنامه نموده تا در صورت جايگزيني با افراد انصرافي با كمبود زمان مواجه نشوند. . دانشجويان ذخيره نيز بايد پس از اعالم نتايج قرعه1

پوذير   شوند. در غير اين صورت اعزام ايون دسوته از زائورين امكوان     مشرف مي تعيين شده از طرف خودشان هايريختا صورت انصراف نفرات اصلي ودر. نفرات ذخيره در2

 نخواهد بود.

 گردد. تعيين مي انيدانشگاه. اعزام زائرين ذخيره قطعي نبوده و در صورت انصراف زائران اصلي، از سوي ستاد عمره و عتبات 3

 باشد. حصراً متعلق به شخص دانشگاهي بوده و قابل انتقال به غير نميكشي من . سهميه اعالم شده در قرعه4

 نکات بسيار ضروری

 باشد، ارائه شماره تلفن همراه معتبر، اهميت بااليي دارد. ( ميsms. از آنجا كه اكثر ارتباطات در قبل و بعد از تشرف از طريق پيام كوتاه )1

شود در تمام ايام سفر صبر و حوصله و بردباري پيش گيرند و خستگي راه و معطلي احتموالي   زائران محترم توصيه مي عتبات عاليات به . با توجه به شرايط خاص سفر2

 را تحمل نمايند.)در سفرهاي زميني(در مرز 

 كنند. عبور مي وچزابه شلمچه ، از مرزهاي مهران در حال حاضر زائران ايراني جهت اعزام به عتبات عاليات

عراقوي   گيوت ايرانوي،   دوعبور از مرز به داليل امنيتي و عبوور از . مهران حضور خواهند داشت شهر كنند يک شب در مهمانسرا در از مرز مهران عبور مي. مسافراني كه 3

امكانات بوده و زائرين بايد خود ولي مرز عراق داراي كمترين  باشد. شرايط مساعد مي ،حمداهلل تا لحظه حضور زائران در خاك ايران. بانجامد مدت زمان زيادي به طول مي

 را جهت قرار گرفتن در اين شرايط سخت آماده سازند.

جهت تغذيه خود در اين  لذا زائرين حتماً .باشد عراق مي كوتدر شهر  17صرف غذا نزديک ساعت  ،انجامد ساعت به طول مي 6 الي 5 پس از انجام امور مرزي كه حدوداً

 اه داشته باشند.چند ساعت بايد غذاي مناسبي همر

اما  .امكانات نسبي فراهم است فعالً شرايط اماكن اقامتي و ... برق گاز، سرمايشي و گرمايشي،تأمين آب  بهداشت عمومي، اجتماعي، امنيت، نظر وضعيت اقتصادي و از. 4

قابول قيوا     ،المللي و استانداردهاي ديگر كشوورها  ستانداردهاي بينهاي موجود در كربال و نجف به هيچ وجه با ا بندي هتل اين نكته مهم توجه داشت كه درجه بايد بر

 گردد. خدمات ارائه مي كشور عراق، د دروهاي موج نيست و براسا  واقعيت

لوذا در حوال    .نباشد ممكن است پخت آن با ذائقه زائران ايراني مناسب ،بايد توجه داشت كه با وجود كيفيت مناسب مواد اوليه ،. در مورد كيفيت و چگونگي طبخ غذا5

هواي   اما به خاطر عدم وجود امكانات حمول و نقول مناسوب غوذا و ايسوت      .شود هاي متمركز انجام مي شپزخانهحاضر طبخ غذا به طور غالب توسط آشپزهاي ايراني در آ

 گردد. رو مي هكيفيت غذا با افت شديدي روب، بازرسي مكرر

از اين رو احتمال قط  برق و خاموشوي و از كوار افتوادن آسانسوورها و كولرهوا يوا        .رو است هبا مشكالت فراوان روب ،سري. كشور عراق از لحاظ تأمين برق در شبكه سرا6

 د و كمبود آب گرم نيز محسو  است.كنن روشنايي را به طور محدود تأمين مي ،ژنراتورهاي هتل ها به طور مكرر و به مدت طوالني وجود دارد. بخاري

مرجعوي   ،به دليل عدم وجود قانون در كشوور عوراق   .گردد از هرگونه اعتراض و مشاجره با عوامل عراقي در مورد موارد فوق خودداري نمايند تقاضا مي . از زائرين عزيز7

 .، نتيجه ديگري نخواهد داشتجهت رسيدگي به شكايت وجود ندارد و اين امر به جز به وجود آوردن مشكالت و تلخي سفر

 زمان اعزام
 باشد. مي59بهار   اواسط تازام دانشگاهيان به عتبات عاليات در اين دوره، زمان اع



 

 اه ضمائم و فرم
 1فرم شماره 

 تأييديه اشتغال به تحصيل
 )مخصوص دانشجويان داوطلب اعزام به سرزمين عتبات عاليات(

بوووه شوووماره شناسووونامه  ..........................................................................فرزنووود  ....................................................................................................گوووردد آقووواي/ خوووانم  بدينوسووويله تأييووود موووي

بوووووه شوووووماره دانشوووووجويي   ..........................................................................بوووووا كووووودملي   ..........................................................................متولووووود  ..........................................................................

در مؤسسوه   1394-95سال اول/ دوم سال تحصيلي  در نيم .......................................................................................................................در رشته تحصيلي  ..........................................................................

 اشتغال به تحصيل دارد. .......................................................................................................................آموزش عالي/ مؤسسه/ دانشكده/ دانشگاه 

 تكميل شده و ارزش قانوني ديگري ندارد. انيدانشگاهاين فرم بنا به درخواست ستاد عمره و عتبات 

 ام ای معاون آموزشي

 مهر واحد آموزش مركز
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 تعهدانهم محضري 
  ...................................... شماره:  

  ........................................ تاريخ:  

 كنند( نشجويان پسری كه از معافيت تحصيلي استفاده مي)مخصوص دا
 .......................................................صنارره از   ..........................................................................به شماره شناسنناهه   ......................................فرزند  ....................................................................نظر به اینکه اینجانب 

    ................................................................شماره همنراه:  ...............................................:.......شماره هنزل ....................................ساکن  ..........................................هتولد  ..................................................با کدهلی 
کننننه اکنننننوه شننننادر بننننه    نننن ر رر                ................................................................................................................... ........................................................................................................................بننننه  رر  

نمایم و از سویی بنا به  باشم و از هعاف ت     لی صارره از حوزه نظام وظ فه استفاره هی هی.......................................................هقطع  ..........................................................................رانشگاه 
از انجام زیارت، از گررم بعد  هعاف ت     لی صارره و عدم انجام خدهت هقد  نظام وظ فه، همنوع ت خروج از جمهوری اسالهی ایراه را رارم. بدینوس له هتعهد هی

را به عنواه ضناهن هعرفنی    ....................................................................................................کشور عراق به ایراه اسالهی باز گررم و به هنظور انجام  عهد فوق،  بدینوس له    قای/ خانم 
 حتمالی عدم انجام  عهد، پاسخگوی ستار عمره و عتبات رانشگاه اه باشد.نمایم  ا نسبت به هوارر ا هی

 ..........................................................................صنارره از   ..........................................................................به شماره شناسنناهه   .............................................فرزند  ........................................................................اینجانب 

    ................................................................شماره همنراه:  ..........:............................................شماره هنزل ....................................ساکن  ..........................................هتولد  ..................................................با کدهلی 
                                   ............................................................شننننننننننادر رر ......................................................................................................................................................................................................................................بننننننننننه  رر 

نمایم. بدیهی است رر صور ی که هتعهد اصلی   ت هر عنواه و شرایطی از سفر  را ضمانت هی ....................................................................................................راجعت  قای بدینوس له ه
جعت ننماید، اعم از اینکه عدم هراجعه بنا به اراره خورش یا به وس له عواهنر قهنری باشند،    عتبات عال ات رر وقت و زهاه هقرر به کشور جمهوری اسالهی ایراه هرا

ور و نمایم که از عهده هر نوع خسارت، به هر ه زاه و هبلغ که باشد، بنا به  شخ ص ستار عمره و عتبات رانشگاه اه و به هجرر اطالع ستار هذک اینجانب  ضم ن هی
 نمایم. ی بر یم و بدینوس له هرگونه ارعای حقوقی و قانونی را از خور سلب و اسقاط هیبدوه ه چگونه ارعا و اعتراض

 تأيیديه دفتر اسناد رسمی خانوادگی ضامن نام و نام خانوادگی دانشجو نام و نام 

 محل مهر و امضاء سر دفتر محل امضاء و اثر انگشت محل امضاء و اثر انگشت 

 ت سند:هدارک هورر ن از برای  نظ م و ثب
 اصر شناسناهه وکارت هلی هتعهد و ضاهن

 

 

ت صدور مجوز خرو  از كشور وعدم استفاده از مجوز طبق قابل توجه دانشجويان گرامي:درصور

 مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا به مدت يك سال ممنو  الخرو  مي گرديد.


