
  راهنماي وام زیارت عتبات

  .استفاده نمایندعتبات توانند از تسهیالت وام زیارت  می با رعایت موارد ذیل محترم دانشجویان

وام عتبات استفاده  که قبال از دانشجویانی( این وام فقط یکبار درکلیه مقاطع تحصیلی  پرداخت میشود * 

  ).نموده اند نمیتوانند از این وام استفاده نمایند

دانشجویانی که توسط براي (درصورت ارائه تاییدیه ستاد عمره وعتبات دانشگاهیان  ، میزان وام *

: ریال و دانشجویان متأهل  10،000،000: براي دانشجویان مجرد ) کاروانهاي ستاد عتبات اعزام میشوند

غیر از ستادعتبات، میزان وام  توسط کاروانهايمی باشد درصورت عزیمت به عتبات،ریال  15،000،000

  .باشد ریال می 000،000،7

 :مورد نیاز  داتنمست

                )ادامه پیوست شده استفرم مراجعه به دفترخانه و شرایط ضامن در (سند تعهد محضري  ارائه -1

   .)براي دانشجویانی که قبال سند تعهد ارائه نموده اند، مورد نیاز نیست(

توسط متقاضی حین ارائه سایر مدارك در فرم درخواست وام ثبت ( به نام دانشجوشماره حساب بانک تجارت ارائه  -2 

  ) می گردد

و یا  ریال 10،000،000براي دانشجویان متقاضی وام (ارائه تاییدیه ستاد عتبات مبنی بر اعزام دانشجو - 3

  ) ریال 15،000،000

صفحه +  تورپپاستصویر( مدارك دال بر خروج از کشور متقاضی و  واریزي بانکی تصویر فیش - 4

  )طفا تصاویر در یک صفحه تهیه شودل. روادید ممهور به مهر کشور عراق 

  ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی - 5

ارائه تصویر  ، 6عالوه بر ردیف شماره دانشگاهیان  درصورت اعزام از ستاد عتبات دانشجویان متأهل

  صفحه اول عقدنامه    4) + همسر  شناسنامهصفحات اول و دوم 

   تقاضاي وام عتبات  فرمتکمیل  - 6

  



  

  : نحوه بازپرداخت

  

پس از و کارشناسی ناپیوسته و دانشجویان کارشناسی ارشد  8دانشجویان کارشناسی و دکتري پس از ترم 

ماه فرصت دارند جهت تسویه حساب به اداره رفاه  9حتی اگر فارغ التحصیل نباشند حداکثر  4ترم 

ق رفاه وزارت اینترنتی به حساب صندوبصورت درصد  10هنگام تسویه حساب (  ددانشجویان مراجعه نماین

بدیهی است در صورت عدم مراجعه به موقع، باز پرداخت وام ها . و مابقی تقسیط میگرددعلوم پرداخت 

  با احتساب جریمه بصورت یکجا و غیرقابل تقسیط میباشد

و درخواست اینترنتی الکترونیک تشکیل پرونده  ،به منظور رفاه حال  دانشجویان گرامی و تسهیل در امور

  .گردد می نجامدانشگاه توسط اداره رفاه ا فرهنگی و آموزش-معاونت دانشجوییاخذ تایید  ،

  

  :  محل مراجعه 

  )ساختمان فرهنگ( ساختمان قدیم  5طبقه 

  آقاي حبیبی –صندوق رفاه 

  368داخلی  44238171- 5: تلفن 

  

  :    مهلت تشکیل پرونده 

  1397آبان  3تا 

  



  



 

 راهنماي تهیه نامه کسر از حقوق

 

که ضامن، بازنشسته یا مستمري بگیر باشد، از سازمان بازنشستگی خود طبق راهنماي زیر، نامه  درصورتی

وام گیرنده، هنگام تشکیل پرونده ، اصل این نامه را به همراه اصل سند تعهد . کسر از حقوق تهیه فرماید

دانشگاه علم و فرهنگ در زمان صندوق رفاه به  پی شناسنامه،محضري ، اصل و کپی کارت ملی، اصل و ک

  .دهد اعالم شده در اطالعیه وام تحویل می

  .نیز تحویل گردد )اطالعیه این در ابتدايآمده (سایر مدارك خواسته شده  به همراه

 

متن نامه گواهی کسر از حقوق (ویژه ضامن بازنشسته و مستمري بگیر) حاوي موارد زیر 

 باشد:

 .باشد "صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم  "نامه خطاب به   -

 .نام و نام خانوادگی ضامن ، نام پدر و کد ملی ایشان قید شود -

 .، نام پدر و کد ملی ایشان قید شود) وام گیرنده(نام و نام خانوادگی دانشجو -

و کسر از حقوق  در متن نامه به برعهده گرفتن ضمانت وام دانشجویی وام گیرنده توسط ضامن -

  .ضامن در صورت پرداخت نشدن اقساط توسط وام گیرنده اشاره شود

  با تشکر                                                                                       

 اموردانشجویی                                                                                       

  


