
 به نام خدا

 شد.باعتبات عالیات به شرح زیر میاربعین ، نتایج قرعه کشی سفر جهادی  العابدین )ع(ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام زین

 

ستی بای است صورت قطعی اعالم شدههها بباشد. الزم به ذکر است، افرادی که اسامی آنقرعه کشی در فایل پیوست موجود مینتایج  -1

قطعی در صورت افراد ذخیره جایگزین خواهند شد. ضمنا افراد  نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند. در غیر این به سرعت

 اطالع دهند تا نسبت به جایگزینی سایر افراد اقدام گردد.  صورت انصراف از سفر به سرعت

 :شامل مورد نیاز  مدارک -2

  رسمیفرم تعهد ستاد عمره، تایید شده در دفتر اسناد 

 کارت پایان خدمت یا معافیت ندارندکه  است مخصوص افرادیاین فرم  :1تذکر 

بایست مشخصات آنها ثبت و تایید شود؛ هزینه دریافت : با توجه به اینکه در دفاتر اسناد رسمی )محضر( به تعداد افرادی که می2تذکر 

 . تایید شود در فرم مربوطه فقط امضای ضامن شود؛می

  به تحصیل، مهر شده توسط آموزش دانشکده فرم اشتغال 

 .که کارت پایان خدمت یا معافیت ندارند است مخصوص افرادیتذکر: این فرم 

 ناد رسمی ندارد.ید دفتر اسفرم تعهد گروه جهادی، نیازی به تای 

 این فرم هستند.تکمیل  افراد ملزم بههمه تذکر: 

 اصل گذرنامه  

  هزار تومان 500به مبلغ فیش واریزی 

o  8035185908به شماره  تجارتبه حساب بانک 

o  :5239599190983023شماره کارت 

o سید امیرحسین قریشیاننام ه ب 

. در غیر این صورت از افراد ذخیره جایگزین تحویل گردد آبان ماه 18و  13 و دوشنبه شنبههای یکروز کلیه مدارک مورد نیاز در -9

 خواهد شد.

 ی امیرکبیرمسجد دانشگاه صنعتمحل تحویل مدارک: 

 15تا  10 ساعت آبان ماه 18و  13 زمان تحویل مدارک: یکشنبه و دوشنبه

 .تماس بگیرید آقای سید امیرحسین قریشیان 03199933599در صورت بروز هرگونه سوال در طول ساعات تحویل مدارک با شماره 

 2مجوز خروج از کشور )با گذاشتن وثیقه  نسبت به اخذ باید خودشان با توجه به فرصت کم باقیمانده تا زمان سفر، افراد فاقد گذرنامه :1 نکته

 پس از آن نسبت به درخواست تسریع صدور گذرنامه اقدام نمایند. به سرعت ملیون تومانی( اقدام نمایند و

 :و صدور گذرنامه فرایند اخذ مجوز خروج از کشور

 ده و دانشگاههای درخواست خروج از کشور و تایید آن در دانشکتکمیل فرم -1



 ی نظام وظیفه و تحویل مبلغ وثیقه و دریافت مجوز خروج از کشورمراجعه به اداره -2

 و درخواست صدور گذرنامه 10مراجعه به دفاتر پلیس + -9

 درخواست تسریع در صدور گذرنامه با مراجعه به اداره گذرنامه -0

 باشد.ماه می 5ها به مدت حداقل میزان زمان اعتبار گذرنامه: 2نکته مهم

رزرو، نسبت به تکمیل مدارک و تحویل آن اقدام نمایند تا نسبت به صدور مجوز خروج برای آنها اقدام  10تا  1فراد دارای اولویت ا -0

شود. الزم به ذکر است، قطعی شدن سفر این افراد منوط به کنسل نمودن اعضای اصلی خواهد بود و دریافت مدارک صرفا به جهت 

  جوز خروج و ویزا خواهد بود.تسهیل در امر صدور م


