باسمه تعالی
خصوصیات سفر عتبات عالیات ویژه اساتید دانشگاه :
 جوان بودن کاروان ها،همراهی روحانی با تمامی کاروان ها ،حضور عوامل ستاد در نجف و
کربال،استقرار مداح درنجف و کربال،زیارت دسته جمعی ،زیارت دوره ویژه نجف،برگزاری مسابقات
فرهنگی متنوع  ،اعطای وام،برگزاری جلسات آموزشی قبل و بعد از سفر،همایش های بعثه حین
سفر،نشست هم اندیشی دانشگاهیان در کربالی معلی،ارسال بسته فرهنگی قبل و پس از سفر و اردوی

زیارتی قم –جمکران بعد از سفر را از ویژگی های خاص کاروان های دانشگاهی عتبات است

 گفتنی است زائرین  ۷شب را در شهرهای مقدس کشور عراق اقامت خواهند داشت و در این مدت به
زیارت اماکن مقدس شهرهای نجف اشرف ،کربالی معلی و کاظمین خواهند پرداخت.
 الزم بذکر است پرواز رفت به نجف اشرف خواهد بود.
 د انشگاهیان در نجف اشرف و کربالی معلی در هتل های متمرکز و درجه الف که با کیفیت ترین هتل
های عراق است اسکان داده خواهند شد که تالش کرده ایم نزدیک ترین هتل ها را به حرمین شریفین
برای زائرین دانشگاهی در نظر بگیریم .زیارت سامراء هم منوط به برنامه ریزی سازمان حج و زیارت
خواهد بود
 به اساتید متقاضی اعزام به عتبات عالیات ،تسهیالت قرض الحسنه یک و نیم میلیون تومانی ارائه می
شود .از آن جایی که این وام به منظور تسهیل در زیارت دانشگاهیان اختصاص داده شده،به صورت
قرض الحسنه به زائرین اعطا می شود و هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.

 الزم بذکر است وام به استاد متقاضی و یک نفر از اعضای خانواده باالی  81سال تعلق می گیرد.
 مدارک الزم جهت ثبت نام  :اصل گذرنامه ( که باید حداقل تا تاریخ  7۷/8/۷اعتبار داشته باشد)–
تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه – تصویر حکم کارگزینی –  2قطعه عکس  3*4یا  2*3مشابه
عکس گذرنامه
جهت ثبت نام تا تا ریخ  75/5/22به دفتر نهاد رهبری واقع در دانشکده پزشکی ( خانم مرادی )مراجعه فرمائید.
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