
 

 



 

 

 فهرست مطالب

 
 صفحه  عنوان          

 1  ................................................................................................................................................................................................................................هديباچ         

 2  .....................................................................................................................................................................................................................  فصل اول 

 2  ........................................................................................................................................................................................................... مقدمه  

 2  ............................................................................................................................................................................................. فرآيند اجرايي  

 2  ................................................................................................................................................................................. شرايط و ضوابط كلي  

 3  ...............................................................................................................................................................  فصل دوم )دستورالعمل شماره يك( 

 3  .................................................................................................................................................................................... نامنهايي كردن ثبت 

 4  ................................................................................................................................................................  فصل سوم )دستورالعمل شماره دو( 

 4  ............................................................................................................................................................................................. نامه مالي روش 

 5  ..................................................................................................................... الحسنه( )وام قرضبانک ملتشرايط دريافت تسهيالت  

 5  ............................................................................................... الحسنه( )وام قرضبانک ملتمدارك الزم جهت دريافت تسهيالت  

 6  .................................................................................................................................................................... وزارت علوم وام صندوق رفاه                                  

 6  .......................................................................................................................................................................................................... انصراف  

 7  ...........................................................................................................................................................  فصل چهارم )دستورالعمل شماره سه( 

 7  .............................................................................................................................................................................. گذرنامه و نظام وظيفه  

 7  ....................................................................................................................................................................................................... گروه اول  

 7  ...................................................................................................................................................................................................... گروه دوم  

 8  ..........................................................................................................................................................  نحوه اطالع از صدور مجوز خروج                                  

 9  ................................................................................................................................................................. فرآيند دريافت گذرنامه نمودار 

 10  ........................................................................................................................................................ فصل پنجم )دستورالعمل شماره چهار(  

 10  ......................................................................................................................................................... بندي و نحوه تحويل مدارك زمان 

 10  ............................................................................................................................................................................................... مدارك الزم  

 10  ............................................................................................................................................................................................................ اعزام  

 11  ............................................................................................................................................................................. نكات بسياري ضروري  

 11  .......................................................................................................................................................................................... وضعيت اسكان  

 12  .....................................................................................................................  نماي كلي از مراحل اعزام دانشگاهيان به عتبات عاليات                      

 13  ........................................................................................................................................................................................................  هاضمائم و فرم 

 13  ............................................................................................................................................................. فرم تأييديه اشتغال به تحصيل  

 14  ......................................................................................................................................................  مجوز خروج از كشورفرم تعهدنامه  

 



1 
 

  بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 :(ع)امام صادق

 ؟الحبالإالدینهل

 آيا دين چيزي جز محبت است؟ 

رود. زيارت زبان عالقه و ترجمان وابستگي قلبي و نمودي از احساس دروني و نشاني از محبت است و آنكه عشق و شوق دارد به زيارت مي« زيارت»پشتوانه آري محبت، 

 و دليلي بر عشق و عالمتي از تعلق خاطر است.

 

 .أبداًدالتبرةمکنونمحبتهالمؤمنینقلوبفيالحسینإن
 گرايد.نهفته است كه هرگز به سردي نمي (ع)محبتي نسبت به حسيندر دلهاي مؤمنان عشق و 

 (237ص  /69)بحاراألنوار/ ج 

 

 فأین تذهبون
د از يخواهي كه به كربال برسي بارون است و اگر تو مييآري كربال از زمان و مكان ب .(ع)نيحب الحس تر راهي وجود ندارد:مين مستقيا از ايب ييجوم ميياگر صراط مستق

ستگي خود، سنگيهاواب س .ها و ماندن گذر كنينييت از  صحابش (ع)نيخون ح ست كه بر ،و ا شاني ا سمان كهك س ... اندينماراه قبله را مي يادن آ  ،(ع)نياگر نبود خون ح

با  ،تناهي استيز آسمان الينه تو نيبدانكه سو ... د است يسرچشمه خورش (ع)نيحس ... ماندنشاني از نور باقي نمي، گر در آفاق جاودانه شبيشد و ددن سرد مييجوش

 «نين حسين حسيحس» دنيدارد در تپنمي ترجوشد و گوش كن كه چه خوشد مييقلبي كه در آن خورش

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

 كوثر فياض واليت است. ،نجف

 ، كعبه دل و جان است.كربال

 بخش صبر و مقاومت است.، كوي الهامكاظمين

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

 گرامي دانشگاهيان

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

باشتتد. اميد استتت دانشتتگاهيان عزيز با مطالعه دقيق گاهيان ميدانشتتعتبات دوره هفدهم ها و فرآيندهاي اجرايي دفترچه راهنماي پيش رو حاوي مطالب، دستتتورالعمل

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

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

 و نيل به اهداف خود ياري نمايند.

 آیند اجرایيفر
اجمال بيان گردد تا متقاضتتيان با نحوه گاهيان براي مخاطبان ترستتيم و برخي از نكات ضتتروري، به دانشتتدر اين بخش ستتعي شتتده ستتيمايي كلي از روند اجرايي عتبات 

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

 شرایط و ضوابط کلي
 باشد.مي هادانشگاه 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 كننده 2

صورت مي پذيرد. كه هر زائر با استفاده از كد ملي و شماره   http://samaneh.labbayk.ir: در سامانه جامع عتبات به آدرس اعزام به عتبات، . كليه مراحل اجرائي 3

 (1شماره  تصوير)شناسنامه مي تواند وارد سامانه گردد.

شگاهيان مثل زمان تحويل مدارك، واريز هزينه، دريافت وام و ... 4 ستاد عمره و عتبات دان ساني هاي  سامانه؛ . با توجه به اينكه كليه اطالع ر از طريق پيامک نيز عالوه بر 

ست  شمند ا ساني مي گردد. خواه صورتي كه دريافت پيام هاي تبليغاتي موبايلتان را غير فعال نموده اطالع ر سبت به رفع عدم در  ايد؛ موقتاً تا زمان اعزام ن

 دريافت پيام هاي تبليغاتي خط خود اقدام نمائيد.

 
 

 :1شماره  تصوير         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samaneh.labbayk.ir/
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 فصل دوم*********
 دستورالعمل شماره يک

 نهایي کردن ثبت نام 
شي،پس از انجام قرعه شدگانكليه  ك صلي و ذخيره  پذيرفته  شگاهيان ميا ستاد عمره و عتبات دان سايت  ست با مراجعه به  سامانه عتبات، ثبت نام خود را باي و ورود به 

 نهايي كنند.

 

 نکات قابل توجه:
 هاي الزم در اين بخش به طور كامل در سايت قراردارد.مراحل اجرايي و راهنمايي -

اري عكس پرستتنلي خود و همراهان)در صتتورت ذمي باشتتد. لذا نستتبت به بارگدر ستتامانه، اري)آپلود( عكس زائر ذيكي از مراحل نهايي كردن ثبت نام، بارگ -

 آپلود عكس الزامي مي باشد. داشتن همراه( اقدام نمائيد. بهتر است از همان عكس گذرنامه استفاده نمائيد.

 

  د.:در صورت آماده نبودن فايل عكس، در اولين فرصت نسبت به انجام اين كار اقدام نمائي1تذكر

 

                            به سايت جهت نهايي كردن  پذيرفته شدگان اصلي و ذخيره در صورت عدم مراجعه الزمه ورود به مراحل بعدي اعزام، نهايي كردن ثبت نام است. : 2تذكر

    وجود نخواهد داشت.هزينه سفر  واريزوام و  دريافتثبت نام، امكان 

 

  اقدام فرمائيد. 4و  3تسهيالت و گذرنامه، بالفاصله پس از نهايي كردن ثبت نام، مطابق دستورالعمل فصل با توجه به پروسه دريافت  -

 

 

 زمان اعزام
شور، از  شگاهيان به عتبات عاليات در اين دوره در كل ك شت 20لغايت  96بهمن 1بازه زماني اعزام دان ستان طبيعتاً زمان  97ارديبه شد. كه براي هر ا محدودتري ؛مي با

 خواهد داشت.
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 فصل سوم*********
 دستورالعمل شماره دو

 نامه ماليروش
قابل دريافت استتت. طبق مصتتوبات شتتوراي عالي واريز به حستتاب متمركز عتبات ستتازمان ح ، از طريق  كنند، صتترفاًوجوهي كه زائران بابت هزينه ستتفر پرداخت مي

متقاضيان از  يوجه چگونهيحق دريافت ه ،هيچ مقام و مرجعي )اعم از دانشگاه و يا شخصيت حقيقي و حقوقي( گاهيان،دانش و عتبات گذاري عمرهگيري و سياستتصميم

 .د داشتننخواه عتبات

 پذير مي باشد : صورت زير امكان  و به)فقط به صورت اينترنتي( پرداخت هزينه سفر در يک مرحله 

ساني مي گردد.  - سامانه اطالع ر سفر هر كاروان از طريق پيامک و  سفر،  پس از دريافتزمان واريز هزينه  سامانه پيامک مبني بر واريز هزينه  ست به  مي باي

براي اين كار الزم است با كد . نمايد براي خود و همراهان اقدام به واريز هزينه واريز هزينه سفر( مراجعه نموده و از منوي 1عتبات دانشگاهيان)تصوير شماره 

 (2ملي هر كدام از نفرات يكبار به صورت مجزا وارد سامانه شده و عمليات پرداخت تا انتها انجام شود.)تصوير شماره 

 :پس از  اين پيامک براي هر كاروان به صتتورت مجزا و تقريباً يک ماه به زمان اعزام از ستتوي ستتتاد عتبات دانشتتگاهيان ارستتال مي گردد،  تذكر

سفر ساعت براي پرداخت هزينه زمان داريد. 72دريافت پيامک واريز، حدود  سبت به تهيه هزينه  ست قبالً ن با توجه به اين زمان محدود، الزم ا

 اقدامات الزم صورت گرفته باشد.

 شد. پس از واريز به تائيد پ صورت كامال دقيق مشخص مي با صفحه واريز به  سامانهتوجه: مبلغ دقيق واريزي در  شما  مي بايست رداختي كه  به 

 ( 3دهد؛ دقت فرمائيد.)تصويرشماره 

 براي پرداخت هزينه سفر مي توانيد از وام قرض الحسنه)به شرح گفته شده در صفحه بعد( در صورت تمايل استفاده نمائيد. -

  اقدام كرده و وام خود را دريافت كرده  آنيافت براي در ستتت قبل از دريافت پيامک واريز،مي باي تستتهيالت،براي پرداخت هزينه ستتفر بوستتيله

 باشيد.

ستفاده از  - ضي ا صورتيكه متقا سهيالتدر  شيد توجه فرمائيد دريافت  ت شما، از مر آنمي با ساب  ست بين حله اقدام تا واريز به ح هفته تا يک ماه  2ممكن ا

 پرداخت تسهيالتبه حسابتان را جويا شويد. در صورتيكه  آنو زمان دقيق واريز  در اولين فرصت اقدام، تسهيالت،زمان ببرد به همين دليل اوالً براي دريافت 

)اين مورد و بعداً از وام استفاده نمائيد. پيامک واريز كرده زمان گفته شده در هزينه سفر را طبق مي بايست ،باشدنمي  امكانپذير تا يک ماه به زمان اعزام شما

 صدق نمايد( اسفند،ماه و نيمه اول  بهمنرد كاروانهاي اعزامي در ممكن است در مو
 3تصوير شماره                                                                                                                                         2تصوير شماره 
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 الحسنه()وام قرض بانک ملت تسهیالتشرایط دریافت 
 استفاده نمايند. درصد ؛4ماهه و كارمزد  18با بازپرداخت  ويژه عتبات دانشگاهيان ملّتالحسنه بانک توانند از وام قرضمتقاضيان جهت واريز هزينه سفر مي

 

 نكات قابل توجه

 اعالم خواهد شد. در سامانه عتبات، دريافت تسهيالت متعاقبا با دستور العمل تسهيالتشرايط كلي دريافت تسهيالت به شرح زير بوده و شرايط اختصاصي .1

 باشد.مي  ريال 000/000/10، مبلغ كاروان زميني به هر متقاضيو  ريال 000/000/15، مبلغ كاروان هوايي الحسنه پرداختي به هر متقاضي. سقف تسهيالت قرض2

 توسط خود شخص پرداخت گردد.توجه: ما بقي هزينه سفر مي بايست 

 معرفي نمايند. ضامن مورد تاييد شعبهبايست به منظور دريافت تسهيالت مي دانشگاهيان عزيز. 3

 باشد.مقدور مي ملّتبانک  شعبكليه . پرداخت وام در 4

 ود.. بديهي است تمامي مسئوليت عدم اعزام دانشگاهيان به دليل عدم واريز فيش، بر عهده ايشان خواهد ب5

سهيالت ندارندتذكر صت كافي براي تكميل مدارك اخذ ت شجوياني كه تا قبل از اعزام فر سفر،  ،: دان شت از  صاً پرداخت نمايند و پس از بازگ شخ سفر را   ماه2تا هزينه 

 .توانند براي دريافت وام به شعبه مورد نظر مراجعه نمايندمي

 افرادي كه نياز به وام ندارند مي توانند نقداً هزينه سفر را پرداخت نمايند.دريافت وام قرض الحسنه كامال اختياري بوده و . 6

اجعه و مدارك خود را اراده . با توجه به اينكه در ماه هاي منتهي به پايان ستتال بانک ها ترافيک كاري بااليي دارند، در صتتورت نياز به وام هر چه ستتريعتر به شتتعب مر7

 فرمائيد.
 

 الحسنه()وام قرضبانک ملتتسهیالت  دارک الزم جهت دریافتم
 * ارائه اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملي.

 هاي مربوطه.* تكميل فرم

 .افتتاح حساب جهت دريافت تسهيالت*

 .يک نفر ضامن موردتاييد شعبه* 

 پرداخت مي گردد.%4با كارمزد ماهه بوده وفاقد سود مي باشد و تنها  18تذكر:تسهيالت ارائه شده فوق كامال قرض الحسنه بابازپرداخت 

 

سيستمي به بانك  نهايي كردن ثبت نام،زائرين عزيز دقت فرمايند پس از  صورت  شود ونياز به ملّتكد ملي به  دريافت  ارسال مي 

سامانه قبل از مراجعه به بانك؛ دستورالعمل اعطاي وام كه در نمي باشد. و يا ستاد عتبات دانشگاهيان  معرفي نامه از سوي دانشگاه

سؤال فرمائيد. و  شعب بانك ملّت  ضيحات تكميلي را از  شعبه ارائه نمائيد. هرگونه ابهام و تو شد را پرينت كرده و به  موجود مي با

 بانك ملت تماس بگيريد. 1556ر رقمي، ادرصورت بروز مشكل در شعبه با شماره تلفن چه
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 وزارت علوم:قابل توجه دانشجویان دانشگاه های زیر مجموعه 
صندوق به سهيالت اين  شجويان مي توانند از ت سته از دان صندوق رفاه وزارت علوم؛ اين د شگاهيان با  ستاد عمره و عتبات دان سهيالت بانک ملت  طبق تفاهم نامه  جاي ت

ستفاده نمايند. صلي وزارت علوم، پيام نور، جاما شگاه هاي ا شامل: دان شگاه هاي زير مجموعه وزارت علوم  شد.-ع علمي كاربردي، غير انتفاعيدان  غير دولتي و نظامي مي با

 شرايط دريافت تسهيالت به شرح زير است:

 توجه: فقط دريافت يكي از تسهيالت مذكور)بانک يا صندوق رفاه( براي هر زائر امكان پذير مي باشد.

 و بازپرداختميزان وام؛ ضمانت 

 .مي باشدريال  000/000/15و براي دانشجويان متاهلريال  000/000/10يا زميني؛ براي دانشجويان مجرد وام زيارت صندوق رفاه صرف نظر از اعزام هوايي  -

 زمان بازپرداخت تسهيالت دريافتي، پس از فراغت تحصيل مطابق مقرررات بازپرداخت وام هاي صندوق رفاه دانشجويان خواهد بود. -

باشد. لذا افرادي كه قبالً از وام دريافت نموده اند نياز به ضامن جديد ندارند در غير اينصورت  جهت ضمانت كليه وام هاي صندوق رفاه يک ضامن كافي مي -

 معرفي يک ضامن كارمند رسمي الزامي است.

 

 مدارک مورد نياز:

 ارائه معرفي نامه ستاد عتبات كه در سامانه عتبات وجود دارد -1

 ارائه فرم تقاضاي وام عتبات -2

 جهت رواديد و بيمه و يا هر گونه مدارك دال بر خروج از كشور متقاضيتصوير فيش بانكي  -3

 ثبت نام دانشجويان از طريق پورتال در سامانه صندوق رفاه-4

 2بارگزاري مستندات دانشجويان توسط دانشگاه در سامانه فاز  -5

صي فع شخ ست وام تا زمان م صندوق رفاه جهت ثبت درخوا ست هر چه زودتر اقدام توجه: با توجه به اينكه پورتال  صندوق درخوا صورت نياز به وام  شد، در  ال مي با

 فرمائيد. همچنين اساتيد و كارمندان دانشگاه هاي وزارت علوم تنها از تسهيالت بانک ملت مي توانند استفاده نمايند.

عرفي افراد به صتتندو  رفاه ف ط معرفي نامه موجود در مالک م ،لطفاً توجه فرمائيد طبق تفاهم نامه ستتتاد عمره و عتبات دانشتتگاهيان با صتتندو  رفاه

ستاد عتبات براي دريافت  شگاهيان بوده و نياز به مراجعه به  شد. جهت طرح هر گونه  هرگونهسامانه عتبات دان ساير موارد نمي با ضاء و  فرم، اخذ ام

 به پورتال يا محل اداره صندو  رفاه دانشگاه مراجعه فرمائيد.سئوال و ابهام 
 

 دریافت تسهیالت همــراهان
وام صندوق مي تواند از  تسهيالت عتبات دانشگاهيان به يک نفر همراه)فقط همسر( نيز تعلق مي گيرد. در صورتيكه همسر از دانشجويان دانشگاه هاي وزارت علوم باشد

 رفاه، و در غير اينصورت از  تسهيالت بانک ملت استفاده نمايد.

 همچنين به فرزندان نيز وام تعلق نمي گيرد. ملت شرط دانشجو بودن وجود ندارد. براي استفاده از وام بانک

 

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

 و مي بايست انصراف در سامانه ثبت شود..مشمول جريمه نخواهد شدمنصرف گردد،  متياز عز قبل از واريز وجه يكه متقاض يدر صورت :انصراف از ثبت نام. 1

حتما مي بايست انصراف خود را بصورت كتبي به مدير كاروان يا ستاد عمره  در صورتي كه زائر پس از واريز هزينه سفر از عزيمت منصرف گردد، :اعزام . انصراف از2

 به فرد منصرف قابل برگشت خواهد بود: ريصورت زبه  اصل مبلغ و عتبات استان خود اعالم كند. همچنين

 .گيردريال خسارت تعلق مي 000/80، به هر نفر )ويزا( انصراف دهد دياز ارائه گذرنامه و اخذ رواد شيكه زائر در مرحله ثبت نام و پ يدر صورت -

به عنوان خسارت از وجه ايشان  يو انجام مراحل ادار ديرواد نهيتحت عنوان هز يانصراف خود را اعالم نمايد، مبلغ ،)ويزا( ديچنانچه زائر پس از ارسال مدارك اخذ رواد -

 .(بوده استريال  1/ 000/980 ،1395مبلغ در سال  نيا. )گردديكسر م

 خواهد بود. ريال 3/ 000/520درصورت انصراف پس از صدور بليط پرواز اين هزينه در حدود -

 دستورالعمل انصراف و دريافت هزينه سفر كه در سامانه موجود است را پرينت گرفته و به بانک ارائه نمائيد. تن مبلغ واريزي هزينه سفر،براي پس گرفتوجه: 
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 فصل چهارم*********
 دستورالعمل شماره هس

 و نظام وظیفه گذرنامه
گردد. مدت يران صادر ميه خارج و يا مسافرت از خارج به انيروي انتظامي براي مسافرت اتباع ايراني بسوي اداره كل گذرنامه  طبق قانون، گذرنامه سندي است كه از بر

 ماه 6 تا حداقلگذرنامه دانشگاهيان بايد در ضمن، و پس از انقضاء مي بايست تعويض گردد. .سال بوده و قابل تمديد نيست پن  ،هاي جديد از تاريخ صدوراعتبار گذرنامه

 اعتبار داشته باشد. اعزامزمان از 

 

شبا توجه به زمان ست كليه دان سبت به تهيه گذرنامه اقدام نمايند.  گاهيانبر بودن فرآيند دريافت گذرنامه از نيروي انتظامي، الزم ا صله ن صلي و ذخيره( بالفا منتخب )ا

 كنند:سير خاص خود را تا دريافت گذرنامه طي ميشوند كه هر گروه منظام وظيفه، دانشجويان به دو گروه كلي تقسيم مي براساس وضعيت

 

 گروه اول

 .خواهرانکلیه   -

 برادراني که کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت دارند.  -
صلي يا ذخيره، شخصاً بايست پس از مراجعه به مراكز پليس+ و ارائه مداركي كه براي اخذ گذرنامه  10اين دسته از دانشجويان بالفاصله پس از مشخص شدن وضعيت ا

شد، از اعتبار آن اطم شجويي از قبل، گذرنامه گرفته با صورتي كه دان سبت به دريافت گذرنامه اقدام نمايند. در  ست، ن صورت عدم اعتبار، الزم ا صل نمايد و در  ينان حا

 مربوطه تحويل نمايند. يه و عتبات دانشگاهيان در استانهادفاتر شوراي استاني عمربندي مشخص، به شخصاً نسبت به تعويض آن اقدام نموده و طبق زمان

 

 گروه دوم

 اند.(اند یا نداشتهداشته کنند. )اعم از آنکه قبالً گذرنامهبرادراني که از معافیت تحصیلي استفاده مي
به همراه كپي كارت ملي و صتتفحه اول تكميل شتتده را  (14)فرم صتتفحه  مجوز خروج فرم تعهدنامهبايد  خروج از كشتتور ،  براي صتتدور مجوز اين دستتته از دانشتتجويان

سازمان وظيفه عمومي طبق تفاهم نامه با در شهرستان به شوراي استاني و در تهران به ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان تحويل دهند تا ستاد شناسنامه زائر و ضامن را 

 ناجا، مجوز خروج از كشور ايشان را اخذ نمايد.

 .آدرس و تلفن شورا هاي استاني)رابطين عتبات( در سايت لبيک موجود مي باشد 

  مي باشد. ،دي 52به بعد حداكثر تا   اسفندو براي كاروان هاي  دي 18؛ حداكثر تا ماه بهمن اعزامي براي كاروان هاي مهلت تحويل فرم تعهد نامه 

 يد؛ كه اين در صورت عدم تحويل فرم مذكور در مهلت تعيين شده مي بايست خود شخص براي دريافت مجوز خروج از كشور از سازمان نظام وظيفه اقدام نما

 مي باشد.وديعه(  وجه نقد به عنوان ميليون تومان3)نيازمند مبلغ  كار زمان بر و پر هزينه

 در ضمن ضامن مي بايست در طول سفر زائر در .امضاء و داراي اثر انگشت باشد )نياز نيست كه كارمند باشد(،يک نفر ضامن مي بايست توسط فرم تعهد نامه

 كشور حضور داشته باشد. 

  صفحه ضامن حتماً در يک  سنامه زائر و  شنا صفحه اول  شت و رو تحويل گردد.4A كپي كارت ملي و  صورت پ )يک طرف مدارك زائر و طرف ديگر ، به 

 ضامن(
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 نحوه اطالع از صدور مجوز خروج از کشور

همچنين مشمولين محترم مي توانند با مراجعه به سامانه وظيفه عمومي بات به آگاهي زائرين خواهد رسيد. صدور يا عدم صدور مجوز خروج از كشور از طريق سامانه عت

(evazifeh.epolice.ir) .شور خود مطلع گردند صدور مجوز خروج از ك ستم ) ، از روند  سي ست و براي وظيفه عمومي براي ورود به  سخا الزامي ا شتن كدملي و كد  دا

سخا ميتوانيد به دفاتر خدمات الكترونيک انت سازمان نظام وظيفه(مراجعه نماييد. 10ظامي پليس+دريافت كد  سط  صدورمجوز خروج تو افرادي كه از قبل داراي  پس از 

دفاتر شتتوراي استتتاني عمره و عتبات دانشتتگاهيان مي بايستتت تحويل نمايند و  افرادي كه فاقد گذرنامه را به ( 5گذرنامه مي باشتتند گذرنامه و ستتاير مدارك الزم)فصتتل 

 نمايد.نسبت به دريافت گذرنامه خود اقدام مي مراجعه و 10مراكز پليس+ به ساعت24پس از هستند؛ 

 

 

 نکات مهم:

 يا از كشور خارج شديد  –)مجوز صادر شده ولي از كشور خارج نشده ايد در صورتيكه در سامانه وظيفه عمومي در سنوات قبل داراي مجوز فعال مي باشيد

تاريخ معافيت تحصيلي شما رو به اتمام است ؛ قبل از تحويل فرم تعهد نامه مي بايست نسبت به اصالح آن يا  ولي ورود شما در سامانه ثبت نگرديده است(،و

 اقدام فرمائيد.

 +در سايت 10مدارك الزم جهت دريافت گذرنامه براي ارائه به پليس ،epolice.ir   مي باشد.موجود 

 خواهد گشت.يک سال ممنوع الخروج  فرد به مدتطبق مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا  ، درصورت صدور مجوز خروج از كشور وعدم استفاده از مجوز  
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 پنجمفصل *********
 دستورالعمل شماره چهار

 بندی و نحوه تحویل مدارکزمان
 بايست با مراجعه مجدد به سايت، اقدام به ثبت نام نهايي نمايند.و ذخيره مي كشي و اعالم اسامي دانشگاهيان منتخب، كليه متقاضيان اصلي پس از قرعه

 مدارک الزم
 . اصل گذرنامه.1        

  معتبر باشد. ماه از تاريخ اعزام(؛ 6)ماه پس از سفر 6گذرنامه بايد تا 

  حكم كارگزيني)اساتيد و كارمندان(  -)دانشجويان( . گواهي اشتغال به تحصيل2        

  .گواهي اشتغال به تحصيل بايد توسط معاونت آموزشي دانشگاه تأييد و مهر شود 

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

  باشدمورد قبول نمياسكن كردن عكس 

 اصل شناسنامه وعقد نامه جهت رويت)ويژه دانشجويان متاهل(. 4        

 

 تذکرات بسیار مهم
را طبق دستورالعمل شماره  مجوز خروج از كشورتعهدنامه فرم اند، بايد بار خروج داشته گذرنامه يکكنند و قبالً. دانشجويان پسري كه از معافيت تحصيلي استفاده مي1

 فصل چهار تحويل نموده باشند. 3

ستفاده مي2 صيلي ا سري كه از معافيت تح شجويان پ ضامن؛ تكميل ورا تعهدنامه كنند، حتماً بايد فرم . دان سنامه خود و  شنا تحويل رابط  به همراه كپي كارت ملي و 

ستان خود ستاد با توجه به زمان بر بودن، عتبات ا شجويان اقدام نمايند تا  شور دان سبت به تهيه مجوز خروج از ك شجويان مي نمايد. ن ستدان صدورمجوزخروج  باي پس از 

سازمان نظام وظيفه ستاد  آن رامراجعه و پس از دريافت گذرنامه، 10به مراكز پليس+المللي براي اخذ گذرنامه بين توسط  ستاني و در تهران به  شوراي ا ستان به  شهر در 

 تحويل نمايند.عمره و عتبات دانشگاهيان 

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

 تا زمان اعالم شده اقدام نمايند.

  بندی و نحوه ارسال مدارکزمان
ساني خو سامانه يا پيامک اطالع ر شد. زمان دقيق آن از طريق  شخص و حدود يک ماه به زمان اعزام مي با شد.زمان تحويل مدارك براي هر كاروان م صورت عدم اهد  در 

 تحويل مدارك، زائر)اصلي يا ذخيره( موظف است نسبت به تحويل مدارك حداقل يک ماه قبل از زمان به رابط استان خود اعزام اقدام نمايد.دريافت پيام مبني بر 

شد. و كار تحويل مدا ضافي نمي با شگاهيان، نياز به تحويل مدارك به دفاتر زيارتي و پرداخت هزينه هاي ا ستاد عمره و رك به دهمچنين در كاروان هاي عتبات دان فاتر 

 عتبات دانشگاهيان انجام مي پذيرد.

 اعزام

بوده و هر  وتاريخي كه خود فرد انتخاب نموده است دانشجويان فقط براساس استان محل تحصيل اعزاماعزام عتبات عاليات به صورت استاني خواهد بود. بدين معني كه 

 نت( اعزام خواهد شد.شخص از آژانس مربوط به استان محل تحصيل خود )نه محل سكو
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 نکات قابل توجه
تاريخ اعزامي مشخص شده از سوي خود و براساس عتبات دانشگاهيان  تبات استان و در تهران توسط ستادها توسط شوراي هماهنگي عمره وعبندي در استان. كاروان1

 دانشگاهي خواهد بود. فرد

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

 . براي جلوگيري از هرگونه مشكل، شايسته است دانشجويان محترم نهايت دقت را در درج اطالعات خواسته شده بنمايند.3

 نکات قابل توجه دانشجویان ذخیره
 كشي سريعاً اقدام به تهيه گذرنامه نموده تا در صورت جايگزيني با افراد انصرافي با كمبود زمان مواجه نشوند.نيز بايد پس از اعالم نتاي  قرعه . دانشجويان ذخيره1

الش خواهد شد در كاروان و در صورت تكميل تاريخ مذكور تشوند. مشرف مي تعيين شده از طرف خودشان هايتاريخ صورت انصراف نفرات اصلي ودر. نفرات ذخيره در2

 هاي تاريخ ديگري اعزام گردند.

 باشد.كشي منحصراً متعلق به شخص دانشگاهي بوده و قابل انتقال به غير نمي. سهميه اعالم شده در قرعه3

 نکات بسیار ضروری

كه قابليت دريافت پيامک تبليغاتي را شتتماره تلفن همراه معتبرباشتتد، ارائه ( ميSMSاز آنجا كه اكثر ارتباطات در قبل و بعد از تشتترف از طريق پيام كوتاه ) .1

 توجه فرمائيد مسئوليت عدم دريافت پيامک با خود شخص خواهد بود. ، اهميت بااليي دارد.داشته باشد

 بوسيله پست، درج آدرس و كد پستي صحيح در سامانه بسيار حائز اهميت مي باشد.با توجه به ارسال برخي محصوالت فرهنگي  .2

طول ستتفر براي به عنوان مثال .زمان طي ستتفر از مبداً تا مرز به اين زمان اضتتافه مي گردد ،شتتب مي باشتتد. كه براي كاروان هاي زميني 7طول زمان ستتفر  .3

 روز بطول مي انجامد. 9و يک روز زمان برگشت مجموعاً  زميني تهران با احتساب يک روز رفتكاروان هاي 

شب در كاظمين 3شب نجف،  3نجف و همچنين كاروان هاي زميني؛  به ترتيب  -كاروان هاي هوايي .4 به ترتيب  بغداد-هوايي هاي كاروانو شب كربال ويک 

 شب نجف اسكان خواهند داشت. 3شب كربال و  3يک شب كاظمين، 

ضعيت نامعلوم فرودگاه نجف،  .5 صمبا توجه به و شور ييمايهواپ ميبا ت ضر ه ؛يك صورت نم يپرواز چيدر حال حا پرواز ها به  هيو كل رديپذ يبه فرودگاه نجف 

صد بغداد م شد. اعزام ها يمق س يبا سفر از نجف، م سرگ يم يبغداد به نجف با اتوبوس ط ريشروع  صورت از  كاروان ها،  نينجف، ا يپروازها يريشود و در

 خواهد بود. جفشروع سفرشان از فرودگاه ن

شود در تمام ايام سفر صبر و حوصله و بردباري پيش گيرند و خستگي راه و معطلي يات به زائران محترم توصيه ميعتبات عال با توجه به شرايط خاص سفر  .6

 را تحمل نمايند.و فرودگاه )در سفر هاي هوايي( )در سفرهاي زميني(احتمالي در مرز 

 كنند.عبور مي وچزابه شلمچه ، از مرزهاي مهران در حال حاضر ائران ايراني جهت اعزام به عتبات عالياتز .7

سافراني كه از مرز مهران عبور مي .8 شت. عبور از مرز به داليل امنيتي و عبور ازدو گيت ايراني، م شهر مهران حضور خواهند دا سرا در  شب در مهمان كنند يک 

باشتتد. ولي مرز عراق داراي كمترين امكانات يانجامد. بحمداهلل تا لحظه حضتتور زائران در خاك ايران، شتترايط مستتاعد معراقي مدت زمان زيادي به طول مي

 بوده و زائرين بايد خود را جهت قرار گرفتن در اين شرايط سخت آماده سازند.

باشد. لذا زائرين حتماً جهت تغذيه در شهر كوت عراق مي 17انجامد، صرف غذا نزديک ساعت ساعت به طول مي 6الي  5پس از انجام امور مرزي كه حدوداً  .9

 اين چند ساعت بايد غذاي مناسبي همراه داشته باشند. خود در

نات نسبي فراهم از نظر وضعيت اقتصادي و اجتماعي، امنيت، بهداشت عمومي، تأمين آب برق گاز، سرمايشي و گرمايشي، شرايط اماكن اقامتي و ... فعالً امكا .10

شت كه درجه ست. اما بايد بر اين نكته مهم توجه دا ستانداردهاي بين هاي موجودبندي هتلا ستانداردهاي ديگر در كربال و نجف به هيچ وجه با ا المللي و ا

 گردد.هاي موجود در كشور عراق، خدمات ارائه ميكشورها، قابل قياس نيست و براساس واقعيت

ست پخت آن  .11 سب مواد اوليه، ممكن ا شت كه با وجود كيفيت منا شد. لذا در مورد كيفيت و چگونگي طبخ غذا، بايد توجه دا سب نبا با ذائقه زائران ايراني منا

شود. اما به خاطر عدم وجود امكانات حمل و نقل مناسب غذا هاي متمركز انجام ميدر حال حاضر طبخ غذا به طور غالب توسط آشپزهاي ايراني در آشپزخانه

 گردد.رو ميهاي بازرسي مكرر، كيفيت غذا با افت شديدي روبهو ايست

رو است. از اين رو احتمال قطع برق و خاموشي و از كار افتادن آسانسورها و كولرها حاظ تأمين برق در شبكه سراسري، با مشكالت فراوان روبهكشور عراق از ل .12

 وس است.كنند و كمبود آب گرم نيز محسها به طور مكرر و به مدت طوالني وجود دارد. ژنراتورهاي هتل، روشنايي را به طور محدود تأمين مييا بخاري

گردد از هرگونه اعتراض و مشتتاجره با عوامل عراقي در مورد موارد فوق خودداري نمايند. به دليل عدم وجود قانون در كشتتور عراق، از زائرين عزيز تقاضتتا مي .13

 شت.مرجعي جهت رسيدگي به شكايت وجود ندارد و اين امر به جز به وجود آوردن مشكالت و تلخي سفر، نتيجه ديگري نخواهد دا
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 اهضمائم و فرم
 

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

يد مي تأي له  خانم بدينوستتتي قاي/  ند  ...........................................................................گردد آ كدملي  ..........................................................فرز                     ......................................................................... با 

                   ..........................................................................به شتتماره دانشتتجويي  ..........................................................................ه شتتناستتنامهبه شتتمار .......................................................................... يخ تولد:تار

                                                          ..............................................ستتتتال اول/ دوم ستتتتال تتتحصتتتتيتتلتتي در نتتيتتم .......................................................................................................................در رشتتتتتتته تتتحصتتتتيتتلتتي 

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

 امضاي معاون آموزشي

 مهر واحد آموزش مركز

 تكميل شده و ارزش قانوني ديگري ندارد. انيدانشگاهه و عتبات اين فرم بنا به درخواست ستاد عمر

 

 

 توجه: به جاي استفاده از اين فرم مي توانيد ؛ گواهي تحصيلي با سربرگ خود دانشگاه را ارائه فرمائيد.
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 لطفا در اين قسمت چيزي ننويسيد     شماره درخواست:                                                                                                 مجوز خروج از کشور       تعهدانمه                                                                                                                                                                                                                          
  

 

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

 كنند()مخصوص دانشجويان پسري كه از معافيت تحصيلي استفاده مي

 
 .......................................................صادره از  ..........................................................................به شماره شناسنامه  ......................................فرزند  ....................................................................نظر به اینکه اینجانب 

                  ...........................................................................شمممماره امراه: ..........:............................................شمممماره من   .................................................... تاریخ تولد: ..................................................با کدملی 
که اکنون شاغل به تحصیل ...................................................... :کد پستی..................................................................................................................................................................................................................به آدرس 

شگاه  در  ستفاده میمی.......................................................مقطع  ..........................................................................دان صادره از حوزه نظام وظیفه ا شم و از معافیت تحصیلی  سویی با نمایم و از 
گردم بعد از انجام بنا به معافیت تحصممیلی صممادره و ادم انجام  دمت مقدس نظام وظیفهن ممنوایت  رو  از رم ورال اسممرمی ایران را دارم. بدینوسممیله متع د می

را به انوان  ....................................................................................................ی باز گردم و به منظور انجام تع د فوبن  بدینوسممیله   آیاالخ  انم زیارتن از کشممور اراب به ایران اسممرم
 اتبات دانشگاایان باشد.نمایم تا نسبت به موارد احتمالی ادم انجام تع دن پاسخگوال ستاد امره و ضامن معرفی می

 

 ..........................................................................از صادره  ..........................................................................به شماره شناسنامه  .............................................فرزند  ........................................................................اینجانب 

                     .........................................................................شماره امراه: ..........:............................................شماره من   ................................................ تاریخ تولد: ..................................................با کدملی 

                                   ............................................................شمممممماغمممل در ......................................................................................................................................................................................................................................بمممه آدرس

ار انوان و شرایطی از سفر نمایم. بدی ی است در صورتی که متع د اصلی تحت را ضمانت می ....................................................................................................بدینوسیله مرارعت آیاال 
س سرمی ایران مرارعت ننمایدن اام از اینکه ادم مرارعه بنا به اراده  ودش یا به و شور رم ورال ا شدن اتبات االیات در ویت و زمان مقرر به ک یله اوامل ی رال با

و بدینوسیله ارگونه ادااال حقویی و یانونی را از  ود سلب و . واريز نمايمعمره و عتبات دانشگاهیان به حساب ستاد  ريال 000/000/150مبلغ نمايم که اينجانب تضمین می
 نمایم.اسقاط می

 خانوادگی ضامننام و نام  خانوادگی دانشجونام و نام 

 محل امضاء و اثر انگشت  محل امضاء و اثر انگشت 

 
o شماره تلفن ثابت و همراه در اين فرم اهميت بااليي دارد. ،كد پستي ،درج دقيق آدرس 

o ،از كشور خارج نشود. ضامن مي بايست در طول مدت سفر 

o  تماماً ف ط در يك برگه(كپي صفحه اول شناسنامه و كارت ملي متعهد و ضامنA4رو به صورت پشت و ) 

 مي بايست به همراه اين فرم تحويل گردد.


