-

تاریخ انتشار 97/11/13 :
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
از همه خواهران درخواست می شود این اطالعیه را با دقت مطالعه نمایند.

بعد از بررسی های ثبت نام کنندگان اسامی افراد واجد شرایطی که در اولویت قرار گرفته اند از امروز  13بهمن الی 18
بهمن ماه تماس گرفته خواهد شد .این افراد حتما نکات گفته شده را به دقت مطالعه کنند .ضمنا افرادی که در تاریخ فوق با
آنها تماس حاصل نشده است در صورت ایجاد ظرفیت با آنها تماس گرفته خواهد شد.
*نکات:
الف)افرادی که اسامی آنها در لیست اصلی قرار گرفته از  13بهمن ماه تا  25بهمن ماه فرصت دارند نسبت به واریز قسط اول
هزینه سفر یعنی مبلغ  900هزار تومان و ارائه مدارک اقدام نمایند.
برای پرداخت وجه می توانید کل هزینه سفر یعنی  1،600،000تومان را یک جا واریز نمایید و یا  900هزار تومان را در ابتدا واریز
نموده و مبلغ باقی مانده یعنی  700هزار تومان را در مهلت قسط دوم واریز نمایید.
مهلت قسط دوم نیز از  26بهمن ماه تا  5اسفند ماه می باشد.
بانک پاسارگارد به نام انجمن دانشگاهی توسعه علمی فرهنگی عتبات عالیات

شماره حساب " "223110112575351
 ،شماره کارت 5022-2919-0001-9488

 ،شماره شبا " " IR47057002231101125753501
در ضمن کلیه زائران می بایست پس از واریز وجه نام خود را با خودکار روی فیش واریزی بنویسند و سپس تصویر فیش را برای رابط ثبت
نام خودارسال نمایند.
ب) عدم انجام اقدامات فوق در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی شده و افرادی که ذخیره هستند جایگزین خواهند شد.
ج) مدارک مورد نیاز
 عکس رنگی با زمینه سفید ،بدون عینک دو قطعه 3*4
 کپی کارت ملی
 کپی صفحه اول گذرنامه (در صورت دارا بودن با اعتبار بیش از  6ماه) توضیحات دربندهای بعدی آمده
 کپی کارت دانشجویی یا طلبگی (در صورت دانشجو یا طلبه بودن)
 فرم تعهدنامه انجمن (فرم شماره )1
 فرم گواهی سالمت (فرم شماره )2
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 اصل گذرنامه
نکته :تمامی فرم ها در سایت انجمن قسمت اردوهای زیارتی – فرم ها قابل دسترسی می باشد.
د)

زائرین محترم توجه داشته باشند هرچند روز یکبار به این بخش از سایت مراجعه نموده و اطالعیه های جدید را مطالعه نمایند.

همچنین اگر دریافت پیامک های تبلیغاتی را در تلفن همراه خود مسدود کرده اید ،آن را مجددا فعال نمایید تا بتوانید پیامک های انجمن را
که از طریق سامانه برایتان ارسال می گردد ،دریافت نمایید.
ه) عزیزانی که گذرنامه ندارند هر چه سریعتر برای دریافت گذرنامه اقدام نموده و بالفاصله پس از دریافت گذرنامه ،با مراجعه
به قسمت اردوهای زیارتی ثبت نام از طریق کدملی و شماره شناسنامه وارد صفحه شخصی خود شده و اطالعات گذرنامه-
خود را وارد نمایند.
و) کلیه زائران موظفند مدارک گفته شده را به صورت حضوری و یا پست از تاریخ 13بهمن ماه تحویل انجمن بدهند:
آدرس جهت تحویل مدارک به صورت حضوری یا پستی :تهران پائین تر از میدان فلسطین نبش کوچه شهید فتحی ساختمان 157
واحد  40کد پستی  1416963763دفتر انجمن دانشگاهی توسعه علمی و فرهنگی عتبات عالیات تلفن 021۶۶۹۶۳05۸
ز) از همه عزیزان درخواست می شود در صورتی که سوال یا ابهامی برایشان مطرح بود ابتدا بخش نظرات ذیل همین خبر رو مطالعه
کنند چراکه جواب بسیاری از سواالت داده شده است و سپس با رابط خود تماس بگیرند.
شماره تماس رابطین ثبت نام :
خانم خادم = 09352158049
خانم درویش= 09194887148

زائرین محترم توجه داشته باشند در صورت انصراف از سفر بصورت زیر از هزینه واریزی سفر آنان کسر خواهد
شد:
 تا قبل از  25بهمن وجهی گسر نمی گردد
 از  25بهمن تا  5اسفند مبلغ  250هزار تومان
 5 اسفند تا زمان سفر (در صورت نگرفتن ویزا)  450هزار تومان
 5 اسفند تا زمان سفر (در صورت اخذ ویزا)  950هزار تومان
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