
                                                                                                                                                                               معاونت فرهنگی و اجتماعی
ستاد اربعین دانشگاه بوعلی سینا

 سی میلیون ریالی متقاضی دریافت تسهیالت

 ........................................شماره ملی .........................  

مجرد                      متاھل           ..............................  

.............................................

یات علمی                 کارمندھ               

١٤٠١/  ٦/  ......  الی          ١٤٠١/  ٦/ ......  حد فاصل        

............................. .محل خدمت  تلفن مستقیم    .... 

و شرایط دریافت تسهیالت

 مساعدت معاونت محترم توسعھ ای رفت و برگشت سفر اربعین حسینی، با 

تسھیالت بصورت صددرصد قرض الحسنھ قبل از عزیمت زائران 

   .عودت گردد امور مالیکسر و بھ ھمکار تا پایان سال از حقوق 

و عراق کشور از ورود و خروجھر مھمور بھ مُ ، است اصل و کپی گذرنامھ 

بھ ھر دلیل  چنانچھ .برسد )آقای مسعودیان( شھریور بھ روئیت کارشناس فرھنگی

 تسھیالت  کل مبلغعذرخواھی  ضمن،  باشد ورود و خروج از کشور

  .تسھیالت دریافت و استفاده نمایند بنام ایشاندارند، می توانند ھمکار دیگری را معرفی و 

  .تسھیالت نمایند می توانند تقاضای) ، اعم از ھیات علمی و کارمند

  .می شود قرعھ کشیاسامی متقاضیان 

وسیلھ ( مسئولیتی ھیچگونھ، ستاد اربعین حوزه معاونت فرھنگی دانشگاه بوعلی سینا

           رفتدر کلیھ مسئولیت ھای سفر  و نداردز زائران معزّ 

 .می باشد محترم ھمکارانبعھده ) علیھ السالم(اربعین حسینی 

 بسمه تعالی

معاونت فرهنگی و اجتماعی
 ستاد اربعین دانشگاه بوعلی

 

متقاضی دریافت تسهیالتبرادران و خواهران مشخصات   

.........................  ...................نام خانوادگی  .......................................

..............................  تاریخ تولد            ............................شماره شناسنامھ 

....................رشتھ تحصیلی ..................  ............................. تحصیلی

                           ......... ................................شماره ھمراه 

حد فاصل          :  بازه زمانی عزیمت و برگشت از سفر اربعین 

.... ........  تلفن داخلی   ......... ...................................  

 تذکرات و شرایط دریافت تسهیالت

ای رفت و برگشت سفر اربعین حسینی، با ورد ھزینھ ھآری بعمل آمده و بر

تسھیالت بصورت صددرصد قرض الحسنھ قبل از عزیمت زائران  لایرمیلیون سی مبلغ مقررگردید 

تا پایان سال از حقوق  قسط 5طی عزیز در حساب بانکی آنھا واریز و 

است اصل و کپی گذرنامھ  الزم ،از سفر اربعین بازگشت

شھریور بھ روئیت کارشناس فرھنگی ٣١الی  ١٥زمانی  

ورود و خروج از کشور ھرفاقد مُ  ، گذرنامھیا ف حاصل نشد و 

  .از حقوق کسر می گردداولین ماه در و  

دارند، می توانند ھمکار دیگری را معرفی و  حقوق کسر 

، اعم از ھیات علمی و کارمندبرادران و خواھران(کلیھ ھمکاران گرامی 

اسامی متقاضیان در صورت لزوم ، تعداد محدود تسھیالتبا توجھ بھ 

ستاد اربعین حوزه معاونت فرھنگی دانشگاه بوعلی سینا ، موارد فوقبا توجھ بھ 

زائران معزّ نسبت بھ سفر  ...)نقلیھ، حوادث غیر مترقبھ، امنیت سفر و 

اربعین حسینی  عظیم و برگشت بھ کشورعراق و شرکت در راه پیمایی

 اَنا من حسین

...................نام                       

شماره شناسنامھ      

تحصیلی مقطع    

شماره ھمراه      

بازه زمانی عزیمت و برگشت از سفر اربعین     

   خدمتیواحد   

   

ری بعمل آمده و بریبا پیگ) ١ 

مقررگردید ، پشتیبانی و

عزیز در حساب بانکی آنھا واریز و 

بازگشتپس از ) ٢
 ً  بازه در صرفا

ف حاصل نشد و توفیق تشرّ 

 یکجابصورت 

 کسانی کھ ) ٣

کلیھ ھمکاران گرامی ) ٤

با توجھ بھ ) ٥ 

با توجھ بھ ) ٦ 

نقلیھ، حوادث غیر مترقبھ، امنیت سفر و 

و برگشت بھ کشورعراق و شرکت در راه پیمایی



 

 

باشید عزیز یاره و دعاگوي سایر همکارانف ، نایب الزّدر صورت توفیق تشرّ  

 

تعهد همکار   

متقاضی  ،صفحھ پشت این  اتتذکراز دقیق  آگاھی مطالعھ و ضمن ....... ................................................اینجانب    

   : می شوم متعھدرا و موارد زیر  ھستم مندرج در آن  با شرایطسفر اربعین  سی میلیون ریالیتسھیالت  دریافت    

. ھستم ل این فرمدر صفحھ اوّ  خودمشخصات اطالعات و درج  تصحّ تعّھد بھ م )١    

وسیلھ نقلیھ، حوادث غیر مترقبھ، ( سفر پیاده روی اربعیناز کشورعراق در برگشت  و رفت ھای مسئولیتکلیھ  )٢  

.مسئولیتی در این خصوص ندارد تعھد و ھیچگونھ بوعلی سینا و دانشگاه می باشد اینجانببعھده  ...)امنیت سفر و    

  .نیستمممنوع الخروج از کشور  )٣  
  

  نام و نام خانوادگی

                                                                                                                             امضاء 
 تاریخ

 

 

 مدیر محترم امور مالی دانشگاه 

 با سالم

سفر اربعین، مبلغ  ریالیمیلیون  سیتراماً، خواھشمند است در صورت پذیرش در قرعھ کشی دریافت تسھیالت حا  

 اعطایی بھ اینجانب را در 5 قسط (ھر قسط ٦٠٠ ھزار تومان) و تا پایان سال جاری از حقوق بنده کسر نمایید.

 

: ...................................ملی کد: .................................      نام و نام خانوادگی  
 

 امضاء


