
 ( ( ع داوشجًیان زائر پیادٌ حضرت امام رضا) ششمیه ديرٌ ارديی طریق رضًی )فراخًان ثبت وام داوشجًیان در 

 

( ٍ سبلشٍص سحلت حضشت  ع)  حضشت ػلي اثي هَسي الشضب سبلِ دس ايبم ضْبدت حضشت اهبم حسي هجتجي )ع( ٍ ّش 
 . ػضم صيبست ثب پبی پیبدُ هي كٌٌذاّل ثیت )ع( ٍ ثخػَظ اهبم ّطتن، خبًذاى ثِ دلذادگبىاص صيبدی تؼذاد سسَل اكشم)ظ(

صائش  فشاّن ًوَدُ كِ ثب خیل هطتبلبى ايي حشكت ػظین فشٌّگي فشغت ّبی ًبة ٍ هؼٌَی سا ثشای هخبطجبى داًطجَيي
 .( ّوشاُ است ع پیبدُ حضشت اهبم سضب)

دس هطْذ  آبان ماٌ 7الي  4تاریخ ( اهسبل اص  ع ) ضطویي دٍسُ طشيك سضَی داًطجَيبى صائش پیبدُ حضشت اهبم سضب

           جوؼي اص هلک آثبد دس لبلت يک سٍص پیبدُ سٍی دستِ ( ع داًطجَيبى صائش پیبدُ حضشت اهبم سضب ) .ثشگضاس هي ضَد
 خَاٌّذ اسکبى هطْذ دس ضت دٍ حشكت ٍ دس ًْبيت ثِ سوت حشم هطْش سضَی ْذ دس جبدُ ًیطبثَس(كیلَهتشی هط 35)

 .ثشگضاسی ثشًبهِ فَق اػالم هي گشدد خَاّطوٌذ است ثِ دلت هطبلؼِ ًوبيیذ خػَظ دس ريل هَاسد. داضت

کي خَاّذ ثَد ٍ ّیچ گًَِ ثجت ًبم طشيك سبهبًِ هزكَس هو كلیِ ػولیبت ثجت ًبم اص اٍلیي هشحلِ تب آخشيي هشحلِ فمط اص-1
 .سبهبًِ ديگش پزيشفتِ ًخَاّذ ثَد دستي ٍ يب اص طشيك

 .الصهِ حضَس داًطجَيبى دس ايي ثشًبهِ ثجت ًبم دس سبهبًِ ٍ تبيیذ ًْبيي داًطگبُ هشثَطِ دس سبهبًِ سفبُ داًص هي ثبضذ-2

بُ هشثَطِ ثشگضاس هي ضَد ٍ ّش گًَِ سفش ٍ يب حضَس دس داًطگ ايي ثشًبهِ فمط ثِ غَست كبسٍاًي ٍ ثب حوبيت ٍ پطتیجبًي -3
 .ثشًبهِ فَق هَسد تبيیذ ًوي ثبضذ هطْذ خبسج اص

ٍ ًیبصهٌذ تجؼیت اص هذيشيت كبسٍاى ثؼٌَاى  سفش گشٍّي صيبست پیبدُ هستلضم داضتي سٍحیِ اخاللي ٍ هؼٌَی هطلَثي ثَدُ -4
 .ثبضذ هسئَل ٍ ساٌّوبی سفش گشٍّي هي

ًطجَيبى دس ثشًبهِ طشيك سضَی سبلي ّبی ٍسصضي ، حسیٌیِ ٍ هجتوغ ّبی داًطگبّي كِ ثِ هَكت هحل اسکبى دا -5
 .هفشٍش ضذُ است هي ثبضذ



(  ثؼذ اص ثجت ًبم ٍ تبيیذ ًْبيي اػالم هي ضَد ثشًبهِ كبهل كلیِ خذهبت اص لجیل اسکبى ٍ تغزيِ دس ثشًبهِ طشيك سضَی ) -6
 .ّضاس تَهبى پشداخت خَاٌّذ كشد 11ٍ داًطجَيبى فمط هجلغ  خَاّذ ضذ دس هطْذ ثِ غَست سايگبى اسائِ

 .( ثش ػْذُ داًطجَ ٍ ثب هذيشيت داًطگبُ هشثَطِ هي ثبضذ ايبة رّبة ّضيٌِ سفت ٍ ثشگطت ) -7

 :بروامٍ زماوبىدی ثبت وام -8

 هْش 22  الي 15 ثجت ًبم داًطجَيبى دس سبهبًِ

اػالم ٍ اختػبظ سْویِ ثِ داًطگبُ اص طشيك سبهبًِ ٍ ثجت ًْبيي داًطجَيبى تَسط 
 هسئَل هشثَطِ

 هْش 22هْش الي  27

 آثبى 3هْش الي  22 ّوبٌّگي ّبی اػضام تَسط داًطگبُ

 :بروامٍ کلي سفر -9 

 آثبى 4ضٌجِ  حشكت گشٍّي ٍ كبسٍاًي اص طشف داًطگبُ ثِ سوت هطْذ همذس

 آثبى 5يک ضٌجِ  كیلَهتش پیبدُ سٍی دس جبدُ ًیطبثَس ثِ هطْذ 35

 آثبى 6دٍضٌجِ  اسکبى دس هطْذ ٍ حضَس دس ثشًبهِ ّبی فشٌّگي ٍ صيبستي 

 آثبى 7سِ ضٌجِ  ٍ ثبصگطت اسکبى دس هطْذ ٍ حضَس دس ثشًبهِ ّبی فشٌّگي ٍ صيبستي 

 .ثشای ايٌکِ دس لیست داًطگبُ خَد لشاس ثگیشيذ حتوب هي ثبيست دس هشحلِ ثجت ًبم ، ًبم داًطگبُ خَد سا اًتخبة ًوبيیذ

لزا ايي  .دس غَستي كِ ثجت ًبم ثیطتش اص ظشفیت هطخع ضذُ ثبضذ ، داًطجَيبى اص طشيك لشػِ هطخع خَاٌّذ ضذ -11
 .ثجت ًبم ثِ هٌضلِ سفش لطؼي ًیست
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 ٍسٍد ثِ سبهبًِ

http://www.refahedanesh.ir 
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