اطالعیه اعطای تسهیالت سفر به عتبات عالیات
شهریور69

بدینوسیله به اطالع کلیه دانشجویان متقاضی وام عتبات عالیات در شهریور 69می رساند ؛ به منظور ثبت وام و تحویل
مدارک از تاریخ  69/69/51لغایت 69/69/82به مسئولین دانشجویی و فرهنگی مستقر در دانشکده ها مراجعه نمایند

.

مدارک مورد نیاز:
 -1ارائه تأییدیه ستادعتبات مبنی بر اعزام دانشجو
 -2ارائه فرم تقاضای وام عتبات (ازمسئولین دانشکده مربوطه اخذ شود)
 -3تصویر فیش واریزی بانکی مربوط به دریافت روادید وبیمه ویا هر گونه مدارک دال بر خروج از کشور توسط متقاضی
 -4ارائه تصویر سند ازدواج  ،تصویر شناسنامه وکارت ملی همسر (برای دانشجویان متأهل)



متقاضیانی که تاکنون اقدام به تشکیل پرونده در سیستم صندوق رفاه ننموده اند می بایست با مراجعه به کارشناسان دانشجویی وفرهنگی مست قر دردانشکده ها نسبت به ارائه مدارک مربوط به تشکیل پرونده
و سپردن سند تعهد محضری طبق ضوابط موجود در صندوق رفاه دانشجویان ،قبل از درخواست وام اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده :
-1کپی کارت دانشجویی  -2کپی صفحه اول ودوم شناسنامه ودر صورت داشتن توضیحات صفحه توضیحات نیزاضافه شود  -3کپی کارت ملی (پشت و رو)  -4یک قطعه عکس3*4

 -5کپی مدارک دانشگاهی قبلی برای دانشجویان

کارشناسی ناپیوسته ،ارشد ودکتری  -6افتتاح حساب در بانک تجارت دانشگاه اراک وارائه شماره حساب  -7ارائه سند تعهد محضری به همراه گواهی کسر از حقوق و حکم کارگزینی ویا گواهی مستمری بگیری سال جاری ضامن

حائزين شرايط ضمانت:
الف )كارمند رسمي يا پيماني باالی  5سال سابقه به همراه گواهي كسر از حقوق وحكم كارگزيني سال جاری
ب) بازنشسته به همراه گواهي كسر حقوق و گواهي مستمری بگيری سال جاری
 دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی قبلی سند محضری تنظیم نموده اند؛ در صورتی که کمتراز  3سال از تاریخ ثبت سند گذشته باشد با ارائه گواهی کسر از حقوق ویا حکم کارگزینی سال جاری ضامن می توانند از سند
قبلی استفاده کنند .


دانشجویان فقط یکبار در طول دوره تحصیل خود می توانند از وام عتبات عالیات بهره مند گردند.

اداره رفاه دانشجویی 60/10/10

