کبىرت وار می آیم هب آب و داهن ای دل خىش

عطش دیده  ،رتک خىرده  ،هب سقا خاهن ای دل خىش

دلم خىرشید می خىاهد  ،هىای گنبدت کرده

دوباره ربنگشته دل  ،هىای مشهدت کرده

هذیزیت ارتثاعات فزٌّگی ٍ اجتواعی داًشگاُ تا استعاًت اس درگاُ خذاًٍذ هتعال در ًظز دارد سفز سیارتی هشْذ
همذسٍ ،یژُ وارهٌذاى ٍ خاًَادُ هحتزم ایشاى را در تْوي هاُ تزگشار ًوایذ .شزایظ تزگشاری ایي سفز هعٌَی تِ
شزح سیز است:
سمان سفز با قطار :سِ شٌثِ شة  94/11/6لغایت تاهذاد شٌثِ 94/11/10
سمان سفز با هًاپیما :چْارشٌثِ صثح  94/11/7لغایت عصز جوعِ 94/11/9
(اقامت در مشهد مقدس به مدت  3ريس ي 2شب :ظهز چهارشىبه 7بهمه تا عصز جمعه 9بهمه)4394
وًع يسیله :لغار  4تختِ درجِ یهَّ /اپیوا /خَدرٍ شخصی
محل اسکانّ :تل  3ستارُ در ًشدیىی حزم رضَی (فاصلِ پیادُ تا حزم  10دلیمِ)
پذیزایی :صثحاًًِ ،اّار ،شام (تِ صَرت تَفِ سلف سزٍیس) /هیَُ هیاى ٍعذُ
بزوامه گزيهی :تَر ٍیژُ حزم (اختصاص غذای حضزتی تِ تعذاد هحذٍد ٍ تثزوی)
حداکثز ظزفیت ثبت وامً 80 :فز (اٍلَیت تا افزادی است وِ هزاحل ثثت ًام لغعی را سٍدتز اًجام دٌّذ).
شزایط افزاد ثبت وامی :وارهٌذاى ٍ خاًَادُ ایشاى شاهل ّوسز ،فزسًذ ،پذر ٍ هادر(تا سمف ّ 3وزاُ)

1

مزاحل ثبت وام:
-1

تواس تا شوارُ تلفي داخلی  ٍ 2469 ٍ2427هستمین  77240460آلای شىَری یا آلای جوشیذی
(جْت اعالع اس ظزفیت هَجَد پیش اس ٍاریش هثلغ سفز)

 -2تىویل فزم ثثت ًام پیَست
ٍ -3اریش ول هثلغ سفز تِ شوارُ حساب:
 ٍ 2100946421یا شوارُ وارت  6104 - 3372 - 5008 - 6251تاًه هلت تِ ًام هحوذ شىَری
 -4ارائِ هذارن السم شاهل:
 -1-4فزم تىویل شذُ سفز
 -2-4فیش ٍ یا پزیٌت ّشیٌِ ٍاریشی
 -3-4وپی صفحِ اٍل شٌاسٌاهِ تواهی شزوت وٌٌذگاى در سفز
ً -5حَُ ارائِ هذارن:
 -1-5حضَری :ساختواى 15خزداد  /عثمِ سَم  /هذیزیت ارتثاعات فزٌّگی ٍ اجتواعی
 -2-5غیز حضَری :ارسال تصَیز ولیِ هذارن تا فزهت عىس تِ ایویل:
-

(درصَرت ارسال هذارن اس عزیك ایویل ،حتواً تأییذیِ دریافت هذارن را تِ صَرت تلفٌی دریافت ًواییذ).

 -6ثثت ًام لغعی هٌَط تِ اًجام تواهی هزاحل فَق الذوز خَاّذ تَد.
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اطالعات محل اسکان
هتل  3ستاره آیران

-

خیابان امام رضا -کوچه امام رضا  -01بعد از چهارراه دوم

3

اطالعات هسینه سفر

4

فرم ثبت نام سفر زیارتی مشهد مقدس ویژه کارمندان
(اقامت در مشهد مقدس به مدت  3ريس ي 2شب :ظهز چهارشىبه 7بهمه تا عصز جمعه 9بهمه)4394

ًام ٍ ًام خاًَادگی
ًفز اصلی

هحل خذهت

تلفي داخلی

تلفي ّوزاُ

تاریخ تَلذ

وذ هلی

(رٍس/هاُ/سال)

/
@

ایویل

ردیف

/

ًام ٍ ًام خاًَادگی
ّوزاُ

سي

ًسثت

تاریخ تَلذ

وذ هلی

(رٍس/هاُ/سال)

1

/

/

2

/

/

3

/

/

ًَع سفز

َّاپیوا

لغار

شخصی

جمع مبلغ واریسی(ریال):

اهضاء
تاریخ
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