
                                              

 باسمه تعالی

 59ان تابست  اعزام کاروان زیارتی کارکنان دانشگاه شیراز به مشهد مقدس

  

رساند که مدیریت امور اداری در نظر دارد به اطالع همکاران محترم دانشگاهی می     

با استعانت از درگاه خداوند متعال و حمایت مسئولین محترم دانشگاه، همچون سال 

پرداخت کامل هزینه  باهای گذشته کاروان زیارتی کارکنان و خانواده محترم آنان را 

 ی به مشهد مقدس اعزام نماید.، در تابستان سال جاربه صورت وام

ن ارائه آ و ثبت نام  فرم  ضمن تکمیل شرایط زیرهمکاران گرامی با توجه به   

،  همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه خود و افراد همراه بهبا  هنگام ثبت نام

 مراجعه نمایند. 6جهت ثبت نام به اداره رفاه اتاق شماره 

در سال گذشته به مشهد مقدس  اولویت ثبت نام با کسانی است که

 اعزام نشده اند.

ه، )بازنشست  تسهیالت ارائه شده مخصوص همسر، فرزندان )مجرد(، پدر و مادر کارکنان

 باشد.رسمی، پیمانی خرید خدمت و شرکتی( می



) والدین همسر، برادر و خواهر مجرد  افراد تبعی همکارانی که مایل هستند تبصره:

باشند می توانند با پرداخت هزینه اعالم شده در جدول زیر و به همراه داشته  (

 اقدام به ثبت نام نمایند. صورت نقدی به

سال هزینه به صورت  3کودکان باالی  و سال رایگان 3ثبت نام جهت کودکان زیر  

 ارائه شناسنامه کودکان در هر سنی الزامی است. کامل می باشد.

 

 ردیف

 

 هزینه

 

 نفرات اصلی

 

 تبعینفرات 

 وام برای هرنفر تا سقف

 نفر4 

 )فقط جهت نفرات اصلی(

هزینه هر نفر در ماه مبارک  1

 روزه 11رمضان 

000/050/4 

 ریال

 000/500/5 

 ریال

 ریال000/050/4

هزینه هر نفر در ماه  2

 روزه 5مبارک رمضان 

 ریال 000/000/1 ریال000/000/0 ریال00/000/1

هزینه هر نفربعد  0

مبارک رمضان ماه   از

 روزه 5

 ریال000/000/2 ریال000/000/0 ریال000/000/2

  



روزه  11  )افطار و سحری در ویژه برنامه غذافوق شامل اسکان در هتل،   هزینه -1

( و رفت  روزه در مشهد مقدس 5ماه مبارک رمضان و صبحانه، ناهار و شام در برنامه 

 بیمه سفر می باشد.و   و برگشت از ترمینال به هتل و بالعکس

نفر و  4هر کارمند حداکثر  الزم به توضیح است سقف وام پرداختی برای -2

باشد. بدیهی می  (95از خرداد لغایت اسفند ماه  ماهه ) 9بازپرداخت آن 

است در صورتی که افراد خانواده بیش از چهار نفر باشند هزینه نفر اضافه به 

 اهد شد.صورت نقدی هنگام ثبت نام دریافت خو

 * یادآوری ها :

در فاصله صوفیان هتل آپارتمان  * محل اسکان زائران محترم دانشگاهی در

باشد و امکانات موجود اتاق شامل: تلویزیون، متری حرم مطهر می 400حدوداً 

 یخچال، تلفن، کولر، سرویس بهداشتی و حمام است.

 مسیر رفت و بخش خصوصی  وهای کولردار * وسیله رفت و برگشت، اتوبوس

 برگشت از طبس می باشد.

ثبت   بر اساس تقدم صندلی اتوبوس و تعیین اتاق اولویت  * بدیهی است

 کنندگان خواهد بود.



تا  9صبح ها از ساعت    19/0/95تا   11/0/95 دوشنبه* ثبت نام از تاریخ 

اولویت ثبت نام در این مرحله با افرادی و می باشد   به صورت حضوری 5/11

 . سال گذشته با کاروان زیارتی دانشگاه اعزام نشده باشند که در است

ثبت نام  5/11تا  9صبح ها از ساعت   22/0/59از تاریخ شنبه  -

 انجام می شود. بدون اولویت و صورت عمومی به

فرصت  95/ 1/ 11* همکاران محترم در صورت ثبت نام فقط تا دوشنبه 

دارند تا نسبت به انصراف اقدام نمایند. در غیراینصورت وجه پرداختی 

 مسترد نخواهد شد.

ها در شهر مشهد، انتقال زائرین * با توجه به عدم امکان رفت و آمد اتوبوس

های تعیین شده به هتل و بالعکس بوسیله اتوبوس یا مینی محترم در محل

 بوس های درون شهری انجام خواهد شد.

با توجه به لزوم ارائه شناسنامه به هتل همراه داشتن شناسنامه یا کارت   *

دارهنگام سوار شدن به اتوبوس الزامی است. بدیهی است در شناسایی عکس

 شود.غیر این صورت از اعزام افراد اکیداً خودداری می



* همکاران محترمی که با وسیله نقلیه شخصی و یا هرنوع وسیله 

مایند با ثبت نام در کاروان زیارتی و پرداخت کل دیگر مسافرت ن

 توانند از تسهیالت استفاده نمایند.هزینه می

  

 59مشهد مقدس تابستان   برنامه سفر زیارتی دانشگاه شیراز

 (و عید فطر )ماه مبارک رمضان دوره اول اعزام

 تعداد روزها تعداد نفرات تاریخ برگشت از مشهد تاریخ رفت از شیراز

 روزه 11 40 14/4/95 0/4/95

 روزه 5 40 0/4/95 0/4/95

 روزه 5 40 12/4/95 1/4/95

 روزه 5 40 11/4/95 11/4/95

 روزه 5 40 20/4/95 15/4/95

 دوره دوم اعزام 

 تعداد روزها تعداد نفرات تاریخ برگشت از مشهد تاریخ رفت از شیراز

 روزه 5 00 01/5/95 21/5/95



 روزه 5 00 4/1/95 00/5/95

 روزه 5 00 0/1/95 0/1/95

 روزه 5 00 12/1/95 1/1/95

 روزه 5 00 11/1/95 11/1/95

  

 اداره رفاه – مدیریت امور اداری

 فرم ثبت نام مشهد مقدس

 زادهبرادر گرامی جناب آقای نظام

 مدیر محترم امور اداری دانشگاه

 علیکمسالم 

دانشکده / ( کارمند اداری/ بازنشسته / عضو هیأت علمی ).................................................................... احتراماً، اینجانب    

 نام در سفر زیارتی مشهد مقدس به همراه افراد مشروحه زیر، تقاضای ثبت ............................................................واحد

 رم. را دا    1095/      /    تاریخ در

 )همکار متقاضی باید مشخصات خود را درردیف اول ثبت نماید.( 

 نسبت کد ملی تاریخ تولد ش ش نام و نام خانوادگی ردیف

1   
  

        
 فرد دانشگاهی

2   
  

        

0   
  

        

4   
  

        

5           



  

1   
  

        

1 

  

          

0   
  

        

 

 نام و نام خانوادگی:                                                                     تلفن ثابت )منزل(:

                                                                  امضاء: و تاریخ                                                                                    تلفن همراه:

                                                                                    داخلی :                                         :   مستقیم  تلفن محل کار:

 لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید. *

  :         نهایی نام ثبت تاریخ                                                                             توضیحات:


