
  دوایر داخلی/ کانون بازنشستگان/ مدیران محترم واحدهاي آموزشی 
  )95تابستان (ثبت نام مشهد مقدس : موضوع              

  

  باسالم و احترام
چون سال هاي گذشته در رابطه بـا   خداوند بزرگ را بی نهایت سپاسگزاریم که امسال نیز توفیق عنایت فرمود تا هم             

  . برنامه ریزي نمائیم) ع(اعزام عزیزان فرهنگی به بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا
   .به اطالع کلیه همکاران محترم می رساند این مدیریت آمادگی دارد تا از زائرین آستان قدس رضوي ثبت نام نماید

 :شایسته است به نکات ذیل توجه فرمایید 
  . ازکلیه کارکنان رسمی ، پیمانی وقراردادي شاغل در این شهرستان هم چنین بازنشستگان محترم ثبت نام بعمل می آید -1
بـا  ) 2انـدرزگو  (محل استقرار زائرین محترم مهمانپذیر هاشمی واقع در خیابان خسروي ، جنب هتل قدس ،  ابتداي کوچـه   -2

رم مطهر، مجهز به سوئیت و داراي امکانـات حمـام ، سـرویس بهداشـتی ، یخچـال و      امکانات رفاهی مناسب و فاصله کوتاه تا ح
  .تلویزیون می باشد 

آنـان  ) همسـر ، فرزنـد ، پـدر و مـادر    (بستگان درجه یک  بازنشستگان شهرستان میبد و منحصراً همکاران فرهنگی شاغل و -3
  . و اولویت ثبت نام برخودار شوند ٪10توانند از تخفیف  می
  .زام همکاران با اتوبوس اسکانیا انجام می پذیرداع -4
             :هزینه مسافرت براي هر نفربا اتوبوس  -5
  )ریال  000/400/3تخفیف   ٪10بااحتساب  ( ریال 000/800/3مبلغ  16و15و دوره   12دوره اول الی دوره )الف  

  )      ریال  000/600/3تخفیف   ٪10بااحتساب  ( ریال 000/000/4مبلغ ) ع(مصادف با میالد امام هشتم 14و   13دوره ) ب    
ــغ        ــایل شخصــــی مبلــ ــا وســ ــافرت بــ ــردد  000/710هزینــــه مســ ــی گــ ــوق کســــر مــ ــال از مبلــــغ فــ   .ریــ

  .می باشد) پنج شب خواب در مشهد(طول دوره شش روز  -6
فقط در . مبلـغی دریافت نمی شود  سال در صورتـی که صندلـی اتوبوس و تخـت مستقـل نخواسته باشنـد 4ازکودکان  تا  -7

  .صورت نیاز به غذا مبلغ آن محاسبه و  دریافت می گردد
  .هزینه انتقال مسافر از ترمینال مشهد به محل مهمانپذیر و بالعکس به عهده این مدیریت می باشد -8
  .کسر گردد  95اه ماهه از لیست حقوق خرداد لغایت آبان م 6سفر به طور اقساط  مقرر گردید وجه هزینه ي -9

شنبه  مورخ  صبح روز یک 8همکارانی که سال قبل مشرف نشده اند و مایلند با اتوبوس مشرف شوند ثبت نام رأس ساعت  -10
 8و بـراي سـایر همکـاران از سـاعت      http://www.meybodedu.irاز طریق سامانه خدمات الکترونیک به آدرس   9/3/95

   .امکان پذیر می باشد 11/3/95شنبه  مورخ  صبح روز سه
بنابراین چنانچـه تعـداد نفـرات    .چون هر اتاق در طبقات مهمانپذیر بر حسب گنجایش آمار نفرات آن تعیین گردیده است  -11

ریال و درسایر  410000مبلغ  14و  13هر خانواده کمتر از ظرفیت آن باشد به ازاي هر نفر کسري در هر شبانه روز دوره هاي 
و براي افـرادي که اضافه بر ظرفیت از اتـاق اسـتفاده   . ریال مابه التفاوت کرایه اتاق محاسبه خواهد شد  370000دوره ها مبلغ 

  .نمایند به ازاي هر نفر به ترتیب دوره ها نصف مبلغ یاد شده در هر شبانه روز کسر می گردد
هم چنین شـماره پرسـنلی فـرد کارمنـد      به همراه داشتن مشخصات همراهان به منظور پوشش بیمه حوادث و سرنشین و -12

  .جهت تکمیل فرم ثبت نام الزامی است 
  :تـذکرات 

سعی شود همکارانی که ثبت نام می نمایند تشرف آنان قطعی باشدچون انصراف از مسافرت مشکالتی را براي این مدیریت )الف
 .نماید  ایجاد می

 24تـا   ٪25سـاعت قبـل  از حرکـت     72رخواست انصراف نمایـد تـا   چنانچه فردي بعد از ثبت نام نتواند عزیمت نماید و د) ب
  .مبلغ کسر و درخواست نامبرده کان لم یکن تلقی می گردد  ٪50ساعت و بعد از آن 

در . فرصت دارند نسبت به انصراف یا اضافه نمودن  اقـدام نماینـد   15/3/95همکاران محترم که ثبت نام می نمایند تا مورخ )پ
  .نام آنها قطعی تلقی شده و نسبت به برقراري کسر  اقساط اقدام خواهد شدغیر اینصورت ثبت 



چنانچه همکاري پس از برقراري قسط در لیست حقوق انصراف خود را اعالم نمایند و یا تغییري در آمار آنها بوجود آید  تـا  ) ت
  .پایان آبانماه اقساط تعیین شده برداشت و درآذر ماه تسویه می گردد 

انچه آمار ثبت نام شده بعد از برقراري اقساط افزایش یابد وجه نفر اضافی می بایست بطور نقدي به حساب تعـاون  در ضمن چن
  .و هیچ گونه تغییري در اقساط آنان اعمال نخواهد شد . و امداد واریز گردد 

  .د کرد همکاران گرامی توجه داشته باشند که تاریخ تعیین شده اعزام به هیچ عنوان تغییر نخواه) ث
  .بعدازظهر خواهد بود  3بعدازظهر و از مشهد  6ساعت حرکت از میبد ) ج
  .متقاضیان فرم ثبت نام را در موقع اعزام به همراه داشته باشند)د
  .برنامه اعزام همکاران به پیوست می باشد ) ر
همکاران رمز دوم کارت بانکی خود را فعال ریال به ازاي هر نفردر زمان ثبت نام درصورتی که   000/150به جهت پرداخت مبلغ )و

در ضمن راهنماي استفاده از رمز دوم و پرداخت الکترونیک هم اکنون نیز در سایت خدمات . اند لطفا قبل از ثبت نام فعال کنند نکرده
  .باشد الکترونیک و سایت آموزش وپرورش قابل دریافت می

ساعت بعد از ثبت نام به تعاون و امور رفاهی این  24باشد حداکثر  تا  قساط میدر صورت دریافت پیام خالص پرداختی کمتر از ا) ن
  .مدیریت مراجعه فرمایید

   



  95تابستان  برنامه اعزام زائرین آستان قدس رضوي
  

 

  برگشت  ت ـرف
  کد گروه  مدت دوره  نوع اتوبوس  تاریخ برگشت  ایام هفته  نوع اتوبوس  تاریخ اعزام  ایام هفته  ردیف

 A  روز  6  اسکانیا  25/4/95  جمعه   اسکانیا  19/4/95  شنبه   1

 B  روز 6  اسکانیا  26/4/95  شنبه  اسکانیا  20/4/95  شنبه یک  2

 A  روز  6  اسکانیا  30/4/95  چهارشنبه  اسکانیا  24/4/95  شنبه پنج  3

 B  روز 6  اسکانیا  31/4/95  شنبه  پنج  اسکانیا  25/4/95  جمعه  4

 A  روز  6  اسکانیا  04/5/95  دوشنبه  اسکانیا  29/4/95  شنبه سه  5

 B  روز 6  اسکانیا  05/5/95  شنبه سه  اسکانیا  30/4/95  چهارشنبه  6

 A  روز  6  اسکانیا  09/5/95  شنبه  اسکانیا  03/5/95  شنبه  یک  7

 B  روز 6  اسکانیا  10/5/95  شنبه یک  اسکانیا  04/5/95  دوشنبه  8

 A  روز  6  اسکانیا  14/5/95  شنبه پنج  اسکانیا  08/5/95  جمعه  9

 B  روز 6  اسکانیا  15/5/95  جمعه  اسکانیا  09/5/95  شنبه  10

 A  روز  6  اسکانیا  19/5/95  شنبه سه  اسکانیا  13/5/95  چهارشنبه  11

 B  روز 6  اسکانیا  20/5/95  چهارشنبه  اسکانیا  14/5/95  شنبه پنج  12

 A  روز  6  اسکانیا  24/5/95  شنبه یک  اسکانیا  18/5/95  دوشنبه  13

 B  روز 6  اسکانیا  25/5/95  شنبهدو  اسکانیا  19/5/95  شنبه سه  14

 A  روز  6  اسکانیا  29/5/95  جمعه  اسکانیا  23/5/95  شنبه  15

 B  روز 6  اسکانیا  30/5/95  شنبه  اسکانیا  24/5/95  شنبه یک  16

 


