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 / کانون بازنشستگان/  /غیر آموزشی واحدهای آموزشی مدیران محترم

 /دوایر داخلی

 (۹6)تابستان  ثبت نام مشهد مقدس:  موضوع
 

 و احترام باسالم

چوا    خداوند بزرگ را بی نهایت سپاسگزاریم که امسال نیز توفیق عنایت فرموو  توا چونووا سوال                       

عزیزاا فرچنگی به بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علی بن موسوی الرضوا(عب برناموه ریوز      گذشته  ر رابطه با اعزام 

 نوائیم.  

باستحضارکلیه چوکاراا محترم می رساند این مدیریت آما گی  ار  تا از زائرین آستاا قود  رضوو  ث وت نوام     

 نواید . استدعا ار  به نکات ذیل توجه نوایند :

ث وت نوام   چنین بازنشسوتگاا محتورم    وقرار ا   شاغل  ر این شهرستاا چمازکلیه کارکناا رسوی ، پیوانی  -1

   می آید.بعول 

ب بوا  2،  ابتودا  کوچوه (انودرزگو    نوو   محل استقرار زائرین محترم مهوانپذیر چاشوی واقع  ر خیاباا خسرو  -2

، سرویس بهداشوتی ،   مجهز به سوئیت و  ارا  امکانات حوام ،امکانات رفاچی مناسب و فاصله کوتاه تا حرم مطهر

 یخنال و تلویزیوا می باشد .

(چوسر ، فرزنود ، پودر و   بستگاا  رجه یک شهرستاا می د وفرچنگی شاغل وبازنشستگاا چوکاراا         منحصرا   -3

  و اولویت ث ت نام برخو ار شوند. از تخفیف توانند میآناا  ما رب

 اسکانیا انجام می پذیر . اعزام چوکاراا با اتوبو  -4

پنج چهار شب و شش روز (چا به پنج روز و طول  ورهو تنوع انتخاب، با توجه به  رخواست چوکاراا محترم  -5

 تغییر یافته است. لذا چوکاراا محترم  ر زماا ث ت نام به این نکته توجه ویژه  اشته باشند.شب خواب  ر مشهدب 

 نفربا اتوبو  :                  چزینه مسافرت برا  چر -6

 ریال ( 000/220/3مبلغ   ،تخفیفاحتساب )با ریال 100/333/3 م لغروزه  5چا  ورهالفب    

 ریال ( 000/000/3  ،   مبلغ)بااحتساب تخفیف ریال 000/535/3 م لغروزه  6چا  ب ب  وره   

م اموا چوا  مصوا ف بوا مویال      ریال تخفیف و  وره 200000حضرت معصومه (عب با مصا ف با میال   چا  ب  ورهج   

       شو .اضافه محاس ه می ریال 200000 چشتم(عب م لغ

 گر  .ریال از م لغ فوق کسر می 000/720  چزینه مسافرت با وسایل شخصی م لغ  ب   

نیم بها  ریافت  خوت مستقول نخواسته باشنود م لوغو ت اتوبوسسال  ر صورتوی که صندلوی  4ازکو کاا  تا  -7

 شو . لغ بصورت کامل محاس ه میشو . و  ر غیر اینصورت ممی

 می باشد. این مدیریتچزینه انتقال مسافر از ترمینال مشهد به محل مهوانپذیر و بالعکس به عهده  -3

 کسر گر   . 56لغایت آباا ماه  خر ا حقوق  ماچه از لیست 6اقساط مقرر گر ید وجه چزینة سفر به طور -5

از طریوق    30/2/56موور     شن ه روز  13ث ت نام رأ  ساعت  ندسال ق ل مشرف نشده اچوکارانی که جهت  -10

و برا  سایر چوکاراا از ب  10.144.45.36(یا  http://www.meybodedu.irسامانه خدمات الکترونیک به آ ر  

 امکاا پذیر می باشد.  1/3/56مور   وشن ه روز 13ساعت 
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چناننوه   بنوابراین آمار نفرات آا تعیین گر یده اسوت . چوا چر اتاق  ر ط قات مهوانپذیر بر حسب گنجایش  -11

تعدا  نفرات چر خانوا ه کوتر از ظرفیت آا باشد به ازا  چر نفر کسر  مابه التفاوت کرایه اتواق محاسو ه خواچود    

 ر چور شو انه روز   تخت م لغ  نصفشد. و برا  افورا   که اضافه بر ظرفیت از اتاق استفا ه نوایند به ازا  چر نفر 

 .گر  ر میکس

چنین شواره پرسنلی فر   به چوراه  اشتن مشخصات چوراچاا به منظور پوشش بیوه حوا ث و سرنشین و چم -12

 کارمند جهت تکویل فرم ث ت نام الزامی است .

 توذکرات :

 الفبسعی شو  چوکارانی که ث ت نام می نوایند تشرف آناا قطعی باشدچوا انصراف از مسافرت مشکالتی را برا 

 نواید .می ایجا  این مدیریت

 ٪25ساعت ق ل  از حرکوت   72بب چناننه فر   بعد از ث ت نام نتواند عزیوت نواید و  رخواست انصراف نواید تا 

 م لغ کسر و  رخواست نام ر ه کاا لم یکن تلقی می گر   . ٪50بعد از آا  و 

فرصت  ارند نس ت به انصراف یوا   6/3/56ور  مروز شن ه  24ساعت پبچوکاراا محترم که ث ت نام می نوایند تا 

اضافه نوو ا  اقدام نوایند.  ر غیر اینصورت ث ت نام آنها قطعی تلقی شده و نس ت به برقرار  کسر  اقساط اقدام 

 خواچد شد.

جب چناننه چوکار  پس از برقرار  قسط  ر لیست حقوق انصراف خو  را اعالم نوایند و یا تغییور   ر آموار آنهوا    

 گر   .بوجو  آید  تا پایاا آبانواه اقساط تعیین شده بر اشت و  رآذر ماه تسویه می

می بایست بطوور نقود  بوه      ر ضون چناننه آمار ث ت نام شده بعد از برقرار  اقساط افزایش یابد وجه نفر اضافی

 گونه تغییر   ر اقساط آناا اعوال نخواچد شد . واریز گر   . و چیچتعاوا و امدا  حساب 

  ب چوکاراا گرامی توجه  اشته باشند که تاریخ تعیین شده اعزام به چیچ عنواا تغییر نخواچد کر  .

(لطفا نیم ساعت ق ل از حرکوت جهوت    بو  .بعدازظهر خواچد  3بعدازظهر و از مشهد  6چوب ساعت حرکت از می د 

 سوار شدا آما ه باشید.ب

 به چوراه  اشته باشند.موقع اعزام را  ر فرم ث ت نام  وبمتقاضیاا

 باشد. ریافت میبر رو  سایت آموزش وپرورش نیز قابل چوین نامه بو ه و زب برنامه اعزام چوکاراا ضویوه 

 بصورت زیرعمل فرمایند.زمان ثبت نام در تختازای هر ریال به هزار  یکصد جهت پرداخت مبلغ حب

اند لطفا قبل از ثبت نام فعال کنند. در ضمن راهنمای استفاده از رمز درصورتیکه  همکاران رمز دوم کارت بانکی خود را فعال نکرده)

باشید. در صیورت   دریافت میی و سایت آموزش وپرورش قابل دوم و پرداخت الکترونیک هم اکنون نیز در سایت خدمات الکترونیک 

ساعت بعد از ثبت نام به تعاون و امیور رفیاهی ایین میدیریت      22باشد حداکثر  تا دریافت پیام خالص پرداختی کمتر از اقساط می

 مراجعه فرمایید.  

 

 نکات قابل توجه همکاران محترم:

 باشد.شاهده میقرار داد اجاره مکان در سایت قابل مجهت شفاف سازی و اطالع همکاران محترم  -1

اند، سیس  تیا پینو روز ب ییه     زمان ثبت نام در دو روز  ابتدا بصورت ویژه جهت همکارانی است که سال قبل مشرف نشده -2

 همکاران  و بعد از آن برای همه همکاران استان یزد و بستگان آنان خواهد بود.

 تماس حاصل فرمایید.  00132232290و یا  همراه    03232320200جهت دریافت هرگونه راهنمایی و سوال لطفا با شماره تلفن 
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 09برنامه اعزام زائرین آستان قدس رضوی تابستان 

 برگشت رفیت 

تاریخ  ایام هفته نوع اتوبوس تاریخ اعزام ایام هفته ردیف

 برگشت

نوع 

 اتوبوس

مدت 

 دوره

کد 

 گروه

 A روز  5 اسکانیا 11/4/69 دوشنبه  اسکانیا 7/4/69 چهارشنبه  1

 B روز 9 اسکانیا 14/4/69 چهارشنبه اسکانیا 8/4/69 شنبهپنج 1

 A روز  5 اسکانیا 19/4/69 جمعه اسکانیا 11/4/69 شنبهیک 3

 B روز 9 اسکانیا 16/4/69 دوشنبه  اسکانیا 13/4/69 شنبهسه 4

 A روز  5 اسکانیا 12/4/69 شنبهسه اسکانیا 15/4/69 شنبهپنج 5

 B روز 9 اسکانیا 14/4/69 شنبه اسکانیا 18/4/69 شنبهیک 9

 A روز  9 اسکانیا 15/4/69 شنبهیک اسکانیا 16/4/69 شنبهدو 7

 B روز 9 اسکانیا 16/4/69 شنبهپنج اسکانیا 13/4/69 جمعه 8

 A روز  5 اسکانیا 16/4/69 شنبهپنج اسکانیا 14/4/69 شنبه 6

 B روز 9 اسکانیا 3/5/69 شنبهسه اسکانیا 18/4/69 چهارشنبه 12

 A روز  5 اسکانیا 1/5/69 شنبهدو اسکانیا 18/4/69 چهارشنبه 11

 B روز 9 اسکانیا 8/5/69 شنبهیک اسکانیا 1/5/69 شنبهدو 11

 A روز  5 اسکانیا 9/5/69 جمعه اسکانیا 1/5/69 شنبهیک 13

 B روز 9 اسکانیا 13/5/69 جمعه اسکانیا 7/5/69 شنبه 14

 A روز  5 اسکانیا 12/5/69 شنبهسه اسکانیا 5/5/69 نبهشپنج 15

 B روز 9 اسکانیا 18/5/69 چهارشنبه اسکانیا 11/5/69 شنبهپنج 19

 A روز  5 اسکانیا 14/5/69 شنبه اسکانیا 6/5/69 دوشنبه  17

 B روز 5 اسکانیا 18/5/69 چهارشنبه  اسکانیا 13/5/69 جمعه 18

 

 

  12الی  7از ساعت      00132232290و             03232320200و جابجایی :      های تماس جهت رزروتلفن


