
 

 فصل  ديگري از تورهاي يكروزه

 و گنبذ سلطانیه زنجانشهر تاريخی بازديذاز

 ّش ّفتِچْاسشٌبِ 

 * و تعاون اداره رفاه :مجری*
 *55/6/49لغایت  7/5/49 از شروع*

 از تهران صبح  5 حركت ساعت

داًشگاُ ػلَم  ساختواى اصلی ستاد هشکضی -خیاباى قذستقاطغ -بلَاس کشاٍسص محل حركت:

  شاىپضشکی تْ

بِ اطالع هی سساًذ ّوکاساى هحتشم هی تَاًٌذ اص پاسکیٌگ ستاد هشکضی بِ هٌظَس پاسک  **تَجِ**

 خَدسٍی خَد استفادُ ًوایٌذ.

 اطالعات ثبت نام:
 ًفش 4 جْت ثبت ًام: **ًفشات هجاصتؼذاد حذاکثش 

خَاّش ٍ  -هادس -پذس -فشصًذاى –ًفش ّوشاُ )هٌظَس اص ّوشاُ: ّوسش  3پشسٌل  +  **هٌظَس اص ًفشات هجاص:

 (.بشادس هی باشذ

  ّضاس تَهاى  15  ًفشّش :هجاصات ًفشّضیٌِ ثبت ًام بشای 

  ًفش 2 جْت ثبت ًام: *هاصادحذاکثش تؼذاد ًفشات 

 ...ٍ سایش اقَامشذُ دس باال هی باشٌذ؛هاًٌذ دٍستاى،  ّوشاّاى بِ جض افشاد رکشسایش :هٌظَس اص ًفشات هاصاد*

  ّضاس تَهاى 40: ّش ًفشصادًفشات هاّضیٌِ ثبت ًام 

 .  هی باشذالضاهی  دس سٍص بشگضاسی تَس ًفشات هاصادبشای  کاست شٌاسائیّوشاُ داشتي 

هی شًَذ لزا  بیوِ سفشدلیل ایٌکِ کلیِ هسافشاى دس طَل بشگضاسی تَس یکشٍصُ تَسط ایي اداسُ  بِ***

 .هی باشذ الضاهی ٌّگام هشاجؼِ جْت ثبت ًام شواسُ هلی پشسٌل ٍ کلیِ ّوشاّاى ّوشاُ داشتي

 سال سایگاى هی باشذ.  5ّضیٌِ ثبت ًام افشاد صیش 

 پضشکی ػلَم داًشگاُ 2 شواسُ ساختواى - ٍ قذس طالقاًی خیاباى تقاطغآدسس هحل ثبت ًام: 

 اداسُ سفاُ ٍ تؼاٍى  -اٍل  طبقِ - تْشاى)هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ(

 64432275خاًن پَسدسخشاى(: سشکاس شواسُ تواس )



 

 تور زنجان ريس برنامه هاي

****** 
  صبح حشکت اص تْشاى 5ساػت 

  صبحاًِ صشف صبح 8ساػت 

  حشکت بِ سوت صًجاى صبح  45/8ساػت 

  باصاس ٍ حسیٌیِ اػظن  ،باصدیذ اص هَصُ سختشَیخاًِصبح   30/9ساػت 

  بِ هٌظَس صشف ًْاسحشکت بِ سوت سستَساى  ظْش 30/12ساػت  

  صشف ًْاس ٍ اقاهِ ًواص 14الی    13 ساػت 

 حشکت بِ سوت گٌبذ سلطاًیِ  14ساػت 

 باصدیذ اص گٌبذ سلطاًیِ  30/14ساػت 

  پزیشائی ػصشاًِ 16ساػت 

  حشکت بِ سوت تْشاى 30/16ساػت 

  ٍسٍد بِ تْشاى 20ساػت 

 

 

 با تشکش

 َسػوَهیهذیشیت ًظاست ٍتَسؼِ اه

 ))اداسُ سفاُ ٍتؼاٍى 


