
 

 سفر: تاریخ

 ظهر -فروردین  10 یکشنبهساعت حرکت از راه آهن تهران: تاریخ و  •

 صبح  -فروردین  15جمعه ساعت ورود به راه آهن تهران: تاریخ و  •

 :محل اسکان

 به همراه غذا و میان وعدهو اردوگاه میثاق با شهدا  آباداندر  روز سهدو شب و  •

 به همراه غذا و میان وعدهپادگان دوکوهه  واندیمشک  در یک شب و دو روز •

 :رزرو و ثبت نامزمان 

 بهمن 24پنج شنبه بهمن لغایت  12شنبه 

 :یادمان های زیارتی

                                                              دانیال نبی                                                  مسجد جامع خرمشهر                                             طالییه ✓

 فکه                                                                     هویزه                                            شلمچه

 و سایر مکانهای سیاحتی ...                                                                  دوکوهه                                        فتح المبین ✓

 :شرایط ثبت نام

 راهیان نور جنوب کشور می شوند.عملیاتی اردو برای تمام پرسنل شاغل در دانشگاه بوده و اولویت با افرادی است که برای بار اول عازم مناطق * 

 می باشد. رفت و برگشت با قطار چهارتخته* 

 خواهد بود و فقط خانواده های چهار نفره در یک کوپه قرار خواهند گرفت.)آقایان و خانمها در کوپه های جدا(  همگنکوپه بندی بصورت * 

 (واهند بود.خ آقایان در ساختمان دیگر و فرزاندان بصورت همگن با والدین _بصورت اردوگاهی در آبادان و اندیمشک خواهد بود. )خانمها در یک ساختمان  اسکان* 

 و خانواده های آنان می باشد. اپزشکان ونیروهای شرکتیران، پیکارمندان، پزشکان، پرستار ویژه، اردواین * 

 سال(  60الی  2 در محدوده سنی؛ و بستگان درجه یک فرزندان ،)همسر را به عنوان همراه ثبت نام نماید نفر چهار حداکثر هر کارمند می تواند* 

  :ناممبلغ ثبت 

 تومان  هزار100 :هر نفر  فرزند و همسر

 (ی هر نفرسن با رعایت محدوده همراه) تومان هزار150: ، برادر و خواهرمادرپدر،  

 سال نیم بها می باشد. 5تا  2ودک هزینه ک

 بصورت اینترنتی()و اداره رفاه جامعه پزشکی دانشگاه خانم دادرس معاونت نیروی انسانی حوزه بسیج  مسئول ثبت نام:

 ثبت نام انجام نخواهد شد. 98 بهمن 24انجام شده و بعد از تاریخ  (بخش تور -سامانه جامع رفاهی) ها  توسط سایت رفاهیثبت نامرزرو ها و تمامی * 

 .در ارتباط باشید 09361809634یا شماره همراه  113داخلی  66499911برای کسب اطالعات بیشتر با شماره * 

 (99)فروردین در اردوی راهیان نور جنوب کشور کنندگان مخصوص شرکتاطالعات 

 



 

 (99فروردین  - )مخصوص شرکت در اردوی راهیان نور جنوب کشور مرامنامه

 بویژه در مناطق عملیاتی.رعایت شئونات و پوشش اسالمی در طول سفر  -1

 .برنامه های فرهنگی و پیش بینی شده از سوی مسئولین اردو احترام به -2

 .نظر گرفته شدهت در نب از شرایط رفاهی اردو و امکاناهمسو بودن انتظارات اینجا -3

 بدلیل ظرفیت محدود بعد از ثبت نام  قرعه کشی انجام خواهد شد. -4

 .در صورت انصراف از اردوعودت هزینه دریافت شده  عدم -5

 ممنوعیت خروج از اردو به منظور دیدار اقوام و دوستان و ... -6

 افراد بعد از ثبت نام مورد قبول نیست. جایگزین کردن -7

هوایی وجاده ها بنا به تشخیص مسئولین ذیربط احتمال لغو اردو وجود خواهد -در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد افراد شرکت کننده ویا نامساعد بودن شرایط آب -8

 .داشت

 .بیمه بودن همکاران  در طول سفر -9

 ی اینجانب یا همراهان از نظر پزشکی مضر می باشد،مسئولین اردو را مطلع نماییم.چنانچه سفر مذکور برای سالمت -10

 


