
 
 

 بسمٍ تعالی
 ايلیای محترم    

 بروامٍ ی ارديی  با تًجٍ بٍاحتراما بٍ استحضار می رساود  ،با سالم 
 

 سیاحتی مشُد مقدس بروامٍ ي زمان اجرای اردي بٍ شرح ذیل –زیارتی 

 اعالم می گردد ، خًاَشمىد است رضایتىامٍ پیًست را تکمیل ي بٍ 

 دبیرستان تحًیل ومائید.  دفتر 

 برنامه های اردو
  )ع(  اهام علی بي هَسی الزضا  حضزت ثاهي الحجج حزم هطْزسیارت رٍساًِ  -

 م هطْززح هزاسن دعا ٍهٌاجات ٍ ًواس جواعت شزکت در -  

 فَتسالهسابقات  -         خزٍشاىهَج ّای هجوَعِ  تفزیحی  -

       گزٍّیفعالیت ّای  -    باسدیذ اس اهاکي سیارتی ٍ سیاحتی هشْذ هقذس -

 رستَراى ّای هشْذ    ي ٍ هعزٍفتزیيبْتزیدر یکی اس  ٍ یک ٍعذُ شام ًاّارپذیزایی یک ٍعذُ  -

 ملزومات اردو 

)ٍسایل شٌا( لباس هٌاسب ٍرسشی جْت استفادُ اس اهاکي ٍرسشی -                با تَجِ بِ فصل سزهاهٌاسب لباس  -  

 ٍسایل شخصی هَرد ًیاس دیگز( استحوام،لباس راحتی، ) اسقبیل: ٍسایلٍسایل شخصی  -

 بِ ّوزاُ داشتي دارٍ ّای ضزٍری –                   دفتزچِ بیوِشٌاسٌاهِ ٍ  -               یک ٍعذُ غذای رفت  -

 نکات قابل توجه : 
 می باشد.   1بٍ بُار  میدان بسیج ورسیدٌ  –خیابان امام رضا )ع(  وگارستانَتل محل اسکان داوش آمًزان  در  - 

با سريیس بٍ محل بٍ صًرت جمعی ي مدرسٍ  از  12  ساعت 22/11/59مًرخ  سٍ شىبٍداوش آمًزان ريز  -

  )میدان راٌ آَه( مىتقل خًاَىد شد. حرکت

ريز  صبح7تُران ساعت، يريد بٍ   30/20ساعت  29/11/59مًرخ  جمعٍساعت بازگشت از مشُد مقدس ريز -

می باشد ؛ الزم بٍ ذکر است داوش آمًزان عسیس بٍ صًرت جمعی ي با سريس از راٌ آَه  30/11/95مًرخ شىبٍ 

 بٍ محل دبیرستان مىتقل خًاَىد شد .

 ومایید.جداً خودداری  psp , player &mp4 mp3  ,…از جملهو تصویری  وسایل صوتی از آوردن آوری می گرددیاد - 

 آئیه وامه اوضباطی مدرسه کوشا باشید.وضعیت ظاهری خود مطابق با ضوابط  درحفظ -
 

 د.ومائیزیر تماس حاصل  َای ٌ تلفهان با شماربرقراری ارتباط با فرزودان گرامیتد جُت شما ايلیای محترم می تًاوی
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 بسمٍ تعالی
 ايلیای محترم    

 با تًجٍ بٍ بروامٍ ی ارديی احتراما بٍ استحضار می رساود  با سالم ،

 سیاحتی مشُد مقدس بروامٍ ي زمان اجرای اردي بٍ شرح ذیل –زیارتی 

 اعالم می گردد ، خًاَشمىد است رضایتىامٍ پیًست را تکمیل ي بٍ 

 دفتر دبیرستان تحًیل ومائید.  

 برنامه های اردو
 حزم هطْزحضزت ثاهي الحجج  اهام علی بي هَسی الزضا )ع(   سیارت رٍساًِ  -

 شزکت در هزاسن دعا ٍهٌاجات ٍ ًواس جواعت حزم هطْز -  

 فَتسالهسابقات  -خزٍشاى         هَج ّای هجوَعِ  تفزیحی  -

 فعالیت ّای گزٍّی       -    باسدیذ اس اهاکي سیارتی ٍ سیاحتی هشْذ هقذس -

 ّای هشْذ   پذیزایی یک ٍعذُ ًاّار ٍ یک ٍعذُ شام در یکی اس بْتزیي ٍ هعزٍفتزیي رستَراى  -

 ملزومات اردو 

لباس هٌاسب ٍرسشی جْت استفادُ اس اهاکي ٍرسشی )ٍسایل شٌا( -                هٌاسب با تَجِ بِ فصل سزهالباس  -  

 ٍسایل شخصی هَرد ًیاس دیگز( استحوام،لباس راحتی،) اسقبیل: ٍسایل ٍسایل شخصی  -

 بِ ّوزاُ داشتي دارٍ ّای ضزٍری –                   دفتزچِ بیوِشٌاسٌاهِ ٍ  -   یک ٍعذُ غذای رفت              -

 نکات قابل توجه : 
 می باشد.   1میدان بسیج ورسیدٌ بٍ بُار   –َتل وگارستان خیابان امام رضا )ع( محل اسکان داوش آمًزان  در  - 

از مدرسٍ بٍ صًرت جمعی ي با سريیس بٍ محل   12ساعت   22/11/95سٍ شىبٍ مًرخ داوش آمًزان ريز  -

 حرکت )میدان راٌ آَه( مىتقل خًاَىد شد. 

ريز  صبح7تُران ساعت، يريد بٍ   30/20ساعت  29/11/95جمعٍ مًرخ ساعت بازگشت از مشُد مقدس ريز -

از راٌ آَه می باشد ؛ الزم بٍ ذکر است داوش آمًزان عسیس بٍ صًرت جمعی ي با سريس  30/11/95شىبٍ مًرخ 

 بٍ محل دبیرستان مىتقل خًاَىد شد .

 جداً خودداری ومایید. mp3&mp4 player  , psp … ,یادآوری می گردد از آوردن وسایل صوتی و تصویری از جمله - 

 درحفظ وضعیت ظاهری خود مطابق با ضوابط آئیه وامه اوضباطی مدرسه کوشا باشید. -
 

 برقراری ارتباط با فرزودان گرامیتان با شمارٌ تلفه َای زیر تماس حاصل ومائید.شما ايلیای محترم می تًاوید جُت 
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