نش
اطالعيو سفر شيازتي مشهد مقدس وژيه دا جىيان متأهل شاهد و ايثازگر

نش مح
دا جىی تسم شاهد و ايثازگر

نش
نش
ستاد دا جىيان شاهد و ايثازگر دااگشنه رد زاستای ازج نهادن هب امر مقدس اشدواج و رتغيب دا جىيان هب ايه امر الهي  ،سفر شيازتي مشهد

نش
تس
ي
مقدس ،با هيالت وژيه ربای دا جىيان متأهل اش اتزخي  96/2/1ات  96/12/27با شسايط ذ ل ربگزاز مي نمايد .

عم
 شسايط ىمي ربای ثبت انم :
نش
 -1دا جى شاهد و ايثازگر باشد .

نش
 -2دا جى متأهل باشد .

نش مش
تحص
 -3دا جى سوطي و يا سنىات يلي نداشتو باشد .

نش
 -4دا جى دازای حكم انضباطي رد كميتو انضباطي دااگشنه نباشد .
تحصي
نش
 -5دا جى رد حال ل باشد  ( .اخراجي نباشد )



شسايط اختصاصي :

نش
همس
 -1دا جى صساف ً س و فرشندا ن خىد زا مي تىاند با زهينو ستاد بعنىان همراه داشتو باشد .

 -2زهينو اهی ديگر همرااهن بطىز كامل بعهده فرد متقاضي مي باشد .
 -3زهينو اهی ااقمت وغرا بعهده ستاد مي باشد .

 -4زهينو اهی آمد و زفت هب مشهد مقدس بعهده متقاضي است .
 -5طىل مدت ااقمت  3زوش و  2شب مي باشد .
نش

ج
 -6ره دا ى ره هس سال يكباز مي تىاند اش ايه ا م كان استفاده نمايد .

طل
همس
داو بيه جهت ثبت انم مي تىانند با رد دست داشته شناسناهم هك انم س و فرشندا ن وی رد آن ردج شده باشد  .هب دفتس ستاد شاهد واقع رد بلىاز كشاوزش – تقاطع
ت
خيابان قدس ساختمان مركزی دااگشنه طبقو چهازم ااتق  408آاقی كلى مراجعو و ثبت انم نمايند .

مح
هت
ل ااقمت :ل ديپلمات مشهد(هس ستازه)
مدت ااقمت :هس زوش و دوشب

هت
ي
با تىهج هب محدود بىدن ظرفيت ل و تىشعي متقاضيان رد اتزخي اهی شيپ ينيب شده ،رد صىزت تقاضای شيب اش ظرفيت رد اتزخي خاص ،اولىيت اهی ذ ل اعمال
خىاهد شد .

اولىيت اول :جانباشان با اولىيت ردصد جانباشی

هم
اولىيت چهازم  :سسان و فرشندا ن شهدا

اولىيت سىم :زشمندگان

شش همس
اولىيت م  :س وفرشندا ن جانباشان با اولىيت ردصد جانباشی

اولىيت دوم :آشادگان

پنج همس
اولىيت م  :س و فرشند آشادگان

 -1اگر قصد سفر با هىاپيما يا قطاز دازيد ،شسكت فىق مي تىاند ربای شما رد قبال رديافت وهج بليط تهيو نمايد .

ي
يس
 -2اگر قصد سفر غيس اش وسا ل فىق زا دازيد ربای ممانت اجاام سفر هب اشای ره ففر با تي صد زهاز تىمان رپداخت نمائيد هك رد صىزت اجاام سفر هب شما
عىدت داده مي شىد .

ت
لطفا جهت كسب اطالعات رتشیب با شمازه تلفه  81633464آاقی كلى تماس بگيسيد.

نش
مدریيت امىز دا جىيان شاهد و ايثازگر

