
 تعًد نانٌ حضَر در کارٍان نشًد نقدس

 يیأت رزنندگان اسالم

 

 نقصهد بهٌ پیادى زیارتی کارٍان سفر در کٌ نیدارم اعالم خَد ٍلی رضایت با ٍ سالنتی ٍ صحت کهال در اینجانب
 .نهایو شرکت شهسی يجری 8931 سال در اسالم رزنندگان يیات تَسط نقدس نشًد

 . باشو نی رٍی پیادى سفر طَل در ذیربط نسئَلین دستَرات تابع ٍ بَدى نقررات ٍ قَانین تهام رعایت بٌ نلزم اینجانب 

 جهدا گهرٍى از ، نههایو خهَدداری نخدر نَاد ٍ سرد ، گرم سالح يرگَنٌ داشتن يهراى از گردم نی نتعًد يهچنین
 در نربَطهٌ گهرٍى يههراى بهٌ شدى تعیین يای زنان در ٍ بَدى يهاينگ نربَطٌ نسئَلین با سفر طَل در ٍ نشدى

 شًريای سایر بٌ انفرادی سفر از ٍ بَدى نشًد شًر بٌ فقط نذکَر سفر کٌ نیدارم اذعان ٍ نهایو شرکت نراسهات
 بهٌ نسهبت آینهدى ٍ حهال در شهدى اعهالم نَارد بٌ نسبت ادعائی يیچگَنٌ ، نینهایو خَدداری سفر این طَل در

 .داشت نخَايو ٍ نداشتٌ اسالم رزنندگان يیات نسئَلین

 رزننهدگان يیهات نتَجٌ نسَلیتی يیچ اشتباى صَرت در بَدى ضرٍری اعزانی نحل شًرستان انتخاب در دقت*
 .باشد نهی

 .باشد نی سال ۵۴تا 89 از کنندى شرکت افراد سن*

 در حضهَر ادانهٌ از نانبردى تَجیًی جلسٌ در فرد حضَر عدم صَرت در نیباشد الزانی تَجیًی جلسٌ در حضَر* 
 .نیشَد ننع کارٍان

 بجهز پرداختی يزینٌ. ) دارد ٍجَد نبلغ افزایش انکان اعزام زنان تا ٍ بَدى الحساب علی صَرت بٌ اعزام يزینٌ* 
 ( نیباشد بیهٌ

 .نیباشد الزانی بیهٌ دفترچٌ نسافرتی پتَی ٍ حَلٌ ، چنگال ، قاشق ، بشقاب ، لیَان ، پشتی کَلٌ* 

 .باشد نی الزانی چادر از استفادى بَیژى اسالنی شئَنات حفظ* 

 .بگذارید جریان در نتصدی با را عَانل بیهاری يرگَنٌ داشتن درصَرت* 

 يیات دفاتر بٌ آن تحَیل ٍ پرینت دریافت آن از پس ٍ نبلغ الکترٍنیکی پرداخت تا نام ثبت نراحل تهام انجام*
 .باشد نی الزانی شًرستان ير اسالم رزنندگان

 باشد نی الزانی رٍی پیادى نراسو در حضَر ٍ رٍز یک رٍی پیادى زنان ندت ٍ کیلَنتر 93 رٍی پیادى* 

 

 امضاء –تاریخ  –نام و نام خانوادگی 
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