
   
 

  باسمه تعالي

  
  "سه قلعه نامه شركت در برنامه رصد كوير رضايت "

  : با سالم و احترامم ولي محتر
 در محل  1395تير ماه  18 جمعهلغايت  1395تير ماه  17 شنبهپنجهاي روز  در ،رصدي شبانهدر نظر دارد  برنامه ي نجوم مشهد  انجمن    

و رضايت  هستيد چنانچه با شركت فرزندتان در اين برنامه موافق. برگزار نمايد ) ن جنوبيخراسا(كوير دق محمد آباد شهر سه قلعه فردوس 
   .تحويل فرماييد ولين برگزاريؤمسبه  1395تيرماه  14دوشنبه ي زير را تكميل نموده و تا تاريخ  هنام رضايت ،داريدكامل 

وير خواهيم بود در محل رصدگاه سرويس بهداشتي موجود است ولي ساير اين برنامه از زمان  استقرار در محل رصد گاه تا صبح روز بعد در ك
به دليل محدوديت ظرفيت صندوق اتوبوس؛ حتما . امكانات رفاهي مناسب در اختيار نخواهد بود لذا پيش بيني هاي الزم را مد نظر قرار دهيد

جايي و حمل و نقل وسايل و تجهيزات به عهده خود  هجاب .يدد صرف نظر نمايناز آوردن لوازم وتجهيزات اضافي كه نياز به فضاي زياد دار
منرج در سايت انجمن به نشاني (به تذكرات و اطالعيه هايي كه از طرف مسولين اجراي برنامه . شخص شركت كننده خواهد بود

www.toossky.ir (ند توجه فرماييدشو مي صادر.  

  .خواهد بود 1395تير  18جمعه شامگاه غروب يا  زمان رسيدن شركت كنندگان به مشهد،

ست يا بايد داروي خاصي را مصرف كند و يا نكته اي در مورد ايشان مدنظر است خواهشمند است چنانچه فرزند شما به بيماري خاصي مبتال
در صورت نياز به كسب اطالعات  .مرقوم فرماييدفرم زير  "ارد قابل ذكرساير مو" باشند در قسمت بايد در جريان  برنامه برگزار كنندگانكه 

  .تماس حاصل فرماييد )آقاي مطيعي( 09155009805و  )آقاي نظام( 09153240047بيشتر با شماره تلفن 
  

  باسمه تعالي
  انجمن نجوم مشهدمديريت محترم 

به شماره ........ .......................... تاريخ تولد............................................  خانم  /ولي آقا.............................................. با سالم، اينجانب   
ي رصدي شبانه، در روز هاي  برنامهكامل خودم را مبني بر حضور فرزندم در  و موافقت رضايت......................................................   ملي 

شود  رف آن انجمن برگزار ميكه از ط)  خراسان جنوبي(در محل كوير دق محمد آباد شهر سه قلعه فردوس   1395تير ماه  18و  17
  ............................................... :تلفن تماس ضروري. اعالم مي نمايم
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