
  
 

 

 باسمه تعالی

 " 3نامه شرکت در برنامه رصدی میهمانی ستارگان  رضایت "
 

 : با سالم و احترامم ولی محتر

رصدی برنامه ی  به مناسبت تعطیالت عید فطر امسال،در نظر دارد نجوم مشهد  انجمن شرکت دانش بنیان انگاره فیزیک توس با همکاری

 :های روز  در ،شبانه

 کویر دق محمد آباد شهر سه قلعه فردوس ) خراسان جنوبی(  در محل 1396ماه تیر 6 سه شنبه  لغایت   1396تیرماه   5 دوشنبه

تا حداکثر ی زیر را تکمیل نموده و هنامرضایت ،داریدو رضایت کامل  هستید چنانچه با شرکت فرزندتان در این برنامه موافق. برگزار نماید

 جدول زیر اعالم می گردد:ضمناً برنامه های پیش بینی شده به شرح  تحویل فرمایید. ریمسولین برگزابه  تیرماه  3 شنبهتاریخ 

 
مکانات این برنامه از زمان  استقرار در محل رصد گاه تا صبح روز بعد در کویر خواهیم بود در محل رصدگاه سرویس بهداشتی موجود است ولی سایر ادر 

بینی های الزم را مد نظر قرار دهید. به دلیل محدودیت ظرفیت صندوق اتوبوس؛ حتما از آوردن لوازم رفاهی مناسب در اختیار نخواهد بود لذا پیش 

 جایی و حمل و نقل وسایل و تجهیزات به عهده خود شخص شرکت کننده خواهد بود.هجاب .د صرف نظر نماییدنوتجهیزات اضافی که نیاز به فضای زیاد دار

برگزار ه بیماری خاصی مبتالست یا باید داروی خاصی را مصرف کند و یا نکته ای در مورد ایشان مدنظر است که خواهشمند است چنانچه فرزند شما ب

و پیگیری های بعدی شماره در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر مرقوم فرمایید  " موارد قابل ذکر " باشند در قسمت باید در جریان  برنامه کنندگان

 های ذیل اعالم میشود

 آقای طباطبایی خانم آرشیان آقای نظام انجمن نجوم مشهد )مطیعی( رکت انگاره فیزیک توسش

38799453 09155009805 09153240047 09153290579 09388703420 
 

 اهم برنامه ها بدین شرح است :

  د از موزه تاریخ طبیعی فردوس ، آبگرم فردوسبازدیبازدید از چهارتاقی بازه هور ،  : شاملبین راهی  و استراحت گاه هایبازدید 

و رصد تعدادی از اجرام غیر وس و نپتون )در صورت امکان ( اوران رصد سیارات مشتری و زحل و مریخ ،شامل :  برنامه های شب رصدی

 آموزش مختصر کار با تلسکوپ،  آموزش مقدمات نجوم و عکاسی نجومی،  آموزش صورت های فلکی و جهت یابی و قبله یابی،  ستاره ای

 رمل نوردی و شتر سواری
 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
 باسمه تعالی

 انجمن نجوم مشهدمدیریت محترم 

 به شماره ملی ........................  ..............  تاریخ تولدبا سالم، اینجانب  .............................................. ولی آقا/خانم  .............................. 

ی رصدی شبانه، در روز های برنامهکامل خودم را مبنی بر حضور فرزندم در  و موافقت رضایت......................................................  

که از در محل کویر دق محمد آباد شهر سه قلعه فردوس )خراسان جنوبی(    1394تیر ماه  6سه شنبه لغایت  1394تیر ماه   5 دوشنبه

 ............................................... :تلفن تماس ضروری. شود اعالم می نمایمطرف آن انجمن برگزار می

 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... سایر موارد قابل ذکر:

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 
 

 

 امضاء و اثر انگشت                         نام و نام خانوادگی ولی:                              
 


