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  با درود فراوان ؛  
  

  
 يرفاه مراكز رزرو ،صبح 8ساعت 1/10/1397 شنبه زرو از رساند يم محترم همكاران يتمام اطالع به ق،يتوف يآرزو با        
انجام خواهد  refahiney.irتيسا قيطر از)29/12/8139تيلغا1/1/8139 يزمان ي محدوده جهت(شابورين انيفرهنگ
. همكاران محترم پس از ورود به سايت از سمت راسـت، گزينـة ورود همكـاران را انتخـاب وبـا بـاز شـدن صـفحه، شـماره ي          شد

پرسنلي وكدملي خود را بدون  صفر ابتداي آن  وارد نموده و پس از ثبت شماره همراه و شماره  منزل روي كلمـه  ادامـه، كليـك     
مركز رفاهي را  كليك  نماينـد.  پـس از  مطالعـه ي كامـل موافقـت نامـة رزرو تـاالر         نموده و از منوي امكانات مختلف، ثبت نام 

ورعايت تمامي موارد مندرج درآن با كليك برروي كلمة موافقم وادامه مي دهم به صفحه ي ثبـت نـام واردگرديـده وبـا انتخـاب      
نـوع   -هردو سـالن يـا يـك سـالن      -هر/شب)زمان (ظ -جدول پايين صفحه، تاالر مورد نظر (يك /دو/سه)تاريخ برگزاري مجلس 

مراسم ودر آخر با انتخاب كليد ثبت، نسبت به ثبت نام موقت در تاالر اقدام نموده و با مشاهده جدول پايين صـفحه از رزرو تـاالر   
  بانـك تجـارت   حسـاب اطي فـيش سـه برگـي بـه     ريال ر000/000/4ساعت پس از ثبت نام مبلغ 36مطمئن شويد. ظرف مدت 

درآمد مراكز رفاهي آموزش و پرورش نيشابور واريز وبا تحويل فيش واريزي بـه تـاالر مربوطـه ( قبـل از     5467591861شماره 
ساعت پس از رزرو) ثبت نام خود را قطعي نمايند. الزم به ذكر است چنانچه همكاران محترم در موعـد مقـرر،   36اتمام مهلت مقرر

نمايند واصل فيش پرداختي ثبت نگردد، سامانه به صورت هوشمند نسبت به لغو ثبـت نـام افراداقـدام    فيش واريزي را به تاالر ارائه ن
مي نمايد. چنانچه فرد ديگري ثبت نام وفيش ارائه نمايد، اولويت با نامبرده  مي باشد.  خواهشـمند اسـت  مـديران محتـرم در تمـام      

موزشگاه نصب و اطالع رساني الزم را انجـام دهنـد. ثبـت نـام تاالرهـاي      طول سال تحصيلي، بخشنامه را در تابلوي اعالنات دفتر آ
فرهنگيان  در سال جاري كمافي السابق از طريق همين سايت امكان  پذير بوده و در يكم دي ماه جهت  سال  بعـد تمديـد خواهـد    

        شد. 
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