شیوه نامه اجرایی فعالیت در سامانه "رفاه دانش"(مربوط به سفر مشهد مقدس)
به آدرسrefahedanesh.ir
با سالم و احترام ؛
جهت آگاهی از شرایط ورود و ثبت نام نماینده یا رابط دانشگاه در سامانه و نحوه ثبت نام دانشجویان موارد زیر را به دقت مطالعه
نمایید.
-1کلیه عملیات ثبت نام از اولین مرحله تا آخرین مرحله فقط از طریق سامانه مذکور ممکن خواهد بود و هیچ گونه ثبت نام دستی و
یا از طریق سامانه دیگر پذیرفته نخواهد بود.
 -2در این سامانه یک پنل مدیریت برای دانشگاه متقاضی و یک پنل برای هر کدام از دانشجویان متقاضی آن دانشگاه ایجاد خواهد
شد.
 -3در صورتی که آن دانشگاه متقاضی استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در خصوص اردوهای فرهنگی و زیارتی می باشد الزم
است رابط آن دانشگاه حداکثر تا تاریخ  89/7/17با مراجعه به سامانه رفاه دانش ،در قسمت "ورود به پنل دانشگاه" اطالعات الزم
در خصوص معرفی و ثبت نماینده دانشگاه اقدام نماید.
-4بعد از ثبت نام رابط دانشگاه و ارسال معرفی نامه ،اطالعات وارد شده توسط مدیریت سامانه تایید خواهد شد و محتوای پنل
دانشگاه در اختیار ایشان قرار می گیرد.
-5دانشگاه در صورتی که متقاضی بهرمندی از برنامه ی اعالم شده می باشد باید به نحو شایسته اطالع رسانی الزم جهت ثبت نام
دانشجویان عالقمند را انجام دهد.
-6در هر کدام از برنامه هایی که اعالم می شود ،در صورت نیاز سهمیه ای برای دانشجویان آن دانشگاه اختصاص داده خواهد شد.
-7رابط دانشگاه از میان دانشجویان متقاضی که در سامانه ثبت نام کردند نفرات منتخب را (به اختیار دانشگاه ) به تعداد ظرفیتی که
از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اعالم می گردد مشخص می نماید.
-9برنامه های پیش بینی شده در مرحله اول عبارتند از:
الف)برگزاری ششمین دوره اردوی طریق رضوی:
ششمین دوره اردوی طریق رضوی از تاریخ  4الی  7آبان ماه (دانشجویان زائر پیاده حضرت امام رضا (ع)) در قالب یک روز پیاده روی دسته
جمعی از ملک آباد ( 53کیلومتری مشهد در جاده نیشابور)به سمت حرم مطهر رضوی و دو شب اسکان در مشهد مقدس همزمان با ایام رحلت
پیامبر اعظم ح ضرت محمد(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع) برنامه ریزی شده است.
-1محل اسکان دانشجویان در برنامه طریق رضوی همانند سال های گذشته سالن های ورزشی  ،حسینیه و مجتمع های دانشگاهی و
مدارس می باشد که الزم است این موضوع به طور شفاف به اطالع دانشجویان متقاضی رسانده شود.
 -2تغذیه دانشجویان در شهر مشهد با کمک خیرین تامین می شود و دانشجویان فقط مبلغ  11هزار تومان پرداخت خواهند کرد.
 -5هزینه رفت و برگشت (ایاب ذهاب) بر عهده دانشجو و یا با مدیریت دانشگاه مربوطه می باشد.
 -4این برنامه فقط به صورت کاروانی و با حمایت و پشتیبانی و مسولیت دانشگاه مربوطه برگزار می شود و ستاد برگزاری طریق رضوی هماهنگ
کننده و تسهیل کننده است.
-3سفر گروهی زیارت پیاده مستلزم داشتن روحیه اخالقی و معنوی مطلوبی بوده و نیازمند تبعیت از مدیریت کاروان بعنوان مسئول و راهنمای سفر
گروهی می باشد.
 -6برای اینکه دانشجویان آن دانشگاه در لیست دانشگاه شما قرار بگیرند حتما می بایست در مرحله ثبت نام  ،نام دانشگاه مربوطه را انتخاب نمایید.

 -7ثبت نام دانشجویان در مرحله ثبت نام اولیه قطعی نیست و بعد از اختصاص سهمیه توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نهایی
خواهد شد.
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برنامه زمانبندی ثبت نام:
 15الی  17مهر

ثبت دانشگاه و معرفی رابط و مسئول پنل سامانه دانشگاه

 15الی  17مهر

تایید مسئول پنل دانشگاه توسط مدیر سامانه

 13الی  22مهر

ثبت نام دانشجویان در سامانه

 27مهر الی  22مهر

اعالم و اختصاص سهمیه به دانشگاه از طریق سامانه و ثبت نهایی دانشجویان توسط
مسئول مربوطه

 22مهر الی  5آبان

هماهنگی های اعزام توسط دانشگاه

برنامه کلی سفر:
شنبه  4آبان

حرکت گروهی و کاروانی از طرف دانشگاه به سمت مشهد مقدس

یک شنبه  3آبان

 53کیلومتر پیاده روی در جاده نیشابور به مشهد

دوشنبه  6آبان

اسکان در مشهد و حضور در برنامه های فرهنگی و زیارتی

سه شنبه  7آبان

اسکان در مشهد و حضور در برنامه های فرهنگی و زیارتی
و بازگشت

-9برنامه زمانبندی دقیق و اطالعات تکمیلی بعد از ثبت نام نهایی اعالم خواهد شد.
ب) برگزاری اردوی زیارتی مشهد ویژه دانشجویان کمتربرخوردار(طرح تشرف رضوی)
-1با هماهنگی های بعمل آمده با آستان قدس رضوی امکان اعزام دانشجویان کمتر برخوردار و زائر اولی به مشهد مقدس تا پایان سال  1521به
مدت  5شب و  4روز فراهم شده است.
 -2در این برنامه امکان پذیرایی و اسکان در زائر شهر رضوی (با حمایت آستان قدس رضوی) به صورت رایگان فراهم شده که دانشگاه می بایست
حداکثر تا تاریخ  51مهر درخواست خود را شامل تعداد سهمیه و تاریخ اردو جهت هماهنگی و اقدام به اداره کل فرهنگی و اجتماعی ارسال و در
سامانه نیز ثبت نمایند.
-5هزینه ایاب و ذهاب در این برنامه بر عهده دانشگاه و با مدیریت دانشگاه انجام خواهد شد.
-4برنامه محتوایی این اردو با نظر دانشگاه مشخص می شود.
-3اطالعات تکمیلی در خصوص این اردو متعاقبا بر روی سامانه قرار خواهد گرفت.
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برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان طرح تشرف رضوی
 23الی  51مهر

ثبت درخواست دانشگاه در سامانه

 11الی  17آبان

ثبت نام دانشجویان در سامانه

 21آبان الی  23آبان

اعالم و اختصاص سهمیه به دانشگاه از طریق سامانه و ثبت نهایی دانشجویان توسط
مسئول مربوطه

 22مهر الی  5آبان

هماهنگی های اعزام توسط دانشگاه

