
               ستاد رفاهی               

تفاهم  ،و به منظور رفاه حال كاركنان و اعضا محترم هيات علمي دانشگاه رياست محترم دانشگاه و هيات رئيسه محترممساعدت با 

مكاران ه و هتل آپارتمان سراي نور در شهرستان مشهد مقدس منعقد گرديد. لوچستانو ب يستانپذيرش اسكان في مابين دانشگاه سنامه 

  . مراجعه نمايند صورت تمايل مي توانند جهت رزرو به ستاد رفاهي دانشگاهدر ارجمند 

 : گرددشرايط و ضوابط هتل مذكور به شرح ذيل اعالم مي

 تكميل فرم پذيرش اسكان در محل ستاد رفاهي دانشگاه  -١

 .مي باشد ١٥/٠٦/١٤٠٠لغايت  ١٥/٠٤/١٤٠٠از  تابستان تاريخ شروع دوره -٢

كه از ، گرددريال اعالم مي ٠٠٠،٠٠٢،١نفر ) با صبحانه به ازاي هرشب مبلغ  ٤ظرفيت  واحد يك خوابه ( هزينه الف) 

ريال توسط  ٣٥٠٠٠٠همراهان اضافه  به مبلغ  هزينهباشد . ضمنًا مي سهم دستگاهسهم كارمند و مابقي  % ٥٠مبلغ مذكور 

 گردد .خود فرد متقاضي و در محل هتل آپارتمان اخذ مي

در صورت خالي مي باشد .  روز ٥ و مدت زمان استفاده حداكثر واحد ٢در هر دوره تعداد واحدهاي يك خوابه ب) 

 تمديد اسكان ميباشد.بودن واحد در برخي دوره ها، امكان 

مي باشد . ١٤/٠٤/١٤٠١لغايت   ١٥/٠٤/١٤٠٠از  قرارداد يكساله تاريخ شروع دوره -٣

كه از گردد ،ريال اعالم مي ٠٠٠،٠٠١،١نفر ) با صبحانه به ازاي هرشب مبلغ  ٤واحد يك خوابه (  ظرفيت هزينه الف) 

ريال توسط  ٣٥٠٠٠٠همراهان اضافه  به مبلغ  هزينهباشد . ضمنًا مي سهم كارمند و مابقي سهم دستگاه % ٥٠مبلغ مذكور 

 گردد .خود فرد متقاضي و در محل هتل آپارتمان اخذ مي

 مي باشد .  روز ٥اتاق و مدت زمان استفاده حداكثر  ٢در هر دوره تعداد واحدهاي يك خوابه ب) 

مي باشد . ١٠ اتاق ساعت تخليهو   ١٤ ساعت تحويل اتاق -٤

 مي باشد . كاركنان گرامي و اعضاي محترم هيات علمي  اسكان ويژهشرايط  -٥

 ارائه اصل شناسنامه افراد الزامي است هنگام مراجعه به هتل  -٦

 تغذيه بر عهده فرد متقاضي ميباشد و الزم به ذكر است كه امكان پخت و پز در واحد ميسر نميباشد.هزينه   -٧

 هتل داراي پاركينگ و بصورت محدود مي باشد .  -٨

بايست كليه لوازم بهداشتي از قبيل ماسك، مواد ضدعفوني را به همراه رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي ضروري است و مي -٩

 داشته باشند.
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