
 

دانشگاه تھران امور رفاھيداره کل ا  

اکز اقامتیمر نات او امکشرایط سفر   

) مشھد –یزد  –شیراز  –اصفھان  – ھمدان –سرعین  –رامسر  –دیناچال  -( فرح آباد ساری   

  ٠١١٣٣۴٧٢٧١١ مرکز ھمایشھای علمی دانشگاه در فرح آباد ساری: سوئیت یک خوابھ و استودیو (سوئیت بدون خواب)
  

–اتو و تلویزیون  – کولر اسپلیت و شوفاژ –فرنگی و ایرانی  سرویس بھداشتی –نفر  ۴مبل تختشو برای  –تخت دو نفره  ١شامل امکانات و وسایل : 
نفر  ۶ثر د اقامتی حداکظرفیت ھر واحمسابقات و برنامھ ھای فرھنگی . ھمراه با سینمای روباز  –پارکینگ  –آشپزخانھ محدود . رستوران و کافی شاپ 

  پذیرش با معرفینامھ می باشد.
  هزار ریال 750نفر  4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 
  میلیون ریال 1نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم  در هر شب تا 

 
  ٠٩١١١٨۴٧٠١٨ مھمانسرای ساحلی دانشگاه امیرکبیر (دیناچال) : یک واحد دوبلکس

  
کان طبخ  . آشپزخانه با ام –تلویزیون  -لر اسپلیت و شوفاژکو -رویس فرنگیس -مبلمان و میز غذاخوري –شامل امکانات و وسایل: تخت دو و یک نفره 

  نفر ، پذیرش با معرفینامه 6ظرفیت   -پارکینگ  –رستوران و کافی شاپ 
  هزار ریال  950نفر  4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 
  هزار ریال  200میلیون و 1نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم  در هر شب تا 

  
  ٠٩١١١٨۴٧٠١٨ مھمانسرای ساحلی دانشگاه امیرکبیر (دیناچال) یک واحد تکخواب ھمکف

  
رستوران و  –آشپزخانه با امکان طبخ  –تلویزیون  -ژکولر اسپلیت و شوفا –سرویس فرنگی  -مبلمان –شامل امکانات و وسایل : تخت دو و یک نفره 

  نفر ، پذیرش با معرفینامه 4ظرفیت پارکینگ  .  -کافی شاپ
  هزار ریال  850نفر  4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 
  هزار ریال  100میلیون و 1نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم  در هر شب تا 

 
  ٠٩١٢٣٣٩٠۴٠۶ واحد آپارتمانی ١مھمانسرای ساحلی دانشگاه علوم پزشکی تھران در رامسر:  

  
تلویزیون و آشپزخانه با امکان –سیستم گرمایشی و سرمایشی –سرویس بهداشتی  -میز غذاخوري –مبلمان  –شامل امکانات و وسایل :تخت دونفره 

  نفر . تا دو نفر اضافه مجاز می باشد ، پذیرش با معرفینامه 4ظرفیت پارکینگ .  –طبخ
  هزار ریال  950نفر  4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 
 هزار ریال  200میلیون و 1نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم  در هر شب تا 

 
  ٠٩١٢٣٣٩٠۴٠۶ واحد کانکسی ١مھمانسرای ساحلی دانشگاه علوم پزشکی تھران در رامسر: 

  
پارکینگ.  –تلویزیون و آشپزخانه با امکان طبخ–سیستم گرمایشی و سرمایشی –سرویس بهداشتی –مبلمان  –شامل امکانات و وسایل :تخت دونفره 

  معرفینامهنفر . تا دو نفر اضافه مجاز می باشد پذیرش با  4ظرفیت 
  هزار ریال 750نفر  4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 
  میلیون ریال 1نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم  در هر شب تا 

 
  ٠٣١٣٧٩٣٢٣١٧ تک خوابواحد  ١مھمانسرای دانشگاه اصفھان: 

  
رستوران   –تلویزیون و چاي ساز  –سیستم گرمایشی و سرمایشی  –سرویس بهداشتی  -مبل تختشو  –شامل امکانات و وسایل :تخت دونفره و یک نفره  

  نفر تا یک نفر اضافه مجاز می باشد.  پذیرش با معرفینامه 4ظرفیت پارکینگ.   –
  هزار ریال  850نفر  4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 
  هزار ریال  100میلیون و 1نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم  در هر شب تا 

 



  ٠٣۵٣١٢٣٢٠١٢واحد تک خواب  ٢رای دانشگاه یزد : مھمانس 
 
شپزخانه مرکزي  آ -تلویزیون  –سیستم گرمایشی و سرمایشی  –رویس بهداشتی فرنگی و ایرانی  س -شامل امکانات و وسایل :تخت دونفره و یک نفره   

  نفر تا دو نفر اضافه مجاز می باشد.  پذیرش با معرفینامه 4ظرفیت پارکینگ.  –
  هزار ریال  850نفر  4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 

  ریال  100میلیون و 1نفر  4ر شب تا هزینه اقامت براي اساتید محترم  در ه
  
 

  ٠٧١٣٢٣١۶۴۴٢ واحد یک خواب ١پارتمان جھان نما : آمھمانسرای دانشگاه علوم پزشکی در شیراز .ھتل 
  

تلویزیون و آشپزخانه محدود خارج از  –سیستم گرمایشی و سرمایشی  –رویس بهداشتی فرنگی و ایرانی  س -شامل امکانات و وسایل :تخت دونفره 
  معرفینامهنفر.  پذیرش با  4حداکثر ظرفیت واحد . 

  میلیون ریال 1نفر   4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 
 هزار ریال  300میلیون و 1نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم  در هر شب تا 

 
  ٠۴۵٣٢٢٢٣۵٧١ واحد یک خواب ١:  مھمانسرای علوم پزشکی تھران در سرعین ، ھتل بوستان 
 
تلویزیون و آشپزخانه محدود خارج از  –سیستم گرمایشی و سرمایشی  –رویس بهداشتی فرنگی و ایرانی  س -شامل امکانات و وسایل :تخت دونفره  

  نفر.  پذیرش با معرفینامه 4حداکثر ظرفیت واحد . 
  میلیون ریال 1نفر   4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 

  هزار ریال  300میلیون و 1نفر  4ساتید محترم  در هر شب تا هزینه اقامت براي ا
 

   ٠۵١٣٣۶۵٢٣٠١ متری ١٢٠واحد ویالئی دوخواب  ٢مھمانسرای نیروگاه برق مشھد :  
 

ماشین  –تلویزیون و آشپزخانه با امکان طبخ  –سیستم گرمایشی و سرمایشی  –تی ایرانیسرویس بهداش -مبلمان  -تخته  6شامل امکانات و وسایل :
  نفر تا دو نفر اضافه مجاز می باشد.  پذیرش با معرفینامه  6ظرفیت  اتو .  –سشوار  –لباسشوئی 

  میلیون ریال 1نفر   4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 
  هزار ریال  300میلیون و 1نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم  در هر شب تا 

 
  05138556112علوم پزشکی تهران در مشهد هتل آپارتمان اسپادانا دو واحد یک خوابهمهمانسراي دانشگاه 

  
رستوران .  –تلویزیون  –سیستم گرمایشی و سرمایشی  –هداشتی فرنگی و ایرانی  سرویس ب-مبل تختشو  –شامل امکانات و وسایل :تخت دونفره 

  نفر .پذیرش با معرفینامه 4حداکثر ظرفیت 
  هزار ریال 500میلیون و 1نفر  4کارمندان محترم در هرشب تا  هزینه اقامت براي

  میلیون ریال 2نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم  در هر شب تا 
 

  05138514920,22 واحد یک خوابه 2مهمانسراي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مشهد 
 

  .چاي ساز  –تلویزیون  –رویس بهداشتی ایرانی  س -سیستم گرمایشی و سرمایشی  -مبلمان  –شامل امکانات و وسایل :تخت دونفره و یک نفره  
  نفر تا دو نفر اضافه مجاز می باشد.  پذیرش با معرفینامه 4ظرفیت 

  هزار ریال  850نفر  4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 
  هزار ریال  100 میلیون و1نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم  در هر شب تا 

 
   09358049739 واحد دو خوابه 1همدان   –مهمانسراي دانشگاه بوعلی سینا 

  
آشپزخانه با امکان پخت .  –تلویزیون  –توا -مبلمان   -رویس بهداشتی س -سیستم گرمایشی و سرمایشی  –تخت دونفره 2شامل امکانات و وسایل :

  پذیرش با معرفینامه نفر تا دو نفر اضافه مجاز می باشد.  4ظرفیت 
  هزار ریال  850نفر  4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 
 هزار ریال  100میلیون و 1نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم  در هر شب تا 

  



  

  

همکاران و متقاضیان محترم رزرو اقامت دقت فرمایند . با توجه به محدودیت ظرفیت امکان اقامتی و تراکم درخواست در بعضی 
ایام پیک فقط اولین نفر توسط سیستم پذیرش خواهد شد و طبعا نفرات بعدي با پیغام سامانه مبنی بر عدم امکان رزرو در بازه 

  شد که این پیغام طبیعی و ربطی به اشکال در سامانه رزرواسیون ندارد .  زمانی درخواست شده روبرو خواهند
 

 

 

  

  ثبت نام  : وعتاریخ آغاز و شر

صبح روز ھای مشخص شده  ٩در سامانھ  رزرواسیون مراکز اقامتی از ساعت ھر یک از مھمانسراھا  ١٣٩٨تاریخ شروع ثبت نام دوره ھای پائیزی
  جدول ذیل خواھد بود . در

  

و تاریخ هاي جدول فوق با مراجعه به (پیوست بخشنامه) کلیه همکاران شاغل و بازنشسته دانشگاه میتوانند با توجه به جداول تاریخ برگزاري دوره ها 
مورد نظر اقدام راز هویت مرکزي نسبت به ثبت نام و رزرو در هریک از مراکز اقامتی  از طریق احسامانه رزرواسیون مراکز اقامتی دانشگاه و ورود 

  فرمایند.

  

  

  مهم:نکات  یادآوري-

ساعت کل مبلغ  24تا قبل از ، در صورت انصراف از طریق درگاه اینترنتی هزینه اقامت  پرداختپس از ثبت نام و  توجه فرمایندمتقاضیان اقامت 
میشود که در دفعات بعد رگشت داده درصد مبلغ واریز شده به حساب کاربري شما در سامانه ب 50فقط   ساعت قبل از تاریخ ورود 72تا واریزي و 

جهت ) و یا عدم حضور اقامتساعت قبل از  72و بصورت نقدي قابل عودت نمی باشد همچنین در صورت عدم انصراف تا موعد مقرر ( محاسبه میشود
  الزم را مبذول فرمایند.داده نخواهد شد لذا در زمان ثبت نام به این نکته توجه  عودته و به هیچ عنوان مبلغ واریز شده غیر قابل برگشت بوداقامت ، 

  

سامانھ در نام ثبت شروع  مھمانسراھای  
 

ھمدان و اصفھان –یزد  -سپادانا مشھد ا -مرکز فرح آباد  
 
شنبھ٣  

 

 
۶٢/٠٦/١٣٩٨  

 
 
 

لوم پزشکی عبرق مشھد و  -و سرعین شیراز –رامسر  -دیناچال 
 اصفھان در مشھد

 
 ۴ شنبھ

 
٢٧/٠٦/١٣٩٨  



لغایت  51ساعت از زمان ورود و پذیرش در هریک از مراکز اقامتی تحویل و تحول اجناس و اموال داخلی واحدهاي اقامتی انجام به جهت 
میباشد . لطفا ضمن تنظیم زمان هاي ورود و خروج ، دقت الزم را در جمع   30:10 الی 30:7 ساعتاز خروج در روز آخر ساعت و  22

  مبذول فرمایند. خارج شدن از مرکز اقامتیآوري لوازم شخصی خود در زمان 

  

ا در بدو ورود کلیه لوازم را به عهده میهمان میباشد لذ جبران خسارتمسئولیت ناشی از بروز هرگونه خسارت به تجهیزات و امکانات واحد اقامتی و 
  تحویل دهید.عینا سالم و تمیز تحویل بگیرید و در زمان تخلیه 

در زمان پذیرش ارائه معرفینامه ، کارت شناسائی دانشگاه و مدارك شناسائی همراهان (لزوما شناسنامه) ضروري میباشد لطفا قبل از 
  شند.عزیمت دقت فرمایند مدارك مورد نیاز را همراه داشته با

لذا خواهشمند است به  دنهیچ مسئولیتی در خصوص پذیرش این افراد نداراقامتی تعریف شده کز اده از معرفی نامه دیگران مجاز نبوده و مراستفا
  جهت جلوگیري از ایجاد مشکل براي اقوام و یا همکاران خود از دادن معرفینامه خود به افراد غیر جدا خودداري فرمائید. 

و تعداد همراهان ایشان در معرفینامه ثبت میشود لذا به جهت محدودیت فضاهاي اقامتی از همراه بردن نفرات بیشتر قبل از هماهنگی با نام متقاضی 
  مهمانسراي مقصد جدا خود داري فرمائید. مراکز اقامتی هیچ تعهدي در خصوص پذیرش افراد اضافه نخواهند داشت

  ین پوشش مناسب براي آقایان و خانم ها در تمامی مراکز اقامتی الزامی میباشد.رعایت شئونات اخالقی و اسالمی و همچن

  همراه داشتن حیوانات خانگی در زمان اقامت ممنوع بوده و مراکز اقامتی از پذیرش میهمان معذور میباشد.

نمایند و در یک از همکاران شاغل و بازنشسته دانشکاه میتوانند از یک مرکز اقامتی با استفاده از کمک هزینه اداره کل امور رفاهی دانشگاه استفاده  هر
  صورت درخواست مجدد در سیستم مبلغ هزینه با توجه به نرخ اصلی افزایش خواهد داشت. 

ی و شادکامی براي شما و همراهان محترمتان تقاضا دارد در زمان سفر و هنگام رانندگی ، ضمن توجه به مدیریت اداره کل امور رفاهی با آرزوي سالمت
مقررات  از عجله و شتاب  خودداري فرمائید و به عنوان سفیر دانشگاه تهران همچون همیشه در جهت ترویج فرهنگ نگهداري و حفظ محیط زیست 

  خود کوشا باشید. 

  .باشدآماده پذیرش نظرات ارزشمند شما همکاران گرامی می csc@ut.ac.ir هاي علمی فرح آباد به آدرسمایشپست الکترونیکی مرکز ه

در تمامی ایام هفته از   011کد  33472711 – 33472360- 33472435همکاران شما در مرکز همایش هاي علمی با شماره تلفن هاي 
  زیزان می باشند.آماده پاسخگوي و راهنمائی شما ع 20لغایت  8ساعت 

  

  کامی براي شما و همراهان گرامیبا سالمتی و شاد توامبرکت خیر و پر از با آرزوي سفري 

  

  

  

 


