
 

 

 

 1400پاییز  دانشگاه تهران  رفاهیامور اداره کل  ها و  مهمانسراهای تحت قرارداد با به اقامتگاه سفر شرایط

 مهمانسرای دانشگاه اصفهان : واحد تکخواب 

 – رستوران    –تلویزیون و چایی ساز    –سیستم گرمایشی و سرمایشی    –سرویس بهداشتی    –مبل تختشو    –شامل امکانات و وسائل تخت دو نفره و یک نفره  

 نفر تا یک نفر اضافه مجاز می باشد. )پذیرش با معرفی نامه( 4ظرفیت  –پارکینگ 

 ریال   950.000نفر  4هزینه اقامت برای کارمندان محترم در هر شب تا 

 ریال  1.200.000نفر  4هزینه اقامت برای اساتید محترم در هر شب تا 

 ریال بابت هرشب اقامت دریافت میگردد. 250.000به ازای هر نفر اضافه مبلغ 

مهمانسرای   - کوی اساتید دانشگاه اصفهان- بعداز جهاد دانشگاهی  -خیابان هزار جریب    -میدان آزادی  -دروازه شیراز آدرس :  

 03137932317 -بزرگ دانشگاه

 متری   120خواب  2مهمانسرای نیروگاه برق مشهد : واحد ویالئی 

ماشین لباسشوئی  –آشپزخانه  با امکان طبخ  –تلویزیون  – سرویس گرمایشی و سرمایشی  –مبلمان سرویس بهداشتی ایرانی  – تخته  6شامل امکانات و وسائل :  

 معرفی نامه  پذیرش با –نفر تا دو نفر اظافه مجاز  6ظرفیت  –اتو  –سشوار  –

 ریال  1.000.000نفر  4هزینه اقامت برای کارمندان در هر شب تا 

 ریال  1.300.000نفر  4هزینه اقامت برای اساتید  در هر شب تا 

 ریال بابت هرشب اقامت دریافت میگردد. 250.000به ازای هر نفر اضافه مبلغ 

  : شهید    -مشهدآدرس   بلوار  آهن  -عباسپور)سرخس(ابتدای  راه  پل  از  برق  -بعد  نیروگاه  مهمانسرای  شاهد  مدرسه  از  - بعد 

05133652301 

 مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مشهد : واحد یکخوابه 

 4ظرفیت    –چائی ساز    –تلویزیون    – سرویس بهداشتی ایرانی    –سیستم گرمایشی و سرمایشی    – مبلمان    –شامل امکانات و وسائل : تخت دو نفره و یک نفره  

 نفر تا  دو نفر اضافه مجاز می باشد. )پذیرش با معرفی نامه( 

 ریال  850.000نفر  4هزینه اقامت برای کارمندان در هر شب تا 

 ریال  1.100.000نفر   4هزینه اقامت برای اساتید  در هر شب تا 

 ریال بابت هرشب اقامت دریافت میگردد. 250.000به ازای هر نفر اضافه مبلغ 

رضای   امام  ع  رضا  امام  رفیعی  )  2۴خیابان  نبش    -کوچه  قدیم(  اصفهان  3باقریه  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرای  زائر  اول   - راه 

0513851۴920 



 

 

خواست در دوره های زمانی پیک فقط راقامتی و تراکم دهمکاران و متقاضیان محترم رزرو اقامت توجه فرمائید ؛ با توجه به محدودیت ظرفیت امکان  

خواهند اولین نفر توسط سیستم پذیرش خواهد شد و طبعا نفرات بعدی با پیغام سامانه مبنی بر عدم امکان رزرو در بازه زمانی درخواست شده روبرو  

 شد که این پیغام طبیعی و ربطی به اشکال در سامانه رزواسیون ندارد.

 و شرایط ثبت نام : تاریخ آغاز 

صبح روزهای مشخص شده با توجه به جدول ذیل خواهد    9در سامانه رزواسیون مراکز اقامتی از ساعت    1400  پاییزی  دوره های  زمانبندی ثبت نام  

 بود.

 مهمانسرا / هتل  ایام هفته شروع ثبت نام در سامانه 

 

11/8 /1۴00 

 

 سه شنبه 

 

 برق مشهد مدیریت 

 اصفهان در مشهد علوم پزشکی 

 اصفهاندانشگاه 

 

 

ا مراجعه کلیه همکاران شاغل و بازنشسته دانشگاه می توانند با توجه به جداول تاریخ برگزاری دوره ها )پیوست بخشنامه ( و تاریخ های جدول فوق ب

احراز هویت مرکزی نسبت به ثبت نام و رزرو در هر یک از مراکز اقامتی مورد   سامانه    ورود از طریق  ،    به سامانه رزرواسیون مراکز اقامتی دانشگاه

 نظر اقدام نمایند .

 

 یادآوری نکات مهم : 

پس از ثبت نام و   و هشدار های نحوه ثبت نام و شرایط پرداخت در سامانه رزواسیون  ئی راهنما اطالعیه  ضمن توجه به فرماینددقت متقاضیان اقامت  

درصد مبلغ واریز شده به حساب کاربری  50ساعت قبل از تاریخ ورود فقط  72از طریق درگاه اینترنتی در صورت انصراف تا اقامت  پرداخت هزینه

شما در سامانه برگشت داده می شود که در دفعات بعد محاسبه می شود و به صورت نقدی قابل عودت نمی باشد ؛ همچنین در صورت عدم انصراف 

ساعت قبل از اقامت( و یا عدم حضور جهت اقامت مبلغ واریز شده غیر قابل برگشت بوده و به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد ؛   72در موئد مقرر )

   لذا در زمان ثبت نام به این نکات توجه الزم را مبذول فرمایند. 

و   22لغایت    14در هر یک از مراکز اقامتی از ساعت    رشبه جهت انجام تحویل و تحول اجناس و اموال داخلی واحدهای اقامتی زمان ورود و پذی

ضمن تنظیم زمانهای ورود و خروج ؛ دقت الزم را در جمع آوری لوازم شخصی   "می باشد . لطفا  30:10الی    30:7ساعت خروج در روز آخر از ساعت  

 .خود در زمان خارج شدن از مرکز اقامتی مبذول فرمایند

 

 



 

 

تجهیزات و امکانات واحد اقامتی و جبران خسارت بر عهده میهمان می باشد لذا در بدو ورود کلیه لوازم را  مسئولیت هر گونه خسارت به   ❖

 تحویل دهید.  "و در زمان تخلیه عینا تحویل گرفته سالم و تمیز

قبل از    "لطفا  باشدشناسنامه ( ضروری می    "در زمان پذیرش معرفی نامه ، کارت شناسائی دانشگاه  و مدارک شناسائی همراهان )لزوما ❖

 عزیمت دقت فرمایند مدارک مورد نیاز را همراه داشته باشند. 

استفاده از معرفی نامه دیگران مجاز نبوده و مراکز اقامتی تعریف شده هیچ مسئولیتی در خصوص پذیرش این افراد ندارند ، لذا خواهشمند   ❖

 خوداری فرمائید.  "از دادن معرفی نامه خود به افراد غیر جدا است به جهت جلوگیری از ایجاد مشکل برای اقوام یا همکاران خود

قبل از  محدودیت فضاهای اقامتی از همراهی    نام متقاضی و تعداد همراهان ایشان در معرفی نامه ثبت می شود لذا به جهت ❖ نفرات بیشتر 

 وص پذیرش افراد اضافه نخواهند داشت.خوداری فرمائید. مراکز اقامتی هیچ تعهدی در خص "هماهنگی با مهمانسرا های مقصد جدا

 رعایت شئونات اخالقی و اسالمی و همچنین پوشش مناسب برای آقایان و خانمها در تمامی مراکز اقامتی الزامی می باشد. ❖

 در زمان اقامت ممنوع بوده و مراکز اقامتی از پذیرش میهمان معذور می باشد.  "حیوانات خانگی  "همراه داشتن ❖

ان شاغل و بازنشسته دانشگاه می توانند از یک مرکز اقامتی با استفاده از کمک هزینه اداره کل امور رفاهی بهره مند گردند  هر یک از همکار ❖

 .و در صورت درخواست مجدد در سیستم  هزینه اقامت با توجه به نرخ اصلی افزایش خواهد داشت

ثبت    در یکی از مراکز اقامتی بهره مند گردند و برای  %50مرحله می توانند از تخفیف  خانواده های محترم شهدا ، جانبازان و ایثارگران یک   ❖

 نام مجدد هزینه اقامت بصورت کامل دریافت می گردد. 

مدیریت اداره کل امور رفاهی با آرزوی سالمتی و شادکامی برای شما و همکاران محترمتان تقاضا دارد در زمان سفر و هنگام رانندگی ،   ❖

ه به مقررات از عجله و شتاب خوداری فرمائید و بعنوان سفیر دانشگاه تهران دانشگاه تهران همچون همیشه در جهت ترویج  ضمن توج

 فرهنگ نگهداری و حفظ محیط زیست خود کوشا باشید. 

  آماده پذیرش نظرات ارزشمند شما همکاران گرامی می باشد. (ut.ac.ircsc@) آبادپست الکترونیکی مرکز همایشهای علمی فرح  ❖

در تمامی ایام هفته از    011با کد تماس    33472435و    33472360و    33472711همکاران شما در مرکز همایشهای علمی با شماره تلفنهای   ❖

 آماده پاسخگوئی و راهنمائی شما عزیزان می باشند. 20لغایت  8ساعت 

 

 ی سفری پر از خیر و برکت توام با سالمتی و شادکامی برای شما و همراهان گرامی با آزرزو 

mailto:csc@ut.ac.ir

