
 

 

 

  اداره کل امور رفاھي

    معرفی مھمانسراھا و مراکز اقامتی

  ١۴٠١ نوروز

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

 –کولر اسپلیت و شوفاژ  –سرویس بھداشتی فرنگی و ایرانی  –نفر  ۴مبل تخت شو برای  –دو نفره  شامل امکانات و وسائل : یک تخت
ھمراه با مسابقات و برنامھ ھای  –سینمای روباز  –پارکینگ  –کافی شاپ  –رستوران  – بدون ظروف پخت غذا آشپزخانھ محدود –تلویزیون 

  فی نامھ)نفر می باشد (پذیرش با معر ۶فرھنگی . ظرفیت ھر واحد اقامتی حداکثر 
٧۵٠نفر  ۴ھزینھ اقامت برای کارمندان محترم در ھر شب تا    لایر ٠٠٠

١نفر  ۴ھزینھ اقامت برای اساتید محترم در ھرشب تا  ٠٠٠   لایر ٠٠٠
٣٠٠بھ ازای ھر نفر اضافھ مبلغ   لایر بابت ھرشب اقامت دریافت میگردد ٠٠٠

 ٠١١-٣٣٤٧٢٣٦٠-٣٣٤٧٢٧١١دانشگاه تھران. مرکز ھمایشھای علمی -جاده پالژ-فرح آباد-آدرس: ساری

  
  

  مھمانسرای دانشگاه اصفھان : یک واحد تکخواب
 –ی ساز تلویزیون و چای –سیستم گرمایشی و سرمایشی  –سرویس بھداشتی  –مبل تختشو  –شامل امکانات و وسائل تخت دو نفره و یک نفره 

  می باشد. (پذیرش با معرفی نامھ) نفر تا یک نفر اضافھ مجاز ۴ظرفیت  –پارکینگ  –رستوران 
٩۵٠نفر  ۴ھزینھ اقامت برای کارمندان محترم در ھر شب تا    لایر  ٠٠٠

١نفر  ۴ھزینھ اقامت برای اساتید محترم در ھر شب تا  ٢٠٠   لایر ٠٠٠
٣٠٠بھ ازای ھر نفر اضافھ مبلغ    لایر بابت ھرشب اقامت دریافت میگردد. ٠٠٠

مھمانسرای  -کوی اساتید دانشگاه اصفھان-بعداز جھاد دانشگاھی -خیابان ھزار جریب  -زادی میدان آ-آدرس : دروازه شیراز
 ٠٣١٣٧٩٣٢٣١٧ -بزرگ دانشگاه

  

  
  متری  ١٢٠خواب  ٢مھمانسرای نیروگاه برق مشھد : دو واحد ویالئی 

آشپزخانھ  با امکان طبخ  –تلویزیون  –سرمایشی سرویس گرمایشی و  –مبلمان سرویس بھداشتی ایرانی  –تختھ  ۶شامل امکانات و وسائل : 
  پذیرش با معرفی نامھ –نفر تا دو نفر اظافھ مجاز  ۶ظرفیت  –اتو  –سشوار  –ماشین لباسشوئی  –

١نفر  ۴ھزینھ اقامت برای کارمندان در ھر شب تا  ٠٠٠   لایر ٠٠٠
١نفر  ۴ھزینھ اقامت برای اساتید  در ھر شب تا  ٣٠٠   لایر ٠٠٠

٣٠٠بھ ازای ھر نفر اضافھ مبلغ    لایر بابت ھرشب اقامت دریافت میگردد. ٠٠٠
  

 ٠٥١٣٣٦٥٢٣٠١-بعد از مدرسھ شاھد مھمانسرای نیروگاه برق -بعد از پل راه آھن -ابتدای بلوار شھید عباسپور(سرخس) -آدرس  : مشھد
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  یکخوابھمھمانسرای دانشگاه علوم پزشکی اصفھان در مشھد : دو واحد 

چائی  –تلویزیون  –سرویس بھداشتی ایرانی  –سیستم گرمایشی و سرمایشی  –مبلمان  –شامل امکانات و وسائل : تخت دو نفره و یک نفره 
  نفر تا  دو نفر اضافھ مجاز می باشد. (پذیرش با معرفی نامھ) ۴ظرفیت  –ساز 

٨۵٠نفر  ۴ھزینھ اقامت برای کارمندان در ھر شب تا    لایر ٠٠٠
١نفر   ۴ھزینھ اقامت برای اساتید  در ھر شب تا  ١٠٠   لایر ٠٠٠

٣٠٠بھ ازای ھر نفر اضافھ مبلغ   لایر بابت ھرشب اقامت دریافت میگردد. ٠٠٠
 -راه اول زائر سرای دانشگاه علوم پزشکی اصفھان ٣باقریھ قدیم) نبش  -كوچھ رفیعی ( ٢۴خیابان امام رضا ع امام رضاي 

٠٥١٣٨٥١٤٩٢٠ 

  
    

  ھمدان : یک واحد دو خوابھ –مھمانسرای دانشگاه بوعلی سینا 
با امکان  آشپزخانھ –تلویزیون  –اتو  –مبلمان  –سرویس بھداشتی  –سیستم گرمایشی و سرمایشی  –شامل امکانات و وسائل : دو تخت دو نفره 

 نفر تا دو نفر اضافھ مجاز می باشد . (پذیرش با معرفی نامھ) ۴ظرفیت  –پخت 
٩۵٠نفر  ۴ینھ اقامت برای کارمندان در ھر شب تا ھز   لایر ٠٠٠

١نفر   ۴ھزینھ اقامت برای اساتید  در ھر شب تا  ٢٠٠   لایر ٠٠٠
٣٠٠بھ ازای ھر نفر اضافھ مبلغ    لایر بابت ھرشب اقامت دریافت میگردد. ٠٠٠

 ٠٩٣٥٨٠٤٩٧٣٩ای پردیس ھمدان میدان مدرس بلوار شھید احمدی روشن دانشگاه بوعلی سینا مھمانسرآدرس : 
  

  
  خوابھ  سوئیت سھ –مھمانسرای دانشگاه رازی کرمانشاه 

آشپزخانھ با کلیھ ظروف آشپزی  –میز و صندلی غذاخوری  –تلویزیون  –مبل  -سرویس بھداشتی  -تخت دو نفره  ٣ شامل امکانات و وسائل :
  نفر تا دو نفر اضافھ مجاز می باشد. (پذیرش با معرفی نامھ) ۴با ظرفیت  –_ تجھیزات سرمایشی گرمایشی 

٩۵٠نفر  ۴تا  ھزینھ اقامت برای کارمندان در ھرشب    لایر ٠٠٠
١نفر  ۴ھزینھ اقامت برای اساتید در ھر شب تا  ٢٠٠   لایر ٠٠٠

٣٠٠بھ ازای ھر نفر اضافھ مبلغ    زیال بابت ھرشب دریافت می گردد. ٠٠٠
. طبقھ فوقانی فروشگاه کارکنان ١٣٧بھمن میدان مرکزی ، خیابان نھم روبروی بلوار نیروی انتظامی نبش کوی  ٢٢کرمانشاه ، خیابان 

  دانشگاه رازی

  
  مھمانسرای ساحلی دانشگاه امیرکبیر (دیناچال) :یک واحد تکخواب 

 – آشپزخانھ با امکان طبخ –تلویزیون  -ژکولر اسپلیت و شوفا  –سرویس فرنگی  -مبلمان  –شامل امکانات و وسایل : تخت دو و یک نفره  
  )پذیرش با معرفینامھ (نفر  ٤پارکینگ . ظرفیت  -رستوران و کافی شاپ 

  لایر  ٨٥٠٫٠٠٠نفر  ٤امت براي کارمندان محترم در ھرشب تا ھزینھ اق
  لایر ١٫١٠٠٫٠٠٠نفر  ٤شب تا ھزینھ اقامت براي اساتید محترم در ھر 

 ٣٠٠٫٠٠٠بھ ازای ھر نفر اضافھ مبلغ 
مپ بعد از پ-شھرپره سرانتھای  -بعد از پلیس راه رشت بعد از پل ھوائی جاده سراوان ،فومن،صومع سرا ،بسمت آستارا -اتوبان قزوین، رشت

    ٠٩١١١٨۴٧٠١٨-صفرمحلھ  –کیلومتر بھ سمت ساحل  ۶نرسیده بھ پل ھوایی سمت راست -بنزین
 

  

  

  

  



 

 

  

  

  تاریخ آغاز و شرایط ثبت نام :

صبح روز مشخص شده با توجھ بھ  ٩در سامانھ رزواسیون مراکز اقامتی از ساعت  ١۴٠١ نوروزیدوره ھای  زمانبندی ثبت نام 
  جدول ذیل خواھد بود.

 مھمانسرا / ھتل ایام ھفتھ شروع ثبت نام در سامانھ

  شنبھصبح  ٩  ١٢/١۴٠١/١۴

 مرکز ھمایشھای علمی
 برق مشھد

 علوم پزشکی اصفھان در مشھد
  دانشگاه اصفھان 

  بوعلی سینا ھمداندانشگاه 
  دانشگاه رازی کرمانشاه

 مھمانسرای دانشگاه دیناچال (امیر کبیر)
 

 

  

 )١۴٠١(نوروز  و مراکز اقامتی معرفی شده در سامانھ رزرواسیونمھمانسراھا  سفر بھ  شرایط

مطالعھ دقیق شرایط ثبت نام و پذیرش  باضمن آرزوی سالمتی برای ھمکاران ارجمند دانشگاه تھران ، خواھشمند است 
  با عنایت بھ مقررات و شرایط ذیل نسبت بھ ثبت نام اقدام فرمایند.  و مراکز اقامتی و تفریحی

د با ود و متقاضیان می تواننخواھد ب ١۴/١٢/١۴٠١روز شنبھ مورخھ از  ١۴٠١تاریخ شروع ثبت نام دوره ھای نوروزی 
سامانھ رزرواسیون از  و ورود بھ توجھ بھ جدول تاریخ دوره ھای مراکز اقامتی مورد نظر از مورخھ فوق با مراجعھ 

نھ پرداخت ھزی درپس از ثبت نام ثبت نام اقدام فرمایند ، متقاضیان محترم طریق شناسھ احراز ھویت سازمانی نسبت بھ 
و تائید سیستم و پرینت رسید را دریافت نمایند ، الزم بھ یادآوری است پس اقدام بانک ملت  ینترنتیدرگاه ا قیاز طراقامت 

ساعت  ٧٢ساعت اول کل مبلغ واریزی و تا  ٣۶طی در صورت انصراف از سفر از انجام تراکنش مالی و پرداخت ھزینھ ، 
از ھزینھ واریزی بھ حساب کاربری فرد متقاضی بھ صورت سیستمی عودت  درصد  ۵٠د سفر و تاریخ اقامت عقبل از مو

در صورت انصراف از سفر در زمان داده خواھد شد کھ می توانند در دفعات بعدی از مبلغ ذخیره استفاده نمایند و 
؛ لذا خواھشمند است  بھ ھیچ وجھ ھزینھ واریزی قابل استرداد نخواھد بودمانده بھ سفر  ساعت ٧٢کمتر از 

  ضمن توجھ بھ این نکتھ در صورت قطعی بودن سفر نسبت بھ ثبت نام و واریز وجھ اقدام فرمایند

با توجھ بھ محدودیت ظرفیت توجھ داشتھ باشند  ١۴٠١ھمکاران و متقاضیان محترم سفر بھ مراکز اقامتی در دوره ھای نوروزی 
اماکن اقامتی و تراکم درخواست در دوره ھای زمانی مذکور اولین نفر توسط سیستم پذیرش خواھد شد و طبعا نفرات بعدی با پیغام 

نھ اسامانھ مبنی بر عدم امکان رزرو در بازه زمانی درخواست شده روبھ رو خواھند شد کھ این پیغام طبیعی و ربطی بھ اشکال در سام
  ندارد. 

  



 

 

  

  

  :نکات مھم

در ھر یک از مراکز اقامتی از  بھ جھت انجام تحویل و تحول اجناس و اموال داخلی واحدھای اقامتی زمان ورود و پذیرش
می باشد . لطفا" ضمن تنظیم زمانھای  ١٠:٣٠الی  ٧:٣٠و ساعت خروج در روز آخر از ساعت  ٢١لغایت  ١۴ساعت 

 .ورود و خروج ؛ دقت الزم را در جمع آوری لوازم شخصی خود در زمان خارج شدن از مرکز اقامتی مبذول فرمایند

  با نرخ راکز اقامتی یکی از م فقط می تواند در یک دوره و در ١۴٠١ھر یک از متقاضیان دوره ھای نوروز
اعالم شده ثبت نام نمایند و در صورت ثبت نام مجدد در ادوار و مرکز دیگر اولین درخواست تائید شده در سیستم 

  مالک بوده و از پذیرش افرادی کھ مجدد ثبت نام کرده باشند معذور خواھیم بود.
 خسارت بر عھده میھمان می باشد لذا در  مسئولیت ھر گونھ خسارت بھ تجھیزات و امکانات واحد اقامتی و جبران

  و در زمان تخلیھ عینا" تحویل دھید. تحویل گرفتھ بدو ورود کلیھ لوازم را سالم و تمیز
  در زمان پذیرش معرفی نامھ ، کارت شناسائی دانشگاه  و مدارک شناسائی ھمراھان (لزوما" شناسنامھ ) ضروری

  دارک مورد نیاز را ھمراه داشتھ باشند.لطفا" قبل از عزیمت دقت فرمایند م می باشد
  و مراکز اقامتی تعریف شده ھیچ مسئولیتی در خصوص پذیرش این استفاده از معرفی نامھ دیگران مجاز نبوده

افراد ندارند ، لذا خواھشمند است بھ جھت جلوگیری از ایجاد مشکل برای اقوام یا ھمکاران خود از دادن معرفی 
  جدا" خوداری فرمائید.نامھ خود بھ افراد غیر 

 محدودیت فضاھای اقامتی از ھمراھی  نام متقاضی و تعداد ھمراھان ایشان در معرفی نامھ ثبت می شود لذا بھ جھت
نفرات بیشتر قبل از ھماھنگی با مھمانسرا ھای مقصد جدا" خوداری فرمائید. مراکز اقامتی ھیچ تعھدی در خصوص 

  پذیرش افراد اضافھ نخواھند داشت.
  رعایت شئونات اخالقی و اسالمی و ھمچنین پوشش مناسب برای آقایان و خانمھا در تمامی مراکز اقامتی الزامی

  می باشد.
 در زمان اقامت ممنوع بوده و مراکز اقامتی از پذیرش میھمان معذور می باشد. "حیوانات خانگی "ھمراه داشتن 

  
  توانند از یک مرکز اقامتی با استفاده از کمک ھزینھ اداره کل ھر یک از ھمکاران شاغل و بازنشستھ دانشگاه می

امور رفاھی بھره مند گردند و در صورت درخواست مجدد در سیستم  ھزینھ اقامت با توجھ بھ نرخ اصلی افزایش 
  خواھد داشت.

  مراکز اقامتی در یکی از  %۵٠خانواده ھای محترم شھدا ، جانبازان و ایثارگران یک مرحلھ می توانند از تخفیف
  بھره مند گردند و برای ثبت نام مجدد ھزینھ اقامت بصورت کامل دریافت می گردد. 

  مدیریت اداره کل امور رفاھی با آرزوی سالمتی و شادکامی برای شما و ھمکاران محترمتان تقاضا دارد در زمان
ید و بعنوان سفیر دانشگاه تھران سفر و ھنگام رانندگی ، ضمن توجھ بھ مقررات از عجلھ و شتاب خوداری فرمائ

  دانشگاه تھران ھمچون ھمیشھ در جھت ترویج فرھنگ نگھداری و حفظ محیط زیست خود کوشا باشید.
 پست الکترونیکی مرکز ھمایشھای علمی فرح آباد )csc@ut.ac.irا ھمکاران ) آماده پذیرش نظرات ارزشمند شم

  گرامی می باشد.
 كشور  كروناي الزم بھ ذكر است مراكز اقامتي تابع اطالعیھ و مصوبات ستاد

بوده و كلیھ مراجعھ كنندگان و میھمانان مراكز اقامتي ملزم بھ رعایت 
ھاي بھداشتي در زمان اقامت و ھمچنین زمانبندي ممنوعیت پروتكل

 باشند مي سفر



 

 

   

  

  با کد تماس  ٣٣۴٧٢۴٣۵و  ٣٣۴٧٢٣۶٠و  ٣٣۴٧٢٧١١ھمکاران شما در مرکز ھمایشھای علمی با شماره تلفنھای
 آماده پاسخگوئی و راھنمائی شما عزیزان می باشند. ١٩لغایت  ٨در تمامی ایام ھفتھ از ساعت  ٠١١

 

 

با آزرزوی سفری پر از خیر و برکت توام با سالمتی و "
  اھان گرامیشادکامی برای شما و ھمر

  

  

  

  

  

  

 )١٤٠١سفر (نوروز جدول زمانبندی دوره ھای 

مھمانسرای  –دانشگاه اصفھان -مرکز ھمایشھای علمی دانشگاه تھران (فرح آباد) 
 –علوم پزشکی اصفھان در مشھد 

 رازی کرمانشاه  – دانشگاه ھمدان –نیروگاه برق مشھد   

 دوره ایام ھفتھ تاریخ رفت ایام ھفتھ تاریخ برگشت

 ١ چھارشنبھ ٢٥/١٢/١٤٠٠ شنبھ ٢٨/١٢/١٤٠٠

 ٢ شنبھ ٢٨/١٢/١٤٠٠ سھ شنبھ ٢/١/١٤٠١

 ٣ سھ شنبھ ٢/١/١٤٠١ جمعھ ٥/١/١٤٠١

 ٤ جمعھ ٥/١/١٤٠١ دو شنبھ ٨/١/١٤٠١

 ٥ دوشنبھ ٨/١/١٤٠١ پنج شنبھ ١١/١/١٤٠

 ٦ پنج شنبھ ١١/١/١٤٠١ یک شنبھ ١٤/١/١٤٠١


