
  

  امور رفاهياداره کل 

    معرفی مهمانسراها و مراکز اقامتی

  )١٤٠١(فروردین و اردیبهشت  ماه مبارک رمضان

  مرکز همایشهای علمی دانشگاه در فرح آباد ساری : سوئیت یکخوابه و استودیو (سوئیت بدون خواب)

آشپزخانه  –زیون یتلو –کولر اسپلیت و شوفاژ  –سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی  –نفر  4مبل تخت شو براي  –شامل امکانات و وسائل : یک تخت دو نفره 
نفر می باشد  6همراه با مسابقات و برنامه هاي فرهنگی . ظرفیت هر واحد اقامتی حداکثر  –سینماي روباز  –پارکینگ  –کافی شاپ  –رستوران  –محدود 

  (پذیرش با معرفی نامه)
  ریال 750,000نفر  4محترم در هر شب تا  هزینه اقامت براي کارمندان

  ریال 1,000,000نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم در هرشب تا 
 ریال بابت هرشب اقامت دریافت میگردد 300,000به ازاي هر نفر اضافه مبلغ 

  011- 33472360- 33472711. مرکز همایشهاي علمی دانشگاه تهران- جاده پالژ- فرح آباد-آدرس: ساري
 

  
  مهمانسراي دانشگاه اصفهان : یک 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  4اقامت براي کارمندان محترم در هر شب تا هزینه 
  ریال 1,200,000نفر  4هزینه اقامت براي اساتید محترم در هر شب تا 

  ریال بابت هرشب اقامت دریافت میگردد. 300,000به ازاي هر نفر اضافه مبلغ 

مهمانسراي بزرگ  -کوي اساتید دانشگاه اصفهان- دانشگاهی بعداز جهاد -خیابان هزار جریب  - میدان آزادي - دروازه شیرازآدرس : 
 03137932317 - دانشگاه

  
  متري  120خواب  2مهمانسراي نیروگاه برق مشهد : دو واحد ویالئی 

ماشین  –آشپزخانه  با امکان طبخ  –تلویزیون  –سرویس گرمایشی و سرمایشی  –مبلمان سرویس بهداشتی ایرانی  –تخته  6شامل امکانات و وسائل : 
  پذیرش با معرفی نامه –فه مجاز اضانفر تا دو نفر  6ظرفیت  –اتو  –سشوار  –لباسشوئی 

  ریال 1,000,000نفر  4هزینه اقامت براي کارمندان در هر شب تا 
  ریال 1,300,000نفر  4هزینه اقامت براي اساتید  در هر شب تا 

  ریال بابت هرشب اقامت دریافت میگردد. 300,000به ازاي هر نفر اضافه مبلغ 

  05133652301- بعد از مدرسه شاهد مهمانسراي نیروگاه برق -بعد از پل راه آهن - ابتداي بلوار شهید عباسپور(سرخس) -مشهدآدرس  : 
 

  



  مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مشهد : دو واحد یکخوابه
 4ظرفیت  –ی ساز یچا –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 براي کارمندان در هر شب تا 

  ریال 1,100,000نفر   4قامت براي اساتید  در هر شب تا هزینه ا
 ریال بابت هرشب اقامت دریافت میگردد. 300,000به ازاي هر نفر اضافه مبلغ 

 05138514920 -راه اول زائر سراي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3باقریه قدیم) نبش  - کوچه رفیعی ( 24خیابان امام رضا ع امام رضاي 
  
  همدان : یک واحد دو خوابه –مهمانسرای دانشگاه بوعلی سینا   

 –آشپزخانه با امکان پخت  –تلویزیون  –اتو  –مبلمان  –سرویس بهداشتی  –سیستم گرمایشی و سرمایشی  –شامل امکانات و وسائل : دو تخت دو نفره 
 نفر تا دو نفر اضافه مجاز می باشد . (پذیرش با معرفی نامه) 4ظرفیت 

  ریال 850,000نفر  4زینه اقامت براي کارمندان در هر شب تا ه
  ریال 1,100,000نفر   4هزینه اقامت براي اساتید  در هر شب تا 

  ریال بابت هرشب اقامت دریافت میگردد. 300,000به ازاي هر نفر اضافه مبلغ 

 09358049739مهمانسراي پردیس همدان میدان مدرس بلوار شهید احمدي روشن دانشگاه بوعلی سینا آدرس : 
  

  خوابه  ٢سوئیت  –مهمانسرای دانشگاه رازی کرمانشاه 
تجهیزات  _آشپزخانه با کلیه ظروف آشپزي  –میز و صندلی غذاخوري  –تلویزیون  –مبل  - سرویس بهداشتی  - تخت دو نفره  3 شامل امکانات و وسائل :

  نفر تا دو نفر اضافه مجاز می باشد. (پذیرش با معرفی نامه) 4با ظرفیت  –سرمایشی گرمایشی 
  ریال 900,000نفر  4تا  هزینه اقامت براي کارمندان در هرشب 
  ریال 1,100,000نفر  4هزینه اقامت براي اساتید در هر شب تا 

  یال بابت هرشب دریافت می گردد.ر 300,000به ازاي هر نفر اضافه مبلغ 
  يفروشگاه دانشگاه راز ی. طبقه فوقان137 ينبش کو یانتظام يرویبلوار ن ينهم روبرو ابانی، خ يمرکز دانیبهمن م 22 ابانیکرمانشاه ، خآدرس :

  تخته استودیو ٤مهمانسرای مدیریت توزیع برق مشهد (هتل ستاره شرق) : یک واحد 
پارکینگ و صبحانه  –رستوران  –تلویزیون  - کولر اسپلیت و شوفاژ  –سرویس فرنگی –شامل امکانات و وسایل : یک تخت دو نفره و دو تخت یک نفره 

  نفر   4رایگان .ظرفیت حد اکثر 
  ریال  900,000 نفر 4هزینه اقامت براي کارمندان محترم در هرشب تا 

  ریال 1,100,000نفر  4شب تا هزینه اقامت براي اساتید محترم در هر 
  نفر 4عدم پذیرش میهمان بیش از 

   05138547030 - 5؛ نبش چهار راه چهارم ؛ شوش  31مشهد خیابان امام رضا آدرس :
 

؛ با توجه به محدودیت ظرفیت اماکن اقامتی و تراکم  1401 ماه مبارك رمضانهمکاران و متقاضیان محترم سفر به مراکز اقامتی در دوره هاي 
  خواهد شد .  رزرواسیون ؛ اولویت با همکارانیست که نوبت افراد بر اساس ثبت نام در سامانه درخواست در دوره هاي زمانی 

  طبعا نفرات بعدي با پیغام سامانه مبنی بر عدم امکان رزرو در بازه زمانی درخواست شده روبه رو خواهند شد که این پیغام طبیعی و ربطی
  ل در سامانه ندارد./ب  به اشکا

 

 



 

 

  تاریخ آغاز و شرایط ثبت نام :

صبح روز مشخص شده با توجه به جدول ذیل  11در سامانه رزواسیون مراکز اقامتی از ساعت  1401 ماه مبارك رمضانزمانبندي ثبت نام  دوره هاي 
  خواهد بود.

 مهمانسرا / هتل ایام هفته شروع ثبت نام در سامانه

14/01/1401  
  شنبه یک  صبح 11ساعت 

 مرکز همایشهاي علمی

 برق مشهد

 علوم پزشکی اصفهان در مشهد

  اصفهان دانشگاه 
  دانشگاه بوعلی سینا همدان

  دانشگاه رازي کرمانشاه
 مدیریت توزیع برق مشهد (هتل ستاره شرق)

  

تاریخ برگزاري دوره ها (پیوست بخشنامه ) و تاریخ هاي جدول فوق با مراجعه  جدول کلیه همکاران شاغل و بازنشسته دانشگاه می توانند با توجه به
احراز هویت مرکزي 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 .

  

 شرایط مهمانسراها 

نحوه ثبت نام و شرایط پرداخت در سامانه رزواسیون  پس از ثبت نام   هايو هشدار ئیراهنما اطالعیه  فرمایند ضمن توجه بهدقت امت متقاضیان اق 
درصد مبلغ واریز شده به حساب  50ساعت قبل از تاریخ ورود فقط  72و پرداخت هزینه اقامت از طریق درگاه اینترنتی در صورت انصراف تا 

و به صورت نقدي قابل عودت نمی باشد ؛ همچنین در صورت  گرددسبه می کاربري شما در سامانه برگشت داده می شود که در دفعات بعد محا
ساعت قبل از اقامت) و یا عدم حضور جهت اقامت مبلغ واریز شده غیر قابل برگشت بوده و به هیچ عنوان قابل  72عدم انصراف در موئد مقرر (

  ل فرمایند.  استرداد نمی باشد ؛ لذا در زمان ثبت نام به این نکات توجه الزم را مبذو

 

و  22لغایت  14در هر یک از مراکز اقامتی از ساعت  به جهت انجام تحویل و تحول اجناس و اموال داخلی واحدهاي اقامتی زمان ورود و پذیرش
لوازم ضمن تنظیم زمانهاي ورود و خروج ؛ دقت الزم را در جمع آوري  "می باشد . لطفا 10:30الی  7:30 ساعت خروج در روز آخر از ساعت

 شخصی خود در زمان خارج شدن از مرکز اقامتی مبذول فرمایند.

 

 

 



  

  مسئولیت هر گونه خسارت به تجهیزات و امکانات واحد اقامتی و جبران خسارت بر عهده میهمان می باشد لذا در بدو ورود کلیه لوازم را
  تحویل دهید. "و در زمان تخلیه عینا تحویل گرفته سالم و تمیز

 قبل از  "شناسنامه ) ضروري می باشد لطفا "یرش معرفی نامه ، کارت شناسائی دانشگاه  و مدارك شناسائی همراهان (لزومادر زمان پذ
  عزیمت دقت فرمایند مدارك مورد نیاز را همراه داشته باشند.

 این افراد ندارند ، لذا  استفاده از معرفی نامه دیگران مجاز نبوده و مراکز اقامتی تعریف شده هیچ مسئولیتی در خصوص پذیرش
خوداري  "خواهشمند است به جهت جلوگیري از ایجاد مشکل براي اقوام یا همکاران خود از دادن معرفی نامه خود به افراد غیر جدا

 فرمائید.

  
 بیشتر قبل از  نفراتمحدودیت فضاهاي اقامتی از همراهی  نام متقاضی و تعداد همراهان ایشان در معرفی نامه ثبت می شود لذا به جهت

  خوداري فرمائید. مراکز اقامتی هیچ تعهدي در خصوص پذیرش افراد اضافه نخواهند داشت. "هماهنگی با مهمانسرا هاي مقصد جدا
 .رعایت شئونات اخالقی و اسالمی و همچنین پوشش مناسب براي آقایان و خانمها در تمامی مراکز اقامتی الزامی می باشد  
 در زمان اقامت ممنوع بوده و مراکز اقامتی از پذیرش میهمان معذور می باشد. "خانگیحیوانات  "همراه داشتن  
  هر یک از همکاران شاغل و بازنشسته دانشگاه می توانند از یک مرکز اقامتی با استفاده از کمک هزینه اداره کل امور رفاهی بهره مند

  .جه به نرخ اصلی افزایش خواهد داشتگردند و در صورت درخواست مجدد در سیستم  هزینه اقامت با تو
  در یکی از مراکز اقامتی بهره مند گردند و براي50خانواده هاي محترم شهدا ، جانبازان و ایثارگران یک مرحله می توانند از تخفیف % 

  ثبت نام مجدد هزینه اقامت بصورت کامل دریافت می گردد. 
  ادکامی براي شما و همکاران محترمتان تقاضا دارد در زمان با آرزوي سالمتی و ش کل رفاه و سالمت کارکنان دانشگاه اداره مدیریت

سفر و هنگام رانندگی ، ضمن توجه به مقررات از عجله و شتاب خوداري فرمائید و بعنوان سفیر دانشگاه تهران دانشگاه تهران همچون 
  همیشه در جهت ترویج فرهنگ نگهداري و حفظ محیط زیست خود کوشا باشید.

 ز همایشهاي علمی فرح آبادپست الکترونیکی مرک )csc@ut.ac.ir( .آماده پذیرش نظرات ارزشمند شما همکاران گرامی می باشد   
  ایام هفته از در تمامی  011با کد تماس  33472435و  33472360و  33472711همکاران شما در مرکز همایشهاي علمی با شماره تلفنهاي

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

  هاي  روزه از امکانات اقامتی مرکز همایشهاي علمی فرح آباد در دوره 10همکاران محترم، متقاضی استفاده  چنانچه
نسبت به سالمت کارکنان دانشگاه رفاه و باشند لطفاً از طریق مکاتبه اتوماسیونی با مدیر کل محترم  مورد اشاره می

 .ارائه درخواست خود اقدام فرمایند

  

 با آزرزوي سفري پر از خیر و برکت توام با سالمتی و شادکامی براي شما و همراهان گرامی

  

  

  

  



  

 

 

   

  با آرزوي توفیقات الهی

 

 

 

 

 

 

 

 )1401 ماه مبارك رمضانجدول زمانبندي دوره هاي سفر (

  –مهمانسراي علوم پزشکی اصفهان در مشهد  –دانشگاه اصفهان -مرکز همایشهاي علمی دانشگاه تهران (فرح آباد)

 توزیع برق مشهد – رازي کرمانشاه –دانشگاه همدان  –نیروگاه برق مشهد 

 دوره ایام هفته تاریخ رفت ایام هفته تاریخ برگشت

 1 سه شنبه 16/1/1401 جمعه 19/1/1401

 2 شنبه 20/1/1401 سه شنبه 23/1/1401

 3 سه شنبه 23/1/1401 جمعه 26/1/1401

 4 شنبه 27/1/1401 سه شنبه 30/1/1401

 5 سه شنبه 30/1/1401 جمعه 2/2/1401

 6 شنبه 3/2/1401 سه شنبه 6/2/1401

  7 سه شنبه 6/2/1401 جمعه  9/2/1401

  8 شنبه  10/2/1401 سه شنبه  13/2/1401


