
 ( قابل توجه همكاران گرامي) 

به اطالع مي رساندجهت رفاه حال همكاران محترم قراردادهائي بامركزهمايشهاي دانشگاه تهران ودانشگاه 

فردوسي مشهدجهت استفاده كاركنان محترم دانشگاه ازمراكز رفاهي دانشگاههاي يادشده باشرايط ذيل منعقد 

 62/4/89لغايت پايان وقت اداري  22/4/89وجا مي توانند ازتاريخ رگرديده لذا متقاضيان جهت يبت نام ورز

بديهي است اولويت تخصيص براساس زمان مراجعه همكاران  رفاه مراجعه فرمايند. به اداره بيمه و

 خواهد بود.

 مركز همايشهاي دانشگاه تهران (1

 دانشگاه تهران مجموعه هاي دولتي مركز همايش ، ساري ، فرح آباد آدرس :

 1/5/89اولين دوره  عشرو -روز 4 شب و 3اقامت  مدت 

 سوئيت يك خوابه شامل يك تخت دونفره ، پذيرائي بامبلمان تخت خواب شو : امكانات، 

 سرويس بهداشتي فرنگي وايراني ، يخچال، تلويزيون، كولراسپيلت

 ذهاب به عهده همكار مي باشد. وسيله اياب و 

  مهمانان مي باشد.تهيه غذا )صبحانه، نهار، شام( به عهده 

  ريال درصورت افزايش ظرفيت به ازاي  000/100/2فر ن 4مبلغ بابت هرشب اقامت براي

 .ريال مي باشد 000/200هرنفر 

  ماه ازحقوق همكاران كسرخواهد شد. 9مبلغ فوق بصورت اقساط طي 

  لغايت 14ساعت  از صبح وتحويل سوئيت11لغايت  30/7از ساعت ساعت تخليه سوئيت

 .باشدمي  22

  به عنوان ثبت نام قطعي به ريال  000/500متقاضيان مي بايست جهت رزروجا مبلغ

 انضمام فرم ثبت نام تحويل اداره بيمه ورفاه نمايند

 بانك ملي بنام دانشگاه آزاداسالمي مشهد  0103930393000شماره حساب        

 1000819211185شناسه واريز           

توانند جهت واريز الكترونيكي مبلغ فوق ازطريق  توجه: همكاران محترم مي

سيستم پرداخت هاي متفرقه اقدام  - سايت دانشگاه قسمت پيوند ها

 ورسيدواريزي رابه اداره بيمه ورفاه كاركنان تحويل فرمائيد.

 



 مجموعه آموزشي وفرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد دربهشهر (6

فرهنگي دانشگاه  مجموعه آموزشي و ،اميرآبادبعداز ميدان ،  كمربندي بهشهر ، زاغمرز آدرس :

 فردوسي

  1/5/89اولين دوره  عشرو -روز 4 شب و 3مدت اقامت 

 نفره ، پذيرائي بامبلمان تخت خواب شو :سوئيت يك خوابه شامل يك تخت دو امكانات، 

 فرنگي وايراني ، يخچال، تلويزيون، كولراسپيلت بهداشتي سرويس و

 همكار مي باشد ذهاب به عهده وسيله اياب و 

 .تهيه غذا )صبحانه، نهار، شام( به عهده مهمانان مي باشد 

  ريال درصورت افزايش ظرفيت به ازاي  000/300/1فر ن 4مبلغ بابت هرشب اقامت براي

 ريال مي باشد. 000/400هرنفر 

  ماه ازحقوق همكاران كسرخواهد شد. 9مبلغ فوق بصورت اقساط طي 

  مي باشد14ساعت  تحويل سوئيت ح وصب12ساعت ساعت تخليه سوئيت. 

  به عنوان ثبت نام قطعي به ريال  000/500متقاضيان مي بايست جهت رزروجا مبلغ

 انضمام فرم ثبت نام تحويل اداره بيمه ورفاه نمايند

 بانك ملي بنام دانشگاه آزاداسالمي مشهد  0106920692000شماره حساب        

 1000819611181شناسه واريز           

توجه: همكاران محترم مي توانند جهت واريز الكترونيكي مبلغ فوق ازطريق 

سيستم پرداخت هاي متفرقه اقدام  - پيوند ها سايت دانشگاه قسمت

 ورسيدواريزي رابه اداره بيمه ورفاه كاركنان تحويل فرمائيد.

 

 

 

 اداره بيمه ورفاه كاركنان

 

 


