
 بسمه تعالی

 شیوه نامهشرایط و اطالعیه 

 استفاده از امکانات اقامتی مشهد مقدس 

 

آگاهی همکاران ارجمند و خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی قزوین می رساند که به لطف خداوند و عنایت  به       
و  دانشگاه، امکان بهره مندی کارکنان شریف محترم مدیران و پس از پیگیریهای حضرت علی بن موسی الرضا )ع(

ده ااز خدمات رفاهی و  اقامتی در مشهد مقدس فراهم شد. براین اساس ، شرایط و شیوه نامه ی استف ،خانواده آنها
 :خانواده بزرگوارشان از این امکانات به شرح ذیل اعالم می شودو همکاران 

 

 :امکانات رفاهیو  مشخصات هتل-1

می باشد. فاصله این   5 جهاد سینا بیمارستان به نرسیده ، بیسیم راه چهار ، مشهدبه آدرس  "سارینا"هتل چهار ستاره 
 .فراهم استبرای همکاران   سرویس ایاب و ذهاب رایگاناست و دقیقه  20حدود  هتل تا حرم مطهر

 پارکینگامکانات هتل: اسکان به همراه صبحانه و ناهار دارای استخر و 
 مدت اقامت: سه شب

 

 :شرایط استفاده کنندگان-2

  .از این امکان استفاده نمایند یک بارمی توانند  )طبق جدول زیر(به همراه افراد تحت تکفل کارکنان دانشگاهیک از هر 
سفر همراه داشته باشد این افراد مشمول در صورتی که همکار تمایل داشته باشد افراد خارج از تحت تکفل را در این 

 حمایت مالی دانشگاه نمی شوند. امّا می توانند از تخفیف های ویژه طبق جدول زیر بهرمند گردند.

 

 :هزینه ها-3

پرداختی همکار برای هزینه  امّاگردد  می پرداخت دانشگاه توسط ،ناهار و صبحانه همراهبه  اسکان هزینه عمده بخش
 .هزار تومان می باشد 100هرنفر به ازای هر شب 

 این هزینه شامل اقامت، صبحانه و ناهار می باشد.
 . رایگان استسال 5برای کودکان زیر اقامت  

 

 هزینه پرداختی کارمند مشخصات نفر اصلی و همراهان ردیف

1 
فرزندان  –همسر  –نفر اصلی )همکار( 

 تحت تکفل 
 هزار تومان 100هر نفر شب 

 هزار تومان( 300)برای هرنفر سه شب  

2 
افراد غیر تحت تکفل شامل پدر ، مادر 

 وفرزندان خارج از تحت تکفل
 نرخ روز هتل با اعمال تخفیف:

  درصد 20 پذیرایی - درصد 50 استخر - درصد 40 اقامت 



 

 شرایط اقامت -4

 .است الزامی پذیرش زمان در ،همکار  شخص حضور

 .ستا الزامی مراجعه زمان در همراهان تمامی و همکار شناسنامه داشتن همراه
 از قبل تخلیهعدم در صورت  و باشد می مهمانانپذیرای  ، روز خروج12:00 ساعت تا روز ورود 14:00 هتل از ساعت 

  همکار است. برعهده به صورت آزاد آن ی هزینهو گردد می محاسبه کامل شب یک قبلی هماهنگی با ،14:00 ساعت
 

 

 :و قرعه کشی ثبت نام شیوه-5

به سامانه در محل خدمت می توانند  1401اسفند  1بهمن الی  10از تاریخ  روزههای سه ه همکاران متقاضی برای دور

تا  1401اسفند دوره هاینمایند. برای  و ثبت ناممراجعه  ir .ac.qums.refahi://httpخدمات رفاهی به آدرس

 زمان اعالم و نام ثبت بعد دلیلی هر به یکی از همکاران متقاضی اگر و انجام می شود کلی قرعه کشی 1402بهمن10
برای دوره های بهمن  .عقب می افتدکلیه همکاران اولویت وی نسبت به  ،شود منصرف ، دوره در نتیجه قرعه کشی

  .انجام خواهدشدماه نیز در صورت افزایش متقاضی قرعه کشی 

 
 

 :پرداخت-6

به   IR 560690019183000521467001 :شبای بانک ایران زمینو شماره  191-830-521467-1حساب: شماره 
هرنفر دوره به به ازای که رسید واریز تصویر  باید کارکنان می باشد.جهت واریز هزینه هتل  نما خاب حسین سید نام

 نگه دارند. جهت ارائه به هتل را برای امور رفاهی ارسال نمایند و اصل آن را نزد خود است هزار تومان 300مبلغ 


