
  ه نام خداب 
  1393صورتجلسه جهت واگذاري سوییت هاي شمال در سال 

، احمـدجعفري نسـب   محمدرضاشـگرف نخعـی،  دکتر ؛آقایـان درمحل دفتر معاونت توسعه با حضور  5/3/1393مورخه 11جلسه اي درساعت
محمـد قلعـه نـوي     علـی عباسـی،   ،مسلم خوش اخالق، محمدباقرزاده،محمدبروغنی، اکرم معینی مقـدم،  غالمیمحمدرضا، دولت آبادياحمد 

  .می باشد . برگزار گردید ،حسن عباسیان ، مجتبی معتمد ، مهدي الیاسی پور، حسین تاج آبادي ،عزت نصرآبادي 
  
  
عدد  4–تومان  000/110به قیمت هرشب  یک خوابه عدد 2:که شامل .می باشد  شب 4ومدت اقامت هرگروه  عدد 15هاتعداد واحد)الف

  .می باشد  تومان 000/95به قیمت هرشب سوئیت  عدد9- تومان 000/170مت هرشب به قی دوخوابه
  

  

عدد 6- تومان 000/150خوابه به قیمت هرشب  دو عدد 12:که شامل .می باشد  شب 4ومدت اقامت هرگروه  عدد18 تعداد واحدها)ب
  می باشد تومان000/100سوئیت به قیمت هرشب 

  .تومان را دانشگاه پرداخت می نماید والباقی توسط پرسنل متقاضی باید پرداخت گردد000/200غ شب  مبل4شایان ذکراست از کل مبلغ  - 
  .می باشد  31/6/1391و خروج آخرین گروه  22/3/1392تاریخ ورود اولین گروه به سوییت ها  )ج
  .نفر می باشد  7دوخوابه ها  نفر و براي 5براي تک خوابه ها  ؛ نفر 4حداکثر تعداد نفرات براي استفاده از سوییت ها  ) چ
  .صبح می باشد  9و تخلیه آن رأس ساعت  14تحویل سوییت ها رأس ساعت  )د 
  . .بروز هرگونه حادثه برابر تعهد اخذ شده بعهده کارمند می باشد تل ممنوع بوده و در صورت مشنا کردن در ساحل * 

   
تکمیل سهمیه سویتهایشان که زمان وتعداد آن متعاقبا ابالغ خواهد شد اقدام ولیست تکمیـل شـده آن را تـا    هرمعاونت بایستی نسبت به  - 1

 )19/3/93 تاریخ معاونت بهداشتی تا(به معاونت توسعه ارسال نماید  17/3/93تاریخ 
 .می باشد  ومعاونت ها حدپیمانی وقراردادي برعهده خود وا–مسوولیت واگذاري سویت هاي تعیین شده برا ي کارکنان رسمی  - 2
همکاران دانشگاه می باشد که قبل از سفر بایستی نسبت به پرکردن تعهدنامه و اخذمعرفی نامه از دایره رفاه  اگذاري سویت ها  فقط بوا  - 3

متعهد شده  بعهده مستخدممسئولیت آن وجه قانونی نداشته و مسوولیت واگذاري سویت به شخصی غیرازهمکاران دانشگاه . اقدام نمایند 
 .می باشد که در صورت محرز شدن موضوع این بند قیمت تمام شده سویت واگذاري از حقوق نامبرده کسر خواهد شد 

بصورت تجمیعی جهت کلیه افراد متقاضی فیش واریزي  یک عدد هر واحد نسبت به ارسال لیست اسامی و شایسته است مسوول محترم  - 4
به نام حساب پس انداز  2178181603007  :ه جشماره حساب جهت واریز و(.شده اقدام نمایند  با توجه به قیمت پیش بینی آن واحد 

 .وجوه غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 .در صورت هرگونه آسیب و خسارات به سویت هاي تعویضی مبلغ برآورد آسیب بوجود آمده از حقوق کارمند مربوطه کسر خواهد شد  - 5
سـویت   به تمامی استفاده کنندگان ازشایسته است تذکرات مشروحه ذیل را به کارکنان اعزام شده اعالم نمایند ها  مسوولین محترم واحد - 6

 :ها بایستی موارد ذیل را گوشزد نمایند 
  .رعایت تمامی شئونات اخالقی و اسالمی در طول مدت اقامت الزامی می باشد  - 
 .گزارش نمایند ) که قبال تعیین می گردد(شخصی مراتب را به نماینده گروه  درصورت مشاهده هر گونه مشکل بدون هیچگونه برخورد - 
 .تمرین رانندگی در محیط متل ممنوع می باشد  - 
 .در حفظ تمیزي سوییت هاي تحویلی حداکثر دقت را داشته باشند  - 
 .جابجایی به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد و درصورت انصراف فردي دیگر جایگزین خواهد شد  - 
  .جه واریزي به هیچ وجه مسترد نمی گردد و   -
  

  

 ) تـل مــاه م ( شخصات اختصاصی سوییت هاي بابلسرم

 شرایط عمومی  

  

 ) شفــــقمتـل ( مشخصات اختصاصی سوییت هاي بابلسر 


