بسمه تعالی

<< سال حمایت از کاالی اریانی

>>

/1/1971د
شماره ................................................ :
1979/22/27
تاريخ ................................................ :
دارد
پیوست.............................................. :

"همین شهادتها پیروزی را بیمه می کند ،همین شهادتهاست که دشمن را رسوا می کند در دنیا".
امام خمینی (ره)

معاون محترم
رئیس محترم دانشکده
رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان
رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی  /بیمارستان
رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان ساری
رئیس محترم واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران (رامسر)
با سالم و احترام
در خصوص استفاده اقامتی از هتل آسیا مشهد مقدس اشعار می دارد که هزينه اقامتی همکاران شاغل و
بازنشسته ،ساير وابستگان و میهمانان همراه آنان از تاريخ  97/22/22لغايت  99/22/22بشرح زير تعییی و ابیال
می گردد مقتضی است دستور فرمائید نسبت به اطالع رسانی به کلیه کارکنان آن واحد اقدام الزم معمیو گیردد.
ضمناً راهنمای استفاده از هتل مذکور به پیوست ارسا می گردد.
 -1هزینه اقامت به همراه صبحانه ،ناهار و شام برای کارکنان به ازای هر نفر هر شب (همکاران – همسر
– فرزندان الزاما مجرد -پدر و مادر همکار) اقامت مبلغ  002.222ریال و برای افرراد  2ترا  7سرال
 222.222ریال.
 -2هزینه اقامت به همراه صبحانه ،ناهار و شام به ازای هر نفر هر شب سایر وابستگان و مهمانان ،مبلغ
 722/222ریال و برای افراد بین  2تا  7سال  002/222ریال
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"همین شهادتها پیروزی را بیمه می کند ،همین شهادتهاست که دشمن را رسوا می کند در دنیا".
امام خمینی (ره)

راهنمای استفاده کارکنان محترم شاغل وبازنشسته از هتل آسیا مشهد مقدس
 )1همراه داشت شناسنامه کارمند و کلیه همراهان الزامی است
 )2ساعت ورود به هتل  11و خروج ساعت  12ظهر می باشد
 )9خدمات هتل آسیا شامل:
 9-1اقامت
 9-2صبحانه ،ناهار ،شام بدون دريافت وجه اضافی (تعداد وعده های غذايی به تعداد شبهای اقامت می باشد)
 9-9آب معدنی بزرگ برای هر میهمان يک عدد او هر دوره
 9-1سرو چای به تعداد نفرات در هر دوره يکبار
 9-5ارائه سرويس رايگان جهت تشرف به حرم مطهر
 9-6ارائه خدمات رايگان پارکینگ خودرو به کلیه میهمانان
 9-9استفاده از مجموعه آبی (استخر ،سونا و جکوزی) به ازای هر نفر  92/222ريا در هر بار استفاده توسط هتل دريافت می گردد.
 )1رعايت حجاب و موازي اسالمی در طو مدت اقامت ،در هتل الزامی می باشد .همکاران و میهمانان محترم ايشان مساعدت الزم را
در اي زمینه معمو خواهند فرمود.

هزینه اقامت و نحوه پرداخت :
 -1هزينه اقامت برای کارکنان شاغل وبازنشسته (همکار ی همسر ی فرزندان الزاماً مجرد ی پدر و مادر همکار) هر نفر به ازای هر شب
اقامت مبلغ  002/222ريا (فو بورد) يعنی همراه با صبحانه ،ناهار و شام بدون دريافت وجه اضافی) مسئولیت معرفی افراد واجد
شرايط بعهده رئیس واحد می باشد .
تبصره  :فرزندان کارکنانیکه در سا جاری ازدواج نموده اند فقط يکبار می توانند از امکانات هتل مذکور فقط در سا جاری استفاده
نمايند .
 1-1هزينه اقامت برای افراد بی  2تا 9سا  222/222ريا .
 1-2هزينه اقامت برای افراد زير دوسا رايگان می باشد.
 -2ساير وابستگان همکاران در صورت همراهی آنان هر نفر به ازای هر شب اقامت  722/222ريا
 2-1هزينه اقامت برای افراد بی  2تا  9سا

ساير وابستگان  002/222ريا

 2-2هزينه اقامت برای افراد زير دو سا رايگان می باشد .
 -9مدت اقامت برای همکاران محترم سه شب و چهار روز می باشد
 -1افراد جهت پرداخت هزينه اقامت نفرات بايد به شماره حساب  02202009/22ويا به شماره کارت  2023007932322222بانک
ملت به نام خانم سیده سارا شوقی ابدی واريز نموده و اصل فیش واريزی به همراه معرفی نامه واحد به واحد امور رفاهی دانشگاه (خانم
اکبردخت) تحويل نمايند.
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"همین شهادتها پیروزی را بیمه می کند ،همین شهادتهاست که دشمن را رسوا می کند در دنیا".
امام خمینی (ره)

 1-1معرفی نامه صادره از واحد شامل  :نام نام خانوادگی ی تاريخ دقیق تولد ی شماره شناسنامه –کدملی -نام پدر و نسبت با همکار و
شماره موبايل همکار الزامی می باشد.

آدرس و اطالعات تماس هتل آسیا :
مشهد مقدس ی خیابان پاسداران (جم سابق) هتل آسیا
تلف 251-92222291 :

