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بخشنامه به کلیه واحدها 

ج  سالم علیکم

    احتراما"، بدینوسیله به استحضار می رساند سهمیه بهار ۹۷ برای هتل آپارتمان ابرار (مشهد) و مجتمع 

 http://eghamati.iums.ac.ir آموزشی و فرهنگی ایران(رامسر) در سامانه رزرو اماکن اقامتی به نشانی

از تاریخ ۹۶/۱۱/۲۸ قابل مشاهده می باشد. خواهشمند است ضمن اطالع رسانی به کلیه پرسنل، ترتیبی 

اتخاذ فرمائید تا کلیه همکاران محترم با در نظر گرفتن شرایط ذیل نسبت به رزرو و شرکت در قرعه کشی 

اقدام نمایند.

زمان رزرو سهمیه ها در سامانه اماکن اقامتی ۹۶/۱۱/۲۸ لغایت ۹۶/۱۲/۰۷ می باشد.  .۱

زمان قرعه کشی ۹۶/۱۲/۰۹ می باشد . .۲

کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی های آوای سالمت که طی یک سال  .۳

گذشته از تسهیالت اقامتی استفاده ننموده اند میتوانند از تسهیالت فوق استفاده نمایند.

متقاضیان در صورت تمایل می توانند هر دو محل اقامتی را رزرو نمایند ولی امکان برنده شدن برای  .۴

یکی از اماکن اقامتی ممکن می باشد.

هزینه اقامت در هتل آپارتمان ابرار(مشهد) ۳ شب و ۴ روز (حداکثر تا ۵ نفر) ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و  .۵

هزینه اقامت هر نفر اضافه (حداکثر تا۲ نفر) و هر نفر ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال و صرفا" با پرداخت از طریق 

http://eghamati.iums.ac.ir/
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سامانه می باشد. هزینه اقامت برای افراد زیر۴ سال رایگان میباشد.هتل امکانات پخت و پز ندارد صبحانه، ناهار 

و شام بصورت منو انتخابی سرو می گردد. ساعت ورود ۱۴و ساعت خروج ۱۲ می باشد.

هزینه اقامت در مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران (رامسر) ۳ شب و ۴ روز (حداکثر تا ۵ نفر)  .۶

۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و هزینه اقامت هر نفر اضافه (حداکثر تا ۳ نفر) هر نفر ۵۰۰.۰۰۰ ریال و صرفاً با 

پرداخت از طریق سامانه می باشد. هزینه اقامت برای افراد زیر۴ سال رایگان میباشد. هتل امکانات 

پخت و پز دارد. ضمناً فقط وعده غذایی صبحانه سرو می گردد. ساعت ورود ۱۳ و ساعت خروج ۱۰ 

صبح می باشد.

در صورت انصراف متقاضیان، عدم ثبت نام به موقع برندگان قرعه کشی و یا عدم وجود متقاضی  .۷

برای تاریخ خاص سهمیه ها بصورت سهمیه آزاد (با همان هزینه سهمیه های اصلی) در سامانه قابل 

رؤیت برای کارکنان دانشگاه بوده و کلیه متقاضیان (در صورتی که در یکسال گذشته از هیچگونه از 

تسهیالت اقامتی استفاده نکرده باشند) میتوانند بدون قرعه کشی نسبت به ثبت نام و دریافت 

معرفینامه اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام سهمیه ها حداکثر تا ۱۵ روز قبل از شروع دوره پایان می پذیرد. شایان ذکر است  .۸

برندگانی که نسبت به ثبت نام و دریافت معرفینامه اقدام مینمایند همزمان با ثبت همراهان خود 

می بایست هزینه مربوطه را از طریق درگاه اینترنتی سامانه واریز، و معرفینامه دریافت نمایند در 

غیر اینصورت سهمیه لغو خواهد شد.

برندگان قرعه کشی در صورت عدم استفاده از تسهیالت، مجوز استفاده از سهمیه های آزاد دوره  .۹

جاری را نخواهند داشت. 
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معرفینامه های صادره نیازی به مهر و امضا از طرف اداره رفاه ندارد و اطالعات کلیه متقاضیان به  .۱۰

محض ثبت نام و پرداخت نهایی از طریق سامانه برای پذیرش هتل قابل رؤیت بوده و تاریخ های 

ثبت نام شده غیر قابل جابجایی و هزینه واریزی (با هر دلیل) غیر قابل استرداد می باشد لذا 

همکاران محترم با دقت و برنامه ریزی الزم نسبت به انتخاب سهمیه مورد نظر و ثیت همراهان خود 

اقدام فرمایند.

میهمانانی که اسامی آنها در سامانه ثبت می گردد در صورت بروز حوادث احتمالی تحت پوشش  .۱۱

بیمه مسئولیت مجتمع میباشند لذا هرگونه تغییر اسامی، کاهش یا افزایش تعداد نفرات معرفینامه 

پس از پرداخت وجه امکانپذیر نمیباشد و پذیرش فقط مطابق اسامی مندرج در معرفینامه 

بوده و افرادی که اسامی آنها در معرفینامه قید نگردیده پذیرش نخواهند شد.

تبصره: ویرایش نفرات ثبت نام شده در سامانه تا یک روز قبل از تاریخ استفاده از سهمیه توسط 

رابطین رفاهی هر واحد میسر می باشد. اضافه نمودن افراد پس از پرداخت هزینه و نهایی کردن 

ثبت نام در صورت وجود ظرفیت خالی در مجتمع، امکان پذیر می باشد.

مؤکدا"اعالم میگردد حضور خود کارمند هنگام پذیرش و در طول مدت اقامت و همراه داشتن  .۱۲

شناسنامه کارمند و کلیه همراهان الزامی است. در غیر اینصورت مسئولیت عدم پذیرش و عدم 

بازگشت وجه پرداختی با خود مسافر و مسئول اطالع رسانی آن واحد می باشد.

رعایت حجاب و موازین اسالمی در طول مدت اقامت، الزامی میباشد. همکاران و همراهان محترم  .۱۳

ایشان مساعدت الزم را در این زمینه مبذول فرمایند. با توجه به محدودیت فضا و تعداد واحد، 

همراهان می بایست از افراد درجه یک و محارم باشند.
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متذکر میگردد مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران(رامسر) فاقد طرح سالم سازی دریا است. لذا  .۱۴

خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی جهت رعایت موارد فوق به اطالع کلیه کارکنان محترم 

رسانده شود.


