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 با اهداي سالم

( فرح آباد ساري)هاي علمي دانشگاه هاي انجام شده، مركز همایش ریزي رساند با برنامه به استحضار مي اً،احترام  

كه تمایل به استفاده از امكانات  بازنشسته محترم شاغل و همكارانویژه اي را جهت اقامت آن دسته از  تسهيالت

 .گيرد به شرح ذیل در نظر مي  داشته باشند را رمضان در مركز فوق اقامتي در ایام ماه مبارك

 درصد و براي بيش از یك 02روزه  3دوره  پرسنل، براي یك هاي عادي تخفيف نرخ اقامت براي درخواست -1

 .گردد مي درصد منظور 32 دوره

 :گردند كه ازسوي واحدذیربط معرفي( خانواده12حداقل)روهيگ هاي ویژه براي اقامت  تسهيالت -0

درصد  32دوره به باال  0درصد و براي  02روزه  3براي یكدوره  در صورت پرداخت نقدي هزینه اقامت ، -

 .شود مي تخفيف در نظر گرفته

درصد تخفيف و بيش  12 روزه3دوره  براي یك( ماهه 3اقساط  (هزینه اقامت ر صورت پرداخت اقساطد -

 .گردد تخفيف منظور مي درصد 12دوره  از یك

 :ارجمند دانشگاه تسهيالت ویژه براي بازنشستگان - 3     

 (رهدو 0حداقل )درصد  02دوره  1 درصد و بيش از 32 روزه 3 اقامت یكدوره خفيف درهزینهت -          

 درصد 02و بيش از یك دوره  درصد 12مراه تخفيف براي یك دوره ه تسهيالت اقساطي به -          

 : پوشش واحد مددكاري تسهيالت ویژه براي پرسنل تحت -0     

درصد تخفيف و حمایت  32با  ماهه 3 صورت اقساطه و بلندمدت ب(روزه3)دریافت هزینه اقامت كوتاه مدت  -

 .(شود مي ثبت نام و معرفي توسط واحد مددكاري انجام)رفاهي دانشگاه  رو امو مالي اداره كل منابع انساني

 ما است ميهمان بهترين ارزياب كار

 ما به او وابسته ايم او به ما وابسته نيست بلكه

 به ما لطف ميكند اوست كه با دادن فرصت خدمت

 تر شايستهما را بهره مند نمائيد تا بهتر و  ما كمك كنيد و از نظرات ارزشمند خوده ب
 .شما خدمت كنيم به 

 )سبزتان در مركز همايشهاي علمي فرح آباد ساري مي باشيم منتظر حضور)


