تازه هاي رفاهي كاركنان دانشگاه در سال ٩٨

با توجه به تفاهم و هماهنگي هاي اداره رفاه دانشگاه با هتل هما مشهد ،هتل رضوان اردبيل و شركت
حمل ونقل ريلي رجا  -اساتيد و كاركنان محترم دانشگاه مي توانند از خدمات ذيل استفاده نمايند.
 -1هتل پنج ستاره هما مشهد (احمد آباد) ملزم است قيمت ويژه خدمات مورد نظر را بصورت ذيل با
معرفي نامه از اداره رفاه دانشگاه به پرسنل دانشگاه ارائه نمايد.
هزينه اتاق و صبحانه هر نفر در هر شب(  020.12111ريال)هزينه اتاق  ،صبحانه و شام هر نفر در هر شب(  020012111ريال)مبلغ نفر اضافه هر شب (اتاق و صبحانه)(  02012111ريال)مبلغ نفر اضافه هر شب (اتاق  ،صبحانه و شام)(  020012111ريال) خدمات رايگان بهمراه اتاق شامل  :بوفه صبحانه  ،شارژ چاي  ،نسكافه و آب معدني روزانه در اتاق ،ترانسفر حرم بر اساس جدول زماني هتل و اينترنت  WIFIمي باشد.
 كليه هزينه ها برعهده خود ميهمانان مي باشد كه قبل از خروج از هتل توسط ميهمان پرداخت ميگردد.
آدرس :مشهد  ،احمدآباد  ،هتل هما شماره 0
تلفن  15000550 :موبايل 10050055001 :
 -2با توجه به هماهنگي هاي صورت گرفته با مديريت محترم هتل (چهار ستاره)رضوان خليج فارس
واقع در شهرستان سرعين استان اردبيل  ،همكاران محترم مي توانند با ارائه كارت پرسنلي از امكانات
زير استفاده نمايند:

نوع اتاق

نرخ برد(لاير)

با تخفيف  30درصد

با تخفيف  60درصد

اتاق يك تخته

3/100/000

2/170/000

1/240/000

اتاق دو تخته

4/650/000

3/550/000

1/860/000

اتاق سه تخته

5/650/000

3/950/000

2/260/000

اتاق كانكت سه تخته

5/450/000

3/810/000

2/180/000

اتاق چهار تخته

6/800/000

4/760/000

2/720/000

سوئيت يك خوابه براي  4نفر

6/100/000

4/270000

2/440/000

سوئيت پنج تخته

10/200/000

7/140/000

4/080/000

سوئيت شش تخته

10/900/000

7/630/000

4/360/000

تخت اضافه

1/090/000

-

-

* *تخفيف اعمال شده از  00خرداد تا  00شهريور  01درصد
* تخفيف اعمال شده از  0مهر تا  .0اسفند  01درصد
* قيمت هاي فوق همراه با صبحانه مي باشد.
* استخر براي مهمانان محترم هتل رايگان مي باشد .
*آدرس  :سرعين  -ميدان دانش -خيابان بعثت  -جنب فرمانداري شماره تماس155-0......0 :
 -3ارائه تسهيالت سفر با قطار بصورت گروهي با تخفيف در بهاي بليت  ،رزرو ظرفيت بيش از حركت
 ،پذيرايي درخواستي در قطار و  ...جهت اعزام هاي گروهي به مشهد مقدس  ،همكاران محترم جهت
كسب اطالعات بيشتر مي توان با شماره تماس  1.0-00050105حاصل نمايند
**همكاران محترم جهت اطالع از سايرموارد رفاهي به صفحه اول وب سايت دانشگاه ( بخش امور
رفاهي) يا به سايت اداره رفاه دانشگاه به آدرس  www . refahi.sums. ac.ir.مراجعه نمايند.

