
نام خانوادگی همراهان

شماره داخلیشماره همراه

تاریخ تعداد دفعات 

امضاءمتقاضی

 14خروج دوشنبه ساعت --- صبح 9جمعه ساعت :   ساعت پذیرش سه روزه اول - 2

17خروج پنج شنبه ساعت  ----17دوشنبه ساعت :        ساعت پذیرش سه روزه دوم 

اداره – بانک کشاورزی به نام کمک های مردمی واریز و برای پذیرش و تحویل آپارتمان ارائه اصل فیش واریزی به واحد امور اداری 443021095هزینه اسکان کیش به شماره حساب -3

(روز قبل از سفر می باشد در غیر اینصورت به صورت خودکار کنسل می شود10ثبت نام قطعی منوط به رعایت پرداخت ).رفاه دانشگاه الزامی است 

. روز قبل می باید اعالم گردد در غیر اینصورت هزینه مربوطه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد5اعالم انصراف حداکثر - 4

توضیحات 

الزم به ذکر است هریک از درخواست . کلیه اعضاء محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه به همراه خانواده می توانند از این امکانات استفاده نمایند -1

.کنندگان تنها یک نوبت در سال می توانند از این امکانات بهره مند گردند

:تا تاریخ:                                                          از تاریخ

:روزهای قابل استفاده
پرداخت شد – ریال 1/500/000: مجموع اقامت                           (جمعه ،شنبه،یکشنبه،دوشنبه) شب 3 روز و 4

پرداخت شد – ریال 1/500/000: مجموع اقامت                          (دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه) شب 3 روز و 4

:شرایط امکانات و مشخصات کیش
خوابه ،آشپزخانه، سرویس بهداشتی ،تلویزیون ،یخچال،فرش،مبله کامل ،بالشت،ظرف وامکان پخت غذا 2- متر90یک باب آپارتمان به مساحت : امکانات

( نفره می باشد 6لوازم مورد نیاز در واحد اقامتی درحد یک خانواده ). اسپلیت می باشد3،
. می  باشد تعداد بیشتر دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص پذیرش این افراد ندارد   نفر6 قابل استفاده از واحد اقامتی تعداد نفرات***

جبران ضرر و زیان وارده به اموال و واحد تحویلی به میهمانان در زمان اسکان بعهده متقاضی می باشد***

.مسئولیت هرگونه اتفاق غیر مترقبه به عهده خود فرد بوده و دانشگاه در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت ***

:شرایط پذیرش مهمان از واحد اقامتی کیش

دوره سفر درخواستی

98فرم ثبت نام کیش  سال 

مشخصات متقاضی

:نام و نام خانوادگی

محل خدمت

نوع استخدام

" الزم به ذکر است تکمیل فرم به صورت کامل و خوانا و امضاء شده قابل بررسی می باشد"

(سال6مخصوص همراهان زیر )سن 


