
 

 

 

 سپنتا ***رایط پذیرش مهمان در هتل ش
 

 با سالم و احترام 

 

با عنایت به موافقت مسئولین دانشگاه در خصوص افزایش امکانات رفاهی به اطالع می رساان  طقات اوافات    

 از اااری  کلیه اعضاء محترم هیات علمی و کارکنان گرامی می اواننا    سپنتا سه ستارههتل بعمل آم ه با 

با دریافت معرفی ناماه از اماور    " فصل بهار،تابستان،پاییز،زمستاندر  " 29/12/98لغایت  01/03/98

 بهره برداری نماین  .  اداری دانشگاه از امکانات اقامتی مذکور

 نکات قابل مالحظه  : 
 )جمعه،شنقه،یکشنقه،دوشنقه( روز می باش . 4شب  3م ت اقامت در هتل  

 روز می باش  . )دوشنقه،سه شنقه،چهارشنقه،پنج شنقه،جمعه( 5شب 4م ت اقامت در هتل  

 نفار  7( اع اد مهمانان  ، یک اااق چهاراختهاااق سه اخته  یکبا اوجه به اع اد اااق های رزرو ش ه ) 

  می باش .

 شام می باش  .م ت اقامت همراه با صقحانه ، ناهار ،  

  می باش  ریال 4 000/00 برای هر فرد به ازاء هرشبهزینه اقامت. 

ریاااب و افااراد  000/200نیمااه بهاااء ساااب  5اااا  3ساااب باا ون اخاات رایگااان ، کودکااان  3کودکااان  

 محاسقه می گردد. سال بصورت تمام بهاء 5باالی 

و  12قبههل از سهها ت اق تههتخلیههه ا)ساااعت ورود وخاارور افااراد طقاات قااوانین هتاال ماای باشاا . 

 می باش . (14ق بعد از سا ت تاتحویل ا

            چنانچه میهمانان معرفه  شهده تههت بسهتوان و همراههان رهود دررواسهت ااهاق مهازاد بهر

سهمیه داشته باشند بهه منظهور مسها دت بها میهمانهان در وهورت وتهود ااهاق رهال  هزینهه           

تخفیه     20و ایهام ییهر پیه     10اقامت و پذیرای  )وبحانه ،ناهار، شهام(رودرا در ایهام پیه      

رواههد ررفهت و هزینهه مربواهه توسهط میهمهان مه  بایسهت           ویژه از نرخ بهرد هتهل در نظهر   

سها ت قبهل از    48پردارت رردد توضیح اینکه موارد میهمهان معرفه  شهده مومه  مه  باشهد       

اق ته نسهبت بهه ارهذ تاییهده رزرو ا     05132242182ورود به هتل ضمن تمها  تلفنه  بها شهماره     

 . اقدام نماید
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روز 20متقاضااایان گرامااای جهااات برناماااه ریااازی بهتااار اااااری  اساااتفاده از هتااال را  تماااا      

شاااماره روز ققااال باااه  10ققااال باااه اماااور اداری دانشاااگاه اراهاااه نماهیااا  ، هزیناااه اقامااات را  

اراهااه اصاال  واریااز و  کمهه  هههای مردمهه   بههه نههام   کشههاورزیبانهه   443021095

مبلههو واریههزی  بههه هههیب وتههه قابههل    و فاایش واریاازی بااه اداره رفاااه الزاماای ماای باشاا    

 .استرداد نم  باشد

 ااری  های اختصاصی به افراد جهت استفاده از هتل قابل اغییر نمی باش . 

  ضور همکار گرامی جهت اقامت در هتل الزامی می باش . 

  روز قبل م  بایهد ا هالم رهردد در ییهر اینصهورت هزینهه        5ا الم انصراف حداکثر

 مسترد نم  رردد .مربواه به هیب  نوان 

     روز قبهل از سهفر مه  باشهد در ییهر      10ثبت نام قطع  منوط بهه ر ایهت پردارهت

 اینصورت به وورت رودکار کنسل م  شود .

 
 

 

 

 

 

 دانشواهاداره رفاه 


