
 

در  داًشگاُ ٌّز اصفْاى تسْیالت گزدشگزی اطالعات

 66 ایام تعطیالت تابستاى

 

هجتوع رفاّی ساحلی شْید  -)داًشگاُ هاسًدراى  شوال بابلسزٍیالی      -1

 ًَاب صفَی(

تِ هست سِ شة  ّعاض ضیال 011هتط ّط شة  021ترت حسٍز  6زٍ ذَاتِ  - 7 شواضُ الف: ٍاحس

 ضیال 0211111جوعاً 

تِ هست سِ  ّعاض ضیال 811هتط ّط شة  071ترت حسٍز  02چْاض ذَاتِ  - 5 شواضُ ب: ٍاحس

 ضیال 2011111شة جوعاً  

ذَاّس تَز  شة سِّط یک اظ پطسٌل زاًشگاُ تطای  هصکَض تسْیالتّط هتقاضی استفازُ اظ  سْن

اب ٍ تسَیِ حس زضذَاستظهاى اضسال اٍلَیت  ٍ تط اساس سی اعالم شسُظهاى تٌ جسٍل طثق کِ

 اذتظاص هی یاتس.

 طفَی ًَاب شْیس هجتوع هیْواًاى اسکاى تلفي ضاٌّوای

 هجتوع هسٍَل طازقیاى آقای 10005002080 – 19009175057

 هجتوع ذسهات هسٍَل ذسا کس آقای – 19000260869

 هجتوع ًگْثاًی – 10005002109



اسکاى  –سَییت آپارتواى ) داًشگاُ اهام رضا علیِ السالم  - هقدس هشْد     -2

 سعدی( 1

 ًین ٍ یک حسٍز حطم تا فاطلِ ؛ هتط 61 حسٍز ترت 0 ذَاتِ یک سعسی ذیاتاى ٍاحس: الف

 ًفط 0تطای  ّعاض ضیال611ّعاض ضیال تِ هست سِ شة جوعاً 211کیلَهتط ؛ ّطشة 

 تَز ذَاّس شة سِ زاًشگاُ پطسٌل اظ یک ّط تطای هصکَض تسْیالت اظ استفازُ هتقاضی ّط سْن

 حساب تسَیِ ٍ زضذَاست اضسال ظهاى اٍلَیت اساس تط ٍ شسُ اعالم تٌسی ظهاى جسٍل طثق کِ

 .یاتس هی اذتظاص

 0 پالک سطاب حسیٌیِ ضٍتطٍی 08 سعسی سعسی ذیاتاى سطاب هیساى -هقسس هشْس:آزضس

 ًجفی آقای 19108106028 – 19052506559:   تلفي

 سز شَر( باسارچِ) آییٌِ ّتل قصز –هقدس هشْد  -3

تِ تعساز اعضای ذاًَازُ زضجِ یک )شرض، ّوسط، فطظًس(  تِ هست ترت تا غصای هٌَ اًتراتی 

 ّعاض ضیال تطای ّطًفط751ّعاض ضیال تِ هست سِ شة جوعاً 251ّط ترت   –سِ شة تا غصا 

ّعاض ضیال اظ 011ًکتِ: ) زض طَضتی کِ یک ًفط غصا ًیاظ ًساشتِ تاشس تطای ّواى یک ًفط ّط ضٍظ 

ّعاض ضیال تطای سِ شة  051ّعاض ضیال جوعا 051اضی کسط هی گطزز ٍ تایس تطای آى ًفط سْن هتق

 پطزاذت ًوایس(

 آقای آقایی - 19017866078 – 19000885211تلفي تواس: 

 (دٍ ٍاحد -چادگاى )هجوَعِ ایثارٍیالی  -4

زضذَاست ٍ ضَاتط هٌسضج زض آییي ًاهِ  اضسال طثق اٍلَیتًفط  8یک ذَاتِ زٍ ترتِ ظطفیت 

 کاضکٌاى ستاز ضفاّی



 تَز ذَاّس شة سِ زاًشگاُ پطسٌل اظ یک ّط تطای هصکَض تسْیالت اظ استفازُ هتقاضی ّط سْن

 حساب تسَیِ ٍ زضذَاست اضسال ظهاى اٍلَیت اساس تط ٍ شسُ اعالم تٌسی ظهاى جسٍل طثق کِ

ّعاض 011شة ّط شة  زٍّط یک اظ پطسٌل  تا تسْیالت تطای هتقاضی  سْن) .یاتس هی اذتظاص

 (ّعاض ضیال 811جوعاً ضیال 

 آقای آًالَیی هسٍَل ٍیال 19000702126تلفي تواس: 

 تذکزات:

 هاُ تیط 07تاضید  شٌثِضٍظ  20ساعت  طثق اٍلَیت زضذَاست اظ هشْس ٍ شوال ثثت ًام -

 طثق جسٍل ظهاى تٌسی پیَست ازاضیق اتَهاسیَى یفقط اظ طط تیط 20لغایت چْاضشٌثِ 

تا تَجِ تِ هحسٍزیت هَجَز، اٍلَیت تا هتقاضیاًی الظم تِ شکط است . ) اًجام هی پصیطز

 (ظٍز تط زضذَاست ًوَزُ ٍ هعطفی ًاهِ زضیافت ًوَزُ تاشٌس کِاست 

هی تَاًٌس اظ ططیق اتَهاسیَى  ععیعاًی کِ زستطسی تِ اتَهاسیَى ازاضی ًساضًس،: ًکتِ

 اقسام ًوایٌس. اىهستقین یا زیگط ّوکاض ٍلهسَ

هشْس ضا زضذَاست زّس لکي زض یا اسکاى ی شوال ٍ ّاّط شرض هی تَاًس یکی اظ ٍیال -

زٍم  اٍلَیتععیعاى هی تَاًٌس هکاى تکویل ظطفیت ٍیالّای شوال ٍ هشْس  طَضت عسم

تٌاتط ایي زض زضذَاست ّای اضسالی  .ًوایٌس اذت زٍ تطاتط ًطخ اعالم شسُ ضظضٍتا پطزضا 

 اٍلَیت اضسال شوال یا هشْس لحاظ گطزز.

ٍیالی چازگاى تسْیالت  96یک تاب ٍیالی چازگاى زض هطزاز هاُ  تا تَجِ تِ اضافِ شسى -

الثتِ طثق جسٍل ظهاى تٌسی اعالم طثق گصشتِ ٍ هستٌس تِ آییي ًاهِ ستاز ضفاّی کاضکٌاى 

 عول ذَاّس شس.شسُ 

 .اظ قطعی شسى زضیافت هی گطزز ٍ هعطفی ًاهِ پس اظ آى طازض ذَاّس شسّعیٌِ پس  -



ِ کاضت ًیست ٍ فقط شرض هعطفی شسُ تا اضای اهتیاظات ضفاّی قاتل ٍاگصاضی تِ زیگطی -

 شٌاسایی هعتثط هی تَاًس اظ آى استفازُ ًوایس.

 لیل؛تِ ّط ز زض طَضت اًظطافهْلت اًظطاف تا قثل اظ طسٍض هعطفی ًاهِ ذَاّس تَز ٍ  -

شرض تایس پطسٌل جایگعیي ذَز ضا تِ اهَض ضفاّی اعالم ًوایس ٍ زض طَضت ذالی هاًسى 

 هٌظطف گطفتِ ذَاّس شس.شرض  اظ زٍ تطاتط ّعیٌِ اعالم شسُ  ظطفیت

 .تیط تا ّواٌّگی ّتل قطعی ٍ طازض هی شَز 25ٍ  20هعطفی ًاهِ ّتل قظط آییٌِ هشْس  -

ید ٍضٍز ٍ ذطٍج ٍ عالم شسُ تا زضج تاضزضذَاست ّا تایس طثق جسٍل ظهاى تٌسی ا -

 تٌظین گطزز. ٍ هتي پیَست شسُ ضزیف جسٍل اضایِ

شطایط، اطالعات، تعْسات ططفیي، تظاٍیط ٍ .... تطای ّط یک اظ هَاضز گطزشگطی تِ  -

ِ زضذَاست تا زقت توام هَاضز ضا زز لصا ععیعاى هتقاضی قثل اظ اضایپیَست تقسین هی گط

 .هطالعِ ًوایٌس

؛ تا قثل هشْس ٍشوالقطازاز تا  تَزى ًْایی فقات ٍ زض شطف عقساهطاحل تَ طیتا تَجِ تِ  -

 ًساضز. هصکَض تسْیالت اضایًِسثت تِ ّیچ گًَِ تعْسی  زاًشگاُ اظ طسٍض هعطفی ًاهِ

 جَاب گَی سَاالت شوا در اهَر رفاّی آقای هحود صادق پَستیي دٍس

  215داخلی  ساختواى هزکشی

 36262552 شوارُ هستقین:

ٍب سایت اهَر رفاّی ٍ تلگزام  بِ ٍسیلٍِ فزم ّای تکویلی  ، شزایطاطالعات -

@refahiart  هستدعی است حتوا هزاجعِ فزهایید.ارایِ هی گزدد لذا 

 خداقَت

 ادارُ اهَر رفاّی کارکٌاى ٍ اعضای ّیات علوی داًشگاُ ٌّز اصفْاى


