
 

 

 بشای ٍیالی چادگاى گشدشگشیساٌّوای ساهاًِ 

 ًحَُ ٍسٍد بِ ساهاًِ سصسٍ ٍیال -1

ضَیذ یا اس طزیك سایت  گزدضگزی ٍارد ساهاًِ  http://refahi.aui.ac.irاتتذا اس طزیك سایت 

 تارگشاری ٍ لاتل دستزسی است. اسجاع سشیع کاسهٌذاى ٍ ّیات علویداًطگاُ ٌّز اصفْاى 

 در اداهِ تا ٍارد ًوَدى ًام کارتزی ٍ رهش عثَر ٍ ّوچٌیي هتي هَجَد در تصَیز ٍارد پزٍفایل خَد در ساهاًِ ضَیذ.

 .دّیذ تغییش را رهش عثَر ٍرٍد هحض تِ تایذ کِ است ّز ضخص هلی کذ عثَر رهش کارتزی ٍ ًام:  تزکش

 

 یاصاتتششایط  سصسٍ ٍیال ٍ اه -2

 .گیزد هی صَرت گشدشگشی ساهاًِ طزیك اس فمط رسرٍ

 تعذاد کزدى هطخص تاٍ  اتتذا گشیٌِ ٍیالی چادگاى را در اًتخاب ٍیال اًتخاب ًواییذ چادگاى یٍیال رسرٍ جْت

 رًگ تا ٍیژُ ٍ تعطیل ایام ایٌکِ تَجِ، لاتل ًکتِ. ًواییذ کلیک رسرٍ دکوِ رٍی تز ٍیال رسرٍ تاریخ ٍ ّوزاّاى

 .تاضذ هی تطخیص لاتل لشهض

هی  دارًذ تاس  فمط تزای کساًی کِ اٍلَیت اًتخابهاُ تعذ  تزایّز هاُ دستزسی رسرٍ  چْاسدّن::240اس ساعت 

  ضَد. 

 

http://refahi.aui.ac.ir/


 

 

 اهتیاصات0

ّز هاُ تزای رسرٍ هاُ تعذ  چْاردّن:::42ساعت اٍلَیت اًتخاب دارد کِ  یک اهتیاصّز  ضخص در طَل سال 

 تزای ایطاى تاس هی ضَد.  

یعٌی در ساهاًِ گزدضگزی ثثت رسٍر ًوَدُ اًذ  ًوَدُ استفادُ ی چادگاىٍیال اس جاری سال در کِ : کساًیتزکش

 شش :::42اس ساعت  فمط اٍلَیت اًتخاب ّستٌذ ٍ فالذ اهتیاص اًصزاف دادُ اًذ ًْایی اًذ ٍ یا پس اس ثثت ًام

 .الذام ًوایٌذرٍس سفز هی تَاًٌذ در صَرت خالی تَدى ٍیال، ًسثت تِ رسرٍ  آى هَعذ لثل اس  سٍص

رٍس  ضص :::42الثتِ اس ساعت  هی تَاًذ در ساهاًِ  ثثت ًام ًوایذّز کس تِ اًذاسُ دٍ رٍس پیک ٍ دٍ رٍس غیز پیک 

 لثل اس سفز ضزایط تزداضتِ هی ضَد ٍ هحذٍدیت اًتخاب یا تعذاد رٍس ٍجَد ًذارد.

 ًحَُ پشداخت -3

 سیال:::::2ٍغیز پیک)غیز تعطیالت داًطگاُ( سیال:::::5لیوت ّزضة در ایام پیک)تعطیالت داًطگاُ( 

ِ دسگاُ باًکی اص دس صَست عذم گضیٌکِ تایذ اس طزیك درگاُ تاًکی پزداخت ًوایذ ٍ هحاسثِ هی گزدد، 

 ذ.یگشد خَاّذحمَق هتماضی کسش 

: هتماضی هی تَاًذ تزای یک ساعت ٍاحذ هَرد ًظز را رسرٍ ًوایذ ٍ در ایي هذت ًسثت تِ ٍاریش هثلغ اس تزکش

البتِ سرٍ ایطاى اس ساهاًِ حذف هی گزدد . درگاُ تاًکی الذام ًوایذ در غیز ایي صَرت تِ صَرت خَدکار ر

باًکی فعال ًباشذ تا یک ساعت فشصت اًصشاف داسد ٍ پس اص آى ثبت ًام  دسصَستی کِ دسگاُ

 ایشاى لطعی، ٍ هعشفی ًاهِ بشای ایشاى صادس خَاّذ گشدیذ.

 ًحَُ اًصشاف -4

هبلغ دٍ در صَرت اًصزاف یا عذم حضَر ضخص هعزفی ضذُ جْت تحَیل ٍیال یا خالی هاًذى ٍیال تِ ّز دلیل 

اس حمَق ایطاى   (بذٍى سَبسیذ داًشگاُدسصذ ّضیٌِ توام شذُ :5کوتش اص) اعالم شذُ بشابش ّضیٌِ

 کسز هی گزدد.

تاسگزداًذى هثلغ تٌْا هَجة تعییي جایگشیي  هی سَسد ٍفشد  اًتخاب اهتیاص ،: )در صَرت اًصزافتزکش

البتِ تا صهاًی کِ . لذا ّیچ پَلی اس طزیك داًطگاُ هزجَع ًخَاّذ ضذ داختی اس سَی فزد جایگشیي استپز



 

 

ثبت ًام جاًشیي، هبلغ سصسٍ ٍیال اص فشد جایگضیي کسش خَاّذ دسگاُ باًکی فعال ًباشذ دس صَست 

 .(گشدیذ

 

 

 

 تَاًیذ رسرٍ خَد را لغَ ًواییذ. هی "اًصزاف"در صَرت اًصزاف، تا کلیک تز رٍی دکوِ 

 رٍس را رسرٍ ًوایذ. تعذ اًصزاف گشیٌِ هَرد ًظز سثش هی ضَد ٍ ضخص دیگز هی تَاًذ آى

 .تَضیحات تکویلی50

 .تاضذ داضتِ حضَر تایذ تحَیل سهاى در ضٌاسایی هعتثز کارت تا ضذُ هعشفی فشد حتواً -



 

 

اس طزیك اتَهاسیَى اداری تزای  هعزفی ًاهِگزدضگزی در ساهاًِ  هتماضی ثثت ًامتا دٍ رٍس کاری پس اس  -

 ٍی صادر هی گزدد.

ثثت تعضی اس رٍسّا تِ صَرت پکیج دٍ رٍسُ است ٍ در صَرت هتماضی تَدى حتواً تایذ ّز دٍ رٍس تا ّن  -

 ضَد. ًام

ًفز هی تَاًٌذ استفادُ ًوایٌذ کِ  درصَرت اضافِ تز ضذى تا  :0است ٍ حذ اکثز  ًفش 8ظزفیت هتعادل ٍیال  -

 خت ًوایٌذ.پزدا هسٍَل پذیزش ٍیالتایذ تِ  سیال:::::1سمف سِ ًفز ّز ًفز 

 ًظافت داخلی ٍیال در سهاى تحَیل دادى تِ عْذُ استفادُ کٌٌذُ است. -

 است. 16ٍ تحَیل ٍیال ساعت  15تخلیِ ٍیال ساعت  -

 ّز گًَِ خسارت احتوالی تِ اهَال هٌمَل یا غیز هٌمَل ٍیال تِ عْذُ استفادُ کٌٌذُ است. -

 دستگاُ خَدرٍ رایگاى ٍیک دستگاُ خَدرٍ اضافِ تا اخذ ٍجِ تِ دّکذُ هجاس است. ٍرٍد یک  -

 ضستطَی خَدرٍ در هحَطِ ٍیال هوٌَع است. -

الصم بِ رکش است دس ششایط خاص خاسج اص لَاًیي ساهاًِ؛ هتماضیاى هی تَاًٌذ با دفتش  -

سا اعالم اسی دسخَاست خَد اص طشیك اتَهاسیَى اد سپساهَس فاّی ّواٌّگی ًوَدُ 

 ًوایٌذ کِ دس صَست عذم تضییع حمَق دیگش پشسٌل دسخَاست لابل بشسسی است.

 


