
 مجتمع فرهنگي آموزشي طاها

با توجه به شرايط خاص كشور و شيوع بيماري كرونا از همگي همكاران عاجزانه استدعا داريم تا با رعايت پروتكل 
  هاي بهداشتي در خانه بمانند و از مسافرت خودداري نمايند.

  تذكرات مهم

وليت و عواقب آن به عهده وسنداشته و م ساختمان در حال تعمير است و امكان واگذاري پاركينگ به افراد وجود
  متقاضي است.

  با توجه به انجام تعميرات ساختمان، صدا و غبار ناشي از تعميرات در ساختمان وجود دارد.

رزرو اماكن به صورت دوره اي ممكن است و در صورت اقامت كمتر از دوره پيش بيني شده، هزينه كامل دوره 
ريال در نظر گرفته  750000( قيمت اسكان نفرات اضافي به ازاي هر نفر، شبي ميليون ريال) كسر مي شود. سه(

  شب مي باشد. 5حداكثر مي شود.)، طول مدت اقامت هر دوره 

  الزامات ورود و خروج

در ساعت ورود و خروج) هستند و عدم رعايت آن يل بويژه (ذكاركنان محترم موظف به رعايت قوانين و مقررات 
  درخواست هاي آتي منظور مي گردد.

  12:00قامتگاه:اساعت خروج از 12:00ساعت ورود به اقامتگاه:

  8 ) پالكنبش بيمارستان سوانح امدادي شهيد كاميابكوچه فدائيان اسالم دهم (، خيابان فدائيان اسالم، مشهد مقدس

  051- 38580911فاكس: 15الي  051- 38580914تلفن: 
  

  استفاده از واحدهاي مجتمع فرهنگي آموزشي طاهاضوابط نحوه 
  * حضور فرد درخواست كننده يا همسر ايشان در هنگام پذيرش در مجتمع، الزامي است.

  * ارائه معرفي نامه پرينت شده از سيستم و شناسنامه فرد متقاضي وكليه همراهان ضروري مي باشد. 

  اب اسالمي الزامي است.* شئونات اخالقي و اسالمي از جمله رعايت كامل حج

  *از پذيرش درخواست كننده به صورت مجردي ، جلوگيري خواهد شد.

  *آوردن حيوانات خانگي به داخل مجتمع ممنوع ميباشد.

  * استفاده از وسايل گرمازا (مانند پيك نيك ، هيتر برقي و ... ) در داخل واحدها ممنــــوع مي باشد.

  واد دخاني در واحدها و راهروهاي مجتمع، ممنوع مي باشد.* كشيدن سيگار و قليان و هر نوع م

و سال، هزينه اي دريافت نخواهد گرديد) 3* پذيرش ميهمانان بر اساس ظرفيت واحدها مي باشد. (براي كودكان كمتر از 
  پذيرش بيش از تعداد افراد اعالم شده انجام نخواهد شد.



ميهمان و يا خانواده و همراهان مورد تاييد دانشگاه، كه قبال  * استفاده از فضاي واحدهاي مجتمع، منحصر به شخص
  پذيرش گرفته اند، مي باشد و از ورود افرادي كه فاقد پذيرش مي باشند جلوگيري به عمل مي آيد.

  ظهر مي باشد. 12* زمان تخليه و تحويل واحدها، ساعت 

رم رزرواسيون خود، مبذول داشته زيرا مديريت مجتمع * دقت كافي در تاريخ و ساعت تحويل و تخليه واحد، درج شده در ف
  از پذيرش زودتر از موعد و امكان تمديد اقامت مهمانان، جدا خودداري خواهد نمود.

* پس از تحويل كليه امكانات داخل واحد ها، بر اساس ليست ارائه شده و صحت درستي و سالم بودن آن، مسئوليت حفظ 
  ي (مهمان) خواهد بود.و نگهداري آنها به عهده متقاض

* ارايه سرويس نهار و شام (به صورت تحويل درب واحد)، در زمان پذيرش مجتمع مشخص و هزينه هاي مربوطه نقداَ 
  دريافت خواهد شد.

  * هزينه اينترنت ميهمانان با توجه به هزينه هاي مرتبط ، محاسبه و اخذ مي گردد.

  ري موارد از طريق مسئولين مجتمع صورت خواهد گرفت.يپيگ *در صورت بروز هر گونه مشكل يا سوال ، صرفاَ

  *جهت حفظ آرمش محيط مجتمع و البته احترام به ديگر مهمانان ، از ايجاد سر و صدا به هر نحوي پرهيز شود.

الم س * پرسنل ذيربط ، كليه اموال واحد را صحيح و سالم به رئويت مهمان گرامي رسانده و در هنگام تخليه نيز ، صحيح و
  تحويل خواهند گرفت.

  * جبران ضرر و زيان وارده به اموال و اتاق تحويلي به ميهمانان در زمان اسكان بعهده شخص متقاضي مي باشد.
* اولويت استفاده از مجتمع همواره با كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه است. استفاده ميهمان در صورت وجود واحد 

هزار تومان هرشب  210هزارتومان و به ازاي هرواحد سه خوابه  150معادل به ازاي واحد دوخوابه خالي با پرداخت هزينه 
  اقامت ميسر مي باشد.

 فشردن كليد درخواست جديد به منزله قبول تمامي شرايط فوق مي باشد.

صورت ثبت نام شما ناقص ، مراحل زيربايستي بصورت كامل انجام پذيرد؛ در غير اين جهت تكميل ثبت نام: 1تذكر       
  مي باشد.

 -مرحله نهايي  -كليد ثبت  -تكميل فرم  -درخواست جديد  -انتخاب اقامتگاه  -خدمات الكترونيكي  -ميز كار 
  جهت بررسي

  جهت دريافت معرفي نامه، فرايند زير انجام گردد: : 2تذكر      

مجتمع، نيازي به پرينت فرم نبوده و با ارايه كارت الزم به توضيح است در صورت ارسال پيامك ثبت نام از سوي 
  ملي در ورودي مجتمع پذيرش انجام مي شود.

  -انتخاب آيكن ويرايش درخواست مورد نظر  -درخواستهاي قبلي  -خدمات الكترونيكي  -ميز كار 

  پرينت صفحه نمايش داده شده -انتخاب گزينه متن نامه (سمت چپ تصوير) 

  
 


