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عصر یکشنبه  -به صورت دوره اي از عصرچهارشنبه لغایت عصر جمعه استفاده از ویالها 
  .لغایت عصر سه شنبه می باشد

  لیست نرخ اقامت در مجتمع فرهنگی، تفریحی چادگان

 

می شوم کلیه با توجه به این که بنده در ایام پاندمی بیماري کرونا این درخواست را ارایه نمودم، متعهد  -١
مقرارت مربوط به ستاد ملی کرونا و سایر آیین نامه هاي بهداشتی را رعایت کرده و در صورت وجود مشکل 
براي هر فرد که امکان پذیرش ایشان وجود نداشته باشد، موارد را بپذیرم و در صورت هرگونه مشکل و یا 

 .غیر نقدي بر عهده بنده استاتفاقی براي خود و میهمانانم، مسئولیت کلیه خسارات نقدي و 
 براي...  و بالشت محلفه، پتو، مانند، شخصی وسایل تمامی چادگان، بهداشت مرکز اعالمی پروتکل براساس -٢

 هیچگونه و ندارد وجود ویالها در وسایل این شده، تهیه متقاضی توسط باید ایشان محترم خانواده و متقاضی
  .شودنمی پذیرفته زمینه این در تقاضایی

شئونات اخالقی و اسالمی ازجمله رعایت کامل حجاب اسالمی و همچنین نظم، انظباط و مقررات مجتمع را  -٣
 .رعایت نمایم

عایت حفظ و نگهداري وسایل موجود در ویالها، درصورت بوجود آمدن هرگونه خسارت مبلغ مربوطه ازحقوق ر -۴
 .اینجانب کسر گردد

نفر می باشد، و براي نفرات  9نفر وویالهاي دوخوابه حداکثر  6 ظرفیت استفاده از ویالهاي یک خوابه حداکثر -۵
نفرات مازاد به هیچ عنوان .ریال، در نظرگرفته می شود 500،000مازاد برحداکثر تا دو نفر و هر نفر مبلغ 

ه و به اداره رفاه کارکنان اجازه داده می شود تا از طریق مدیریت امور مالی دانشگاه هزین. پذیرفته نمی شوند
در سال  4شایان ذکر است کودکان کمتر از . هاي مربوطه را طی دو قسط از حقوق و مزایاي اینجانب کسر کند

 .آمار فوق الذکر محسوب نمی شود
 .مندرج در معرفی نامه ورود به دهکده عصر 4عصر و خروج  5ورود رعایت دقیق ساعت  -۶
 .بویژه در موقع تحویل دادن ویالرعایت نظافت و بهداشت کامل ویال در زمان استفاده و  -٧
 .درصورت واگذاري ویال به دیگران از پذیرش جلو گیري به عمل می آید -٨
 .پذیرش همکاران جهت استفاده از ویالها به صورت مجردي امکان پذیر نمی باشد -٩
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شـما  ، مراحل زیربایستی بصورت کامل انجام پذیرد؛ در غیر این صورت ثبت نام جهت تکمیل ثبت نام: 1تذکر 
  .ناقص می باشد

تکمیـل   -درخواست جدید  -انتخاب اقامتگاه  -خدمات الکترونیکی  -میز کار -ورود به سامانه مروارید
  جهت بررسی -مرحله نهایی  -کلید ثبت  -فرم 

توضیح اسـت در صـورت ارسـال    الزم به . رفی نامه، فرایند زیر انجام شودجهت دریافت مع: 2تذکر
پیامک ثبت نام از سوي مجتمع، نیازي به پرینت فرم نبوده و با ارایه کارت ملـی در ورودي مجتمـع   

  .شودپذیرش انجام می

  -انتخاب آیکن ویرایش درخواست مورد نظر  -درخواستهاي قبلی  -خدمات الکترونیکی  -میز کار 

 پرینت صفحه نمایش داده شده -) سمت چپ تصویر(انتخاب گزینه متن نامه 


