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فرآیند استفاده از مهمانسرای مشهد : -10  

( محدوده کاربرد و شرایط : 1-10  

.شرکتی( تمام وقت  و شاغل در مجتمعکلیه اعضای هیأت علمی و کارکنان )رسمی، پیمانی ،قراردادی و    

 شرایط استفاده از مهمانسرا:

 .است  مجتمعمدیریت امور اداری و پشتیبانی  بامهمانان محترم منوط به هماهنگی قبلی پذیرش  .1

 )تعداد این ایام براساس صالحدید حوزه اداری استروز  4شب و  3و به مدت ا هتسهیالت اسکان صرفاً برای استفاده دانشگاهیان و منسوبین درجه یک آن .2

در زمان استفاده از مهمانسرا حتما بایستی  ها و لیست رزرو خواهد بودو تمدید آن مشروط به تخلیه اتاق و تعداد متقاضی قابل تغییر است( و پشتیبانی

 داشته باشد . عضو دانشگاهی حضور

 شود.  تخلیه به عنوان یک روز کامل تلقی میبعدازظهر روز  14تاریخ ورود )اولین شب اقامت( الی بعدازظهر  14زمان استفاده از ساعت  .3

 باشد . زمان تحویل با هماهنگی همکاران قابل تغییر می .4

عدد تخت )همراه با امکانات اضافی برای افراد بیشتر(، سرویس بهداشتی و حمام، آشپزخانه، سرمایش و گرمایش و تلویزیون می  4امکانات شامل پذیرش  .5

 باشد .

 

( تماس گرفته و پس از رزرو اولیه، پرداخت مبلغ محاسبه شده 107داخلی  69051572559میهمانان محترم جهت رزرو و اسکان باید با آقای کرامتی ) .6

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با شناسه واریز  910100004001025303019010IR  شبایشماره به 

مراجعه به حسابداری برای یا  ،مجتمع آموزش عالی گنابادبه نام  از طریق مراجعه به بانک ملی 319025360115570000000014012003 

 واریز وجه، فیش واریزی را به ایشان تحویل دهند .

  .  تحویل اصل فیش واریزی الزامی است .7

 . ندارد، انداند و یا قوانین پذیرش را رعایت نکردهمهمانسرا تعهدی برای واگذاری اتاق برای افرادی که مراحل رزرو یا واریز وجه را کامل ننموده .8

گردد، در صورت انصراف یا واریز اشتباه مبلغ واریزی به میهمان عودت که مبلغ واریزی از بابت رزرو اتاق مستقیماَ به حساب دولتی واریز میتوجه نمائید  .9

 . داده نخواهد شد

 ساعت قبل بایستی که اقدام به رزرو مهانسرا نمایید و وجه مورد نظر واریز شود . 24حداقل  .10

 .تعیین شده توسط امور اداری نمایدفاصله پس از اتمام استفاده از مهمانسرا و برگشت، کلید را تحویل امور اداری یا فرد فرد رزرو کننده موظف است بال .11

 نظافت مهمانسرا بر عهده فردی خواهد بود که اقدام به اسکان نموده است .  .12

 اند . ر استفاده نمودهولویت با افرادی است که از مهمانسرا کمتا های اقامت همزمان،صورت درخواست در .13

 نماید.ولیت اموال مهمانسرا بر عهده فردی است که در آن جا اسکان دارد. چنانچه خسارتی به اموال مهمانسرا وارد شود فرد بایستی جبران خسارت ومس .14

صرف انرژی خواهشمند است هنگام جویی در منظور صرفهه مها مطمئن شوید. باز قفل بودن درب و همچنین بسته بودن پنچرهمهمانسرا هنگام ترک  .15

 . اقدام نمایید سوزی و ...و موارد مرتبط با آتش ها و بسته بودن شیرهای گازخروج از سوئیت نسبت به خاموش نمودن کولر گازی، چراغ

 ند .توانند درخواست استفاده رایگان و طوالنی مدت را به حوزه اداری ارسال نمایمدیران جهت تشویق همکاران محترم می .16

( مدت زمان استفاده :2-10  

)تعداد این ایام براساس صالحدید حوزه  استروز  4شب و  3مدت و به ا هتسهیالت اسکان صرفاً برای استفاده دانشگاهیان و منسوبین درجه یک آن .1

زمان استفاده از مهمانسرا حتما بایستی عضو  در. ها و لیست رزرو خواهد بودو تمدید آن مشروط به تخلیه اتاقاداری و تعداد متقاضی قابل تغییر است( 

 داشته باشد . دانشگاهی حضور

 شود.  تخلیه به عنوان یک روز کامل تلقی میبعدازظهر روز  14تاریخ ورود )اولین شب اقامت( الی بعدازظهر  14زمان استفاده از ساعت  .2

 باشد . زمان تحویل با هماهنگی همکاران قابل تغییر می .3
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( مبلغ :3-10  

.باشدمیتومان  25000هزینه اسکان به ازای هر شبانه روز   

( نگهداری سوابق :4-10  

.  امور اداری و پشتیبانی مجتمع )اداره کارگزینی و رفاه(1    

. مدیریت مالی مجتمع2    

 

: ( نمودار جریان فرایند5-10  

 

 

 مدیریت امور اداری و پشتیبانی
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ارائه درخواست و هماهنگی با امور اداری و پشتیبانی 

(ساعت قبل 24)حداقل   

شماره شبا:واریز وجه به   

IR91010000400102530301901 

مراجعه حضوری به امور مالی و پرداخت وجه یا   

و  تحویل اصل فیش واریزی به کارشناس اداری

 دریافت کلید مهمانسرا

 استفاده از مهمانسرا 

تحویل کلید مهمانسرا به کارشناس 

 اداری پس از مراجعت
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