
در پیام نور دستورالعمل استفاده از مراکز گردشگری و سیاحتی دانشگاه 

 3/7/1401 یکشنبه لغایت 10/5/1401ایام منتهی به دوشنبه 

استتردادا اا امناتاا امامر    به منظالپیرو دستترالامل ا ابیغ   غدیر خم، با تبریک و تهنیت عیداهلل اکبر عید والیت،

که ترایج مرعه کش  دل ساماته شخص  جامع ادالی و مام    ،داتشگاا دل ایام مرخص  تشایق  ه نالان ملزا و محررم  

دوشتتنبه  اا مالخ کشتتالاستتران های  ت ام یص یافره به تخصتتی به پیاستتت ستته یه  استتت مابا لویت  برگزیدگان

ثبت تام دل ستتاماته  جهتبه  ،جهت استترحرتتال و دل  تتالا برتامه لیزی ستتدر 3/7/1401مغایت ینشتتنبه  10/5/1401

  م  شاد اعیم ه نالان به حرال  ،مذکال

 شرایط مصوب کارگروه: 

 سال گذشره اا امناتاا امامر  اسردادا تنردا باشند  5بایست ط  * مرقاضیان اسردادا اا اماکن لفاه  م 

لویت مدالک هایر  و    ،پذیرش با اخذ   باشتتتد   دل اخریال ه نال محررم و خاتاادا ایشتتتان م      ،یافره  * محا امامت اخرصتتتا     

 ( پذیرفتخااهد  الا  میه اتانشناسنامه ی 

سنان یافره دل واحدهای دو خاابه   شرر اا ظرفیت مذکال،   تدر خااهد باد   4تدر و واحدهای یک خاابه  6* تلداد تدراا ا   افراد بی

   ه ترخ خااهند باد(مش ال اضاف

 جایگزین   الا خااهد گرفت  ؛اسران های اومایت دادا شدا، اا سایر اسران هاسای دل  الا عدم تن یا ظرفیت اا  *

ستور معاون محترم اداری و مالی، هزینه اقامت   ستان ها، به د سط     همکاران * به منظور رفاه کارکنان تمامی ا سه ق در 

 از حقوق مکتسبه کسر خواهد شد.   

سدر برای ه نالان محررم،    سهامت دل برتامه لیزی  سراها تا     * به منظال  سردادا اا امناتاا امامت  ترایج برگزیدگان ا

شنبه   سردادا کنندا   منرخبانمرداد و مرلامب آن ترایج  2پایان مردادماا، دل لوا ین سراها ا شگاا اا میه ان  تا  ی دات

 و مشتتاهدا مابا ، (erp ه نالان  ادالی و مام  جامعدل ستتاماته ی شتتخصتت   مرداد ماا 22دل تالیخ ، ایا مهر ماااو

      است پیگیری

 سالمت با همراه خوش سفری آرزوی با                                                                                                                                  

 داره رفاه دانشگاها                              


