
  »اقامتی زیارتی ایثارگران در مشهد مقدسآئین نامه استفاده از خدمات «

  

خود  فقط – مجاور ترمینال مسافربري  67و  65واقع در خیابان امام رضا (ع) بین امام رضا  -پاسارگادهتل به دلیل ظرفیت محدود  .1

 توانند ثبت نام نمایند.می تحت تکفل وي و خانواده (جانباز و آزاده و رزمنده، فرزند و همسر و خواهر وبرادر شهید) شاغلایثارگر 

 .شده استدانشگاه و هتل پاسارگاد منعقد  بین تابستان ماه در ایام 2به مدت  19/6/95لغایت  20/4/95یخ رقرارداد از تا .2

خواهـد  د شـاهد و ایثـارگر قـرار    سـتا از هتل در ایام ذکر شده در اختیار  و یک اتاق چهار تخته اتاق سه تخته دوقرارداد  موضوعبا توجه به  .3

 .داشت

 خواهد بود.ظهر روز سوم  12روز مقرر و زمان تخلیه هتل تا ساعت  14و تحویل اتاق از ساعت  شبانه روز 3 هر خانواده مدت اقامت   .4

اطـالع   بـه سـتاد شـاهد    و مشـخص درفرم ثبت نام روز قبل از اعزام توسط شخص ایثارگر  20رزرو هتل و تعداد نفرات همراه باید  .5

  .رسانی گردد

لـذا   بوده باشدها نیمه ب کلیه هزینه هاي هتل (اسکان و سه وعده غذا) جهت شخص ایثارگر و خانواده وي به صورتمقرر گردیده  .6

هزار تومان با صبحانه و ناهار و  50 ، 19/6/95لغایت  20/4/95از  مدت قرارداددر هتل در ایام  به ازاي هر روز اقامت هزینه هر نفر

شـماره   در زمان ثبت نام بـه  هزار تومان به ازاي هر نفردر روز) 25( غذا و اسکان هزینه  %50 به ازاي هر تخت کهخواهد بود  امش

 و دکتر محمد ابراهیم عبدالرزاق نژاد رضا دستجرديآقایان دکتر بنام  بانک رفاه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 153627104حساب 

به صورت تخفیف  مابقی %50( .به ستاد شاهد و ایثارگر ارسال گرددشده ه همراه فرم درخواست تکمیل واریز و فیش مربوطه بقابل 

 )از سوي ستاد پرداخت خواهد شد. ایثارگران

سن بدون تخت و غذا مبلغی دریافت نمیگردد لیکن در صورت درخواست صرفاً غذاي صبحانه، نهار و  کودکان زیر پنج سالجهت  .7

ریـال و   400000جهـت آنـان مبلـغ     در صورت درخواست تشک اضافی به همراه سه وعده غذا ریال و 000001شام کودکان مبلغ 

 ریال توسط خود شخص متقاضی در زمان پذیرش مستقیماً به هتل پرداخت شود. 300000مبلغ  بدون غذا

 بـدون غـذا  ریال  300000و مبلغ  با غذاریال  400000باید مبلغ  سن در صورت درخواست تشک اضافی سال 5افراد باالي براي  .8

 توسط خود شخص متقاضی در زمان پذیرش مستقیماً به هتل پرداخت شود.

 خواهد بود. ستادو اطالع رسانی به خ ثبت نام و وجه واریزي تاریو موافقت با معرفی و اعزام متقاضیان بر اساس  اولویت بندي  .9

ز رزرو هتل، اگر فرد موفق به حضور و استفاده از تسهیالت درخواستی نگـردد  بنا به هر دلیل بعد ا درصورت کنسلی و انصراف کارمند .10

اخذ شده از  %50مبلغ کل  ،روز 10روز قبل از اعزام باشد هزینه ثبت نام برگشت و در صورت انصراف با مدت کمتر از  10چنانچه تا 

 .ابل استرداد نخواهد بودق شدهبه حساب هتل واریز که متقاضی در زمان ثبت نام 

جهت ثبت نام همراه داشتن کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد خود و سایر اعضاء خانواده الزامی است و موقع پـذیرش در هتـل     .11

 باشد.الزامی می کارت ملی همه اعضاء نهم همراه داشت

سوي ستاد شاهد و ایثارگر به هتل امکان پذیر  ارسالی ازطریق لیست اسامی  اسکان و اقامت در هتل صرفاً پس از معرفی متقاضی از .12

 خواهد بود. 

رفت و برگشت به مشهد توسط خود افراد انجام می گیرد و ستاد شاهد هیچگونه مسئولیتی را در این زمینه و همچنین در طی مدت  .13

 . باشد ي هتلپاسخگوباید اضی ضمناً در صورت هرگونه خسارت به هتل خود متق اقامت در هتل مشهد برعهده نخواهد داشت.

 ایستگاه دارد. ،روبروي هتل BRTضمناً اتوبوس  .جهت تشرف به حرم امکان استفاده از سرویس رایگان هتل فراهم می باشد .14

 می باشد. در سایت ستاد موجودفرم درخواست ثبت نام  .15



 ستاد شـاهد و ایثـارگر بـه    مراه با فیش واریزي بههفرم ثبت نام را پس از پرینت از سایت تکمیل نموده و همکاران ایثارگر شاغل   .16

ضمناً  می باشد. 32395391و  32395390هماهنگی اطالع رسانی و شماره تماس ستاد جهت  .نمایند دورنویس 32430142شماره 

و در شهرسـتانهاي   متقاضیان مستقیماً موارد درخواستی فوق را به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه اطالع رسانی و ارسال نماینـد کلیه 

تابعه استان چنانچه امکان ارسال مستقیم مدارك مقدور نباشد مراتب از طریق رابطین ستاد که ذیالً معرفی میگردند مورد پیگیـري  

بـه سـتاد در خصـوص تحویـل      مستقیم از سوي متقاضـی  قرار گیرد. الزم به ذکر است اولویت بندي بر اساس اطالع رسانی تلفنی

 فیش واریزي خواهد بود. مدارك ثبت نام و

 

 

 رابطین ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در سایر مراکز تابعه

  آدرس محل کار  تلفن تماس  محل خدمت  نام ونام خانوادگی  ردیف

  امور اداري شبکه   32777601 -09155343759  شبکه بشرویه  آقاي حسین جهانیان  1

  امور اداري شبکه  32825196 -09133544437  شبکه طبس  آقاي حسین معتمدي فر  2

  حسابرسی اموال شبکه  32725421 -09155344508  شبکه فردوس  آقاي کاظم احسانی  3

  خانه بهداشت گسک  32140213 -09151641704  شبکه درمیان  آقاي مصطفی فرامرزي گسک  4

    09153639536  شبکه سربیشه  خانم آمنه کریمدادي  5

  عمومی شبکه بهداشت قاینامور   32565541 -09153628761  شبکه قاین  خانم زهرا اصغري  6

  اورژانس بیمارستان سرایان  09153660946  شبکه سرایان  آقاي مسعود بنی اسدي  7

  واحد بازرسی شبکه  32623380 -09153632470  شبکه نهبندان  آقاي محمد علی محسن زاده  8

 


