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 اداره رفاه کارکنان

 

  1398سال کیش مهزآموسشی و اقامتی و مجتمع  هشینه سفزکمک دستورالعمل استفاده اس 

 

برش  زيزض  98 زاضی )ضسمی، پیماوی، لطاضزازی( زاوشگاٌ زض سالَیات علمی ي اومه َعیىٍ سفط اعضای محتطم  - 1ماده 

 :بٍ شطح شیل می باشس

  سفط ومه َعیىٍ - بخش اول

 ذًاَس بًز ي بطای َط وفط الامت بُمطاٌ صبحاوٍ است وٍ بصًضتومه َعیىٍ استفازٌ اظ مجتمع ویش مُط  – بخش دوم

  اظ ومه َعیىٍ سفط وسط ذًاَس شس. محاسبٍ ي بصًضت وطخ تمام شسٌ )بطاساس مىًی وطخ زاوشگاٌ( واَاض ي شام َعیىٍ

 )َتل ویش مُط( زض مست محسيز می تًاوىس فمظ اظ ومه َعیىٍ برش زيمَمىاضی لطاضزاز زاضای َمىاضان : 1تبصزه

 استفازٌ ومایىس.

بٍ واضوطز محاسبط اساس میعان مبىای محاسبٍ ومه َعیىٍ سفط اعضای جسیس الًضيز، اوتمالی ي مامًض اظ تاضید يضيز  :2تبصزه

 زاوشگاٌ می باشس.

 اعضای مامًض زض صًضت زضیافت حمًق ي معایا اظ زاوشگاٌ، اظ ومه َعیىٍ سفط بُطٌ مىس ذًاَىس شس. :3تبصزه

 اظ مماصس شیل لابل مصطف می باشس: بطای یىی 89 سالزض ومه َعیىٍ برش ايل   - 2ماده 

 تُطان( سفط َای زاذلی )بجع استان –الف 

  َای ذاضجیسفطولیٍ  –ب 

طح شیل ضا ــــــبٍ ش مستىسات سفط ،یهبٍ یىی اظ مماصس شوط شسٌ زض مازٌ اعضای زاوشگاٌ ، پس اظ اوجام سفط  – 3ماده 

 .سىزاوشگاٌ اضائٍ ومای مسیطیت امًض ازاضی/ ازاضٌ ضفاٌ واضوىانبٍ  می بایست بٍ َمطاٌ وامٍ زضذًاست پطزاذت ومه َعیىٍ

 

 



 اضائٍ شًز(  لغ،بزاضای م )زض صًضت ذطیس ایىتطوتی پطیىت بلیظ بلیظ اتًبًس،  بلیظ لغاض،  مطاٌ واضت پطياظَ بلیظ ًَاپیما بٍ -

 معتبط  َا ي سایط مطاوع الامتی َتل مُط شسٌي  معتبطصًضتحساب َعیىٍ الامت با  -

 َا ي مطاوع پصیطایی ضستًضان مُط شسٌ ي  معتبطصًضتحساب َعیىٍ غصا ي پصیطایی : با  -

 آغاوس َای زاضای مجًظ شسٌ طُي م با صًضتحساب معتبط تًض :  َعیىٍ -

 َعیىٍ  سًذت: با صًضتحساب معتبط -

 می تًاوىس اضسال ي اظ معایای آن بُطٌ مىس گطزوس. سه نوبت زض: زض عًل سال  مذارک هشینه سفز -

جُت پطزاذت بٍ مسیطیت امًض مالی زاوشگاٌ ازاضٌ ضفاٌ واضوىان اسىاز اضائٍ شسٌ اعضای زاوشگاٌ پس اظ بطضسی ايلیٍ  – 4ماده 

 ز.ًش میاضسال 

 .زمی گطزتمسیس  3189تا پایان فطيضزیه  87سال  ومه َعیىٍظمان استفازٌ اظ – 5ماده 

وىطزٌ استفازٌ  89 ماٌ ضا تا پایان فطيضزیه 87سال ومه َعیىٍ  برشی اظ یا یچَزض صًضتیىٍ اعضای زاوشگاٌ،   - 6ه ماد

 .ع می شًزـــــتجمی )برش ايل( 89اوتمال می یابس ي با ومه َعیىٍ سال  89بٍ سال  بالیماوسٌپىجاٌ زضصس  باشس

باظوشستٍ شسٌ اوس  87زض سال  اوتمال پىجاٌ زضصس ي یا تمسیس ظمان استفازٌ تا پایان فطيضزیه ماٌ شامل اعضایی وٍ :1تبصزه 

 باشس. ومی

س استفازٌ وىطزٌ باشىس پىجاٌ زضص 87یان اسفىس ضا تا پا مه َعیىٍزض صًضتیىٍ اعضای زاوشگاٌ َیچ یا برشی اظ و – 7ماده 

 تجمیع می شًز. 89سال  )برش زيم(ي با ومه َعیىٍ یابس اوتمال می 89سال بالیماوسٌ بٍ 

، بطازض، مازض  سط، فطظوسان، پسض)َم ی يیَعیىٍ َای اضائٍ شسٌ زض مازٌ زي می بایست مطبًط بٍ عضً یا ذاوًازٌ  – 8ماده 

 )اظ اضائٍ مسضن غیط اظ مًاضز مصوًض ذًززاضی شًز( ( باشس.ذًاَط

 بٍ شطح شیل لابل استفازٌ می باشس:ي بط مبىای ایه زستًضالعمل  89برش زيم زض عًل سال ومه َعیىٍ  – 9ماده 

اتًماسیًن ساماوٍ ي اظ عطیك برش ذسمات الىتطيویىی،  صزفاً بصورت الکتزونیکی ویش مُط ضظضي الامت زض مجتمع – 1

 ازاضی لابل اوجام می باشس.

بٍ عىًان َمطاٌ اعالم ومًزٌ اوس ي پس اظ تاییس زضذًاست اظ سًی  افطازی ضا وٍ  می باشىس صزفاً مجاس  اعضای زاوشگاٌ –2

 .زض محل مجتمع حضًض یابىس ،بٍ َمطاٌ شرص عضً زاوشگاٌشىاسایی معتبط  مساضن با بٍ َمطاٌ زاشته واضوىان ازاضٌ ضفاٌ

اظ  برش زيمعاليٌ بط ومه َعیىٍ  (ایام غیط پیه زض)یا اعضای زاوشگاٌ می تًاوىس زض صًضت يجًز ظطفیت ي امىاوات  –3

 زض مجتمع ویش مُط استفازٌ ومایىس. ویع (سفطَا) برش ايلومه َعیىٍ 

ومه َعیىٍ سفط آوُا وسط ذًاَس َعیىٍ می شًوس اظ مشمًل ایه  ی وٍبٍ شطح شیل می باشس ي واضوىاو لغً سفطَعیىٍ  –4

 .شس

 

 



 

 

 

             امىان استفازٌ ورًاَىس زاشت.پیه،  ومایىس زض ایام لغًَمىاضاوی وٍ بیش اظ یىباض ضظضي ذًز ضا  – 5

( اس هتل کیش 25/12/98تا  01/07/98اعضای باسنشسته دانشگاه می تواننذ در نیمه دوم سال ) -6

 مصوب استفاده نماینذ. مهز مطابق با نزخ

باسنشسته می شونذ مطابق با میشان کارکزد  98ی که در سال کارکنانمیشان کمک هشینه سفز بزای  -7

 محاسبه خواهذ شذ. 98ایشان در سال 

کیش مهز( در اقامتگاههایی که هتل می تواننذ اس کمک هشینه بخش دوم) دانشگاه اعضای محتزم -8

 ) در صورتی که تفاهم نامه تهاتز منعقذ شذه باشذ(  قزارداد می باشذدانشگاه به صورت تهاتز طزف 

 استفاده نماینذ.

مصوب  و سقف همکاران محتزم می تواننذ در طول سال یک بار اس مجتمع هتل کیش مهز طبق نزخ  -9

در  %10با افشایش نزخ  ، استفاده نماینذ و در صورت استفاده مجذد( کمک هشینه سفز )بخش اول و دوم

 .% در نوبت سوم اس مجتمع مذکور بهزه منذ شونذ20و  نوبت دوم 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازه زمانی لغو رزرو                                                                      میزان خسارت دریافتی                     

(روز رزرو 14ساعت قبل )مبنای محاسبه ساعت  24تا    میهمان             تعداد× هسینه هر نفر شب اقامت              


