
 بسوِ تعبلی  
 ( )هجتوع خَابگبُ سبرا در جشیزُ کیص هتقبضی مفز

 هجتوع خَابگبُ سبرا در کیصهسئَل هحتزم 
  ثبسالم

 سطکبضذبًن   جٌبة آقبی/ ثسیٌَسیلِ  احتطاهبً ، 
                   /هسیطهحتطمهحتطم کبضهٌس 

 شت  3ضٍظ ٍ 4جْت اقبهت ثِ هست ثِ ّوطاُ افطاز هشطٍحِ شیل 
 )  ( صجح هَضخ 10لغبیت سبعت  (  ) ثعساظظْط تبضید 14اظسبعت 

   س.زً( هعطفی هی گط     زضٍاحس ) 
 ابزاّین خلیلی                                                                                                                                      

                                                                                       ادارُ رفبُ ٍ تعبٍى  داًطگبُ                                                                                                   رئیس                                                                                                    
 

 سي ًسبت بب کبرهٌذ ّوزاّبى هتقبضی هطخصبت

   -1                ًبم پسض: – 1

   -2  :شٌبسٌبهِ شوبضُ  -2

   -3 : ّوطاُ شوبضُ -3

     -4 ضشتِ شغلی:-4

 5------ ---  

افزاد بذٍى  ٍ اسپذیزشقببل  تَجِ ّوکبراى  هحتزم : ّوزاُ داضتي ضٌبسٌبهِ کلیِ افزاد الشاهی هی ببضذ 

 .ضٌبسٌبهِ هعذٍرین
 «تكمیل گردد خوابگاه سارا در کیش مجتمع اين قسمت توسط»   

ٍاحس ترلیهِ ٍ   (    )اقبهت ًوَزُ اًس ٍ زض تبضید  (     ) شوبضُ ٍاحسزض  هجتوع ذَاثگبّیاحتطاهبً ، افطاز هصکَض طجق لیست ٍ هست اعالم شسُ زض ایي 
 تحَیل گطزیس .

 خَابگبُاهضبء هسئَل پذیزش            

 جٌَبی S بلَک -سبرا هسکًَی هجتوع -خزاسبى خیبببى -) فبس یک ( صذف ضْزک -کیص جشیزُ: آدرس

 4544-4434544:  توبس ضوبرُ

 مجتمع خوابگاه سارا در کیشراهنمای استفاده از 

 ًبهِ العاهی است. ّوطاُ زاشتي هعطفی -1

 العاهی است. ّوطاّبىّوطاُ زاشتي شٌبسٌبهِ کبضهٌس ٍ کلیِ  -2

 هی ثبشس. ظْط ثعس اظ  14سبعت ٍضٍز  -3

 هی ثبشس. صجح 10سبعت ذطٍج  -4

 ثِ ایي ازاضُ اعالم فطهبییس.هطاتت ضا قجل اظ تبضید ضظضٍ شسُ،  ضٍظ 10  حساکثطزض صَضت اًصطاف  -5

 هوٌَع هی ثبشس. ذَاثگبّیّب ٍ هحَطِ ثیطًٍی هجتوع ٍاحسکشیسى سیگبض ، قلیبى ٍ ّط ًَع هَاز زذبًی زض زاذل  -6

ت استفبزُ زض اذتیبض هسبفطیي هحتطم قطاض زازُ ٍ زض ٌّگبم ذطٍج صحیح ٍ سبلن تحَیل ثگیطز.ججطاى هسئَل پصیطش هَظف است کلیِ اهَال ضا کِ جْ -7

 تحَیلی ثِ هیْوبًبى زض ظهبى اسکبى ثعْسُ ذَزشبى هی ثبشس.  ٍاحسضطض ٍ ظیبى ٍاضزُ ثِ اهَال ٍ 

هسبعست الظم ضا زض ایي ظهیٌِ   کبضاى ٍ هیْوبًبى هحتطهشبىضعبیت حجبة ٍ هَاظیي اسالهی زض طَل هست اقبهت زض اهبکي ضفبّی العاهی هی ثبشس. ّو -8

 هعوَل ذَاٌّس فطهَز .

ٍ یب اظ ططیق ٍة سبیت   "اظ کلیِ هیْوبًبى هحتطم تقبضب هی شَز ّط گًَِ پیشٌْبز ٍ اًتقبز سبظًسُ ای کِ زض هست ظهبى اسکبى زض سَئیت ّب زاضًس کتجب -9

 اعالم فطهبیٌس تب ضاّگشبی ثْجَز فعبلیت ّب زض آیٌسُ گطزز.( http://refahi.tums.ac.irازاضُ ضفبُ ٍ تعبٍى ثِ ًشبًی )

 

 

 


