دانشگاه آزاد

فرم پیشنهاد قیمت مسایده اتاق خدمات پستي

اسالمی واحد
الرستان

دانشگاه آزاد اسالمي الرستان

پیزٍ آگْی هزتَط تِ اتاق ذسهات پستی زاًطگاُ ایٌجاًة  ............................تا وس هلی  .................................تا پذیزش ولیِ ضزایظ هٌسرج زر
اٍراق هشایسُ تا هغالؼِ ضزایظ ٍ آضٌایی واهل تا همزرات ٍ ضَاتظ زاًطگاُ آساز اسالهی لیوت پیطٌْازی ذَز را اػالم هی زارم:
لیوت پایِ

رزیف

هىاى

1

اتاق خدمات پستي

تا اهىاًات
بند 11

لیوت پیطٌْازی
هاّیاًِ

لیوت پیطٌْازی
سالیاًِ

تسٍى اهىاًات
5/500/000

لیوت فَق تا احتساب ولیِ وسَرات لاًًَی هیثاضس
اهىاًات ساذتواى .1 :هیش ..2صٌسلی .3پٌىِ سمفی .4وَلز .5تلفي  . .6فىس
ضوٌا اصل فیص ضوارُ  ...........................تِ هثلؾ  10هیلیَى ریال تِ ضوارُ حساب  0105590559005تاًه هلی تیوارستاى اهام رضا
(ع)تِ ضٌاسِ  21810104000029زر ٍجِ زاًطگاُ آساز اسالهی الرستاى جْت ضزوت زر هشایسُ وِ تِ اًضوام پاوت تزگِ پیطٌْازی تِ
زتیزذاًِ زاًطگاُ تحَیل گززز.

توضیحات :
 .1زاًطگاُ آساز زر رز ٍ لثَل پیطٌْاز هرتار است .
 .2تزًسُ هشایسُ تایس ظزف هست سِ رٍس اس اس تارید اػالم زاًطگاُ ًسثت تِ اًجام تطزیفات ٍ اًؼماز لزار زاز هَضَع آگْی السام
ًوایس ٍ زر صَرت ػسم حضَر زر هَػس همزر ٍ یا اًصزاف تزًسُ اس اًجام وار سپززُ ٍاریشی ضزوت زر هشایسُ ایطاى تسٍى ّیچ
گًَِ ًطزیفات ازاری یا حمَلی تِ ًفغ زاًطگاُ آساز ٍاحس الرستاى ضثظ ٍ ٍصَل هی گززز .
ّ .3شیٌِ اًتطار آگْی رٍسًاهِ ذثز  ،هیالز الرستاى  ،فزّیرتگاى ٍ سایت تا تزًسُ هشایسُ ذَاّس تَز.
 . 5لزار زاز یىسالِ هیثاضس ٍ پس اس آى آگْی هشایسُ جسیس صازر هیگززز.
 .6یه فمزُ چه تِ هثلؾ500/000/000ریال تاتت ضواًت ترلیِ ٍ ضص فمزُ(زٍهاِّ) چه جْت پززاذت هال االجارُ اذذ ذَاّس ضس.
 .7لزارزاز هال االجارُ عثك ضزایظ زاًطگاُ تٌظین ذَاّس ضسٍ اهىاًات(وَلز،صٌسلی ًٍ )..یش تا تَافك تحَیل هی گززز
 .8اًجام ولیِ ذسهات پستی عثك ًزخ هصَب ٍسارت فٌاٍری ٍ اعالػات
.9اًجام ولیِ ذسهات لاًًَی زاًطجَیی تا ًظارت ٍ تَافك زاًطگاُ
ّ.10شیٌِ تزق هصزفی تا تَافك عزفیي تِ هثلؾ لزارزاز اضافِ هی گززز.
.11لیوت پایِ عثك هجَس زتیزذاًِ استاى فارس 5/500/000ریال هی تاضس لذا تا زر اذتیار گذاضتي اهىاًات(اهَال هٌمَل) تِ تزًسُ
هشایسُ هثلؾ1/000/000ریال تِ لزارزاز اضافِ ضسُ است.

آزرس
:

نام و نام خانوادگي(اهضاء ٍ اثز اًگطت)

نش
پس
ي
موارد خدمات تي جهت رافه دا جو و كاركنانبا رشايط ذ ل:
توجه:گزفتن اصل مدرك ( دانشنامه ) و مدرك موقت فقط با وكالت محضزي امكان پذيز مي باشد .ديگز موارد قيد شده فقط با
مجوس معاونت دانشجويي يا تطبيق صحت امضاءدانشجو در محضزاقدام شود.
-1 .اًجام تسَیِ حساب فارؽ التحصیلی تسٍى ارسال اس عزیك پست
-2اًجام تسَیِ حساب اًتمال ،اذزاجی،اًصزافی ٍ ًاهِ ًظام ٍظیفِ ٍ ارسال اس عزیك پست
-3اًجام تسَیِ حساب تا  1/2تسٍى پست
 -4تسَیِ حساب تا ًصف تاپست
 -5زرذَاست ًاهِ ًظام ٍظیفِ تسٍى تسَیِ حساب
 -6ارسال ًاهِ ًظام ٍظیفِ اس زاًطگاُ تِ ًاجا
-7ارسال هسرن هَلت ٍ زاًطٌاهِ زر استاى فارس ٍ ذارج اس استاى فارس
 -8گزفتي هسرن تسٍى پست ٍ تحَیل حضَری
 -9هزاحل هفمَزی هسرن
 -10هزاحل هفمَزی هسارن ارسال یه تزي اس عزیك رٍسًاهِ
-11ریش ًوزات لاتل تزجوِ تِ ساسهاى هزوشی زر یه همغغ
-12ریش ًوزات لاتل تزجوِ تِ ساسهاى هزوزی زر زٍهمغغ
-13ریش ًوزات زر صَرتی وِ تِ ساسهاى پست ٍ زاًطجَ ذَزش تحَیل تگیزز.
 -14زرصَرتیىِ وارّای ساسهاى تَسظ زاًطجَ اًجام ضسُ تاضس ٍ فمظ زرذَاست ریش ًوزات تاییس تِ ترَاّس
-15زر صَرتیىِ ریش ًوزات فمظ اهضای هؼاٍى ٍ رییس ٍ ثثت زتیزذاًِ هاًسُ تاضس ٍ یه تار پست ضَز
-16تحَیل هسارن جْت صسٍر هجَس هاهایی ٍ پزستاری
 -17صسٍر هجَس هاهایی ٍ پزستاری ّوزاُ تا چه لیست ٍ وارًاهِ
-18استؼالم یا تاییسیِ تحصلی تِ ٍاحس همصس
 -19استؼالم یا تاییسیِ اگز تَسظ زاًطگاُ اًجام ضسُ تاضس فمظ اس زتیزذاًِ تحَیل گزفتِ ضَز ٍ پست گززز
-20گَاّی اضتغال تِ تحصیل تا ارسال اس عزیك پست
-21گَاّی اضتغال تِ تحصیل تسٍى پست
-22پست ًاهِ عزح زاهپشضىی تا ارسال اس عزیك پست
-23سٌَات ٍ هؼافیت تحصیلی تا ّشیٌِ پست
-24سٌَات ٍ هؼافیت تحصیلی تسٍى ّشیٌِ پست

-25پست هسرن پیص زاًطگاّی یا زیپلن ٍ ارسال هسارن تسَیِ حساب اًصزافی
 -26صسٍر هؼزفی ًاهِ جْت وارآهَسی
-27گزفتي هزذصی تزهی تسٍى پست
-28سٌَات تحصیلی /جَاب وویسیَى
-29وارّای لثل اس زفاع  /ضْزیِ ٍ صٌسٍق
-30ارسال وپی هسرن یا وارًاهِ تا پست
 -31فاوس هسرن ٍ ًاهِ ًظام
 -32فاوس گَاّی اضتغال تِ تحصیل
-33اًجام وارّای هؼازل ساسی
-34ارسال پست سی زی تا ّشیٌِ پستی تؼالٍُ
 -35ارسال پایاى ًاهِ تا ّشیٌِ پستی
-36ثثت ًام زاًطجَ تا اجاسُ زاًطگاُ
 -37هؼزفی ًاهِ جْت ذزٍج اس وطَر
-38گذاضتي هسرن وارزاًی رٍی پزًٍسُ وارضٌاسی
-39اًجام هزاحل هیْواًی
-40ارسال ًاهِ تاییسیِ ٍ ریش ًوزات تِ ٍاحس همصس
 -41پست ضٌاسٌاهِ ٍ وارت هلی
-42ارسال فاوس تِ استاى
 -43ارسال ّز تزي فاوس جْت ذارج اس استاى
-44زریافت ّز تزي فاوس
 -45وپی ته رٍ A4
 -46وپی پطت رٍ A4
 -47وپی ته ر ٍ A5
-48وپی پطت رٍ A5
-49تزگطت هسرن ٍ پست هجسز
-50اًتراب ٍاحس زاًطجَ
-51تاییسیِ وتاتراًِ ای پزٍپشال
-52پست پزٍپشال
 -53تىویل هسارن ذزٍج اس وطَر ٍ هَارزی وِ تصَرت هتفزلِ ٍ استثٌا صَرت هیگیزز

