راهنمای تکمیل فرم رزرو مجتمع رفاهي پره سر
ویژه اعضای هیأت علمي و کارکنان اداری (رسمي ،پیماني ،قراردادی و خرید خدمت)

جهت تکمیل فرم رزرو مجتمع رفاهي پره سر در سامانه اتوماسیون اداری نیاز است مطابق با مراحل زیراقدام نمایید:
 -1پوشه ایجاد مدرک را انتخاب کنید:

 -2در قسمت عنوان فرم اگر بازه زماني مورد نظر جهت سفر در جدول ایام خاص وجود دارد ،عنوان «رزرو مجتمع رفاهي پرهسر در ایام خاص»
و در غیر این صورت عنوان «رزرو مجتمع رفاهي پرهسر در ایام عادی» را جستجو و سپس انتخاب نمایید:

 -3بعد از باز شدن فرم مربوطه ،قسمت مشخصات متقاضي و همراهان را  ،با رعایت همراهان باالی 6سال و زیر 6سال ،تکمیل نمائید.

 -4با کلیک روی لینک «مقررات رزرو و اقامت» تمامي موارد را به طور دقیق مطالعه نمایید و سپس تیک مربوطه در فرم را بزنید.
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 -5با کلیک کردن بر روی مستطیل خالي ،بازههای زماني پیشنهادی در ایام خاص قابل رؤیت ميباشد.

انتخاب حداقل یک بازه زماني اجباری بوده و حداکثر مي توانید سه بازه زماني مورد نظر خود را وارد کنید و پس از انتخاب هر بازه دکمه
تأیید را کلیک مينمایید.
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در ایام عادی نیز ميتوان بازه زماني مورد نظر را مطابق تصویر زیر انتخاب نمود:
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 -6پس از انتخاب نهایي اولویتها روی دکمه ثبت و ادامه کلیک مينمایید.

 -7در صفحه جدید باز شده بر روی دکمه شروع فرآیند کلیک مينمائید.

 -8پس از پایان مهلت ثبت نام در ایام خاص ،اولویتها بررسي ميشود و یکي از آنها به عنوان نتیجه رزرو مشخص و در این قسمت نمایش
داده ميشود.

 -9جهت قطعي شدن رزرو الزم است تا پایان همان روز اقدام به پرداخت هزینه اقامت و بارگذاری تصویر رسید پرداختي نمایید و روی دکمه
ثبت و ادامه کلیک کنید.
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 -11در صورت تمایل به لغو رزرو ميتوانید با کلیک روی دکمه ابطال درخواست رزرو خود را لغو نمایید.

 -11در صورتي که پس از رزرو نهائي ،به هر دلیلیي درخواسیت ابطیال رزرو خیود را داشیتید ،الزم اسیت مشیابه مرحلیه  11روی دکمیه ابطیال
درخواست کلیک نمایید و سپس شماره حساب یا شماره کارتي که تمایل دارید مبلغ قابل بازگشیت (کیه در قسیمت مربوطیه نمیایش داده
ميشود) به آن واریز گردد را در قسمت توضیحات درخواست وارد نمایید.

 -12در این مرحله نیز الزم است در نهایت روی دکمه ثبت و ادامه کلیک کنید.

مدیریت امور اداری

