
 

 اقدامات کانون بازنشستگان دانشگاه تهران
 سال آبان از جديد مديره هيأت اعضاي با تهران دانشگاه بازنشستگان كانون رساندمي استحضار به احترام، و سالم با

 .است داده انجام ذيل شرح به اقداماتي بازنشسته محترم همكاران رفاه جهت و نموده آغاز را خود فعاليت ۱۳۹۸

 .گردد رساني اطالع واحد آن بازنشسته محترم اعضاي به مقتضي نحو به است خواهشمند

 همكاري ادامه و زيارتي تورهاي برگزاري و مقدس مشهد به سفر جهت مسافرتي هايشركت با هماهنگي -۱

 كرونا بيماري با مبارزه ملي ستاد نظر اعالم بعداز آنها با

 استخرها مجدد بازگشايي بعداز تومان، ۸،۰۰۰ فقط هرسانس بدني تربيت دانشكده استخر از استفاده -2

. ريال ۵۰۰،۰۰۰ شب هر هزينه با و سفر تاريخ از قبل هفته يك هماهنگي با ساري خزرآباد به مسافرت -۳

 باشدمي كرونا بيماري با مبارزه ملي ستاد اعالم از بعد نيز امكان اين از استفاده

 غذاي همچنين و اداري ساعات در محترم بازنشستگان نشست براي دانشگاه باشگاه پذيرايي ازميز استفاده -4

 شاغلين همانند يارانه از استفاده با باشگاه

 شناسايي كارت ارائه با دانشگاه هايپاركينگ از استفاده -۵

 ملت بانك طريق از %۱۵ سود با ريال ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ و ريال ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مبلغ سقف تا موا پرداخت -6

 .باشدمي فقره سه هاوام اين از يك هر براي بازنشستگان كانون سهميه. ساله 4 بازپرداخت دوره و

 آدرس به رفاهي امور كل اداره سايت وب به بيشتر اطالع كسب جهت محترم بازنشستگان)
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 بازنشسته عزيزان به دانشگاه حقوقدانان از نفر دو توسط رايگان حقوقي هايمشاوره ارائه -7

 ساختمان در واقع يكشنبه روزها در زكي فاطمه خانم سركار توسط اجتماعي مددكاري خدمات از استفاده -۸

 بازنشستگان براي فوالد

 سالجاري پايان در محترم بازنشستگان به عيد شب آجيل هزينه كمك جمله من نقدي هايكمك پيگيري -۹

 شاغلين با بازنشستگان بزرگمهر دندانپزشكي هزينه تخفيف سازي همسان جهت پيگيري -۱۰

 حساب شماره به اميرآباد شعبه ملي بانك در بازنشستگان الحسنه قرض صندوق حساب افتتاح -۱۱

 اهدا يا گذاري سپرده به مايل كه همكاراني از دسته آن براي سپرده دفترچه تهيه و ۰۳6۱۰۹۸۱۹۹۰۰۹

 .باشندمي بازنشسته عزيزان ساير اضطراي مشكالت رفع جهت صندوق اين به مبالغي
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