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« شیوه نامه شماره  2خودرو سواری »
ضمن عرض سالم و خسته نباشید خدمت همکاران محترم
احتراماً ،پیروشیوه نامه قبلی این حوزه در مورد نحوه استفاده از خودرو سواری استیجاری
دانشگاه به استحضار می رساند.
 - 1استفاده از تاکسی سرویس دانشگاه در مأموریتهای فورس ماژور در صورتی امکان
پذیر می باشد که تمامی خودرو های استیجاری دانشگاه در مأموریت بوده و با هماهنگی
اداره خدمات عمومی صورت پذیرد.
 - 2با توجه به در نظر گرفتن صرفه و صال ح دانشگاه امکان تأمین خودرو از (تاکسی
سرویس ) برای واحد متقاضی برای مسیر های یکطرفه امکان پذیر خواهد بود لذا تقاضا
می شود از درخواست تاکسی سرویس برای مأموریتهای که دارای توقف می باشد،
خودداری تا اداره خدمات از خودروهای استیجاری نیاز شما را تأمین نماید.
 - 3هماهنگی جهت استفاده از خودروهای آژانس (تاکسی سرویس دانشگاه) در
مأموریتهای درون شهری و برون شهری لزوماً از طریق اداره خدمات صورت خواهد گرفت
لذا این مدیریت از پذیرش هرگونه قبوض متفرقه معذور می باشد.
 - 4به منظور رعایت صرفه و صال ح دانشگاه در مأموریت همکاران با استفاده از تاکسی
سرویس  ،در صورتی مأموریت بیش از یک ساعت به طول بیانجامد مسیر یکطرفه در نظر
گرفته خواهد شد و در صورت بیش از یک ساعت ،تاکسی سرویس مرخص و توسط واحد
نقلیه و اداره خدمات جهت بازگشت با هماهنگی سر نشین خودرو تأمین خواهد شد.
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 - 5در ص ورت عدم امکان تامین خودرو از مجموع خودروهای سواری استیجاری در
زمانهای فورس ماژور  ،جهت تامین تاکسی سرویس آژانس حداقل مدت 15دقیقه زمان
نیاز خواهد بود که پیشاپیش از صبوری وهمکاری شماکمال تشکر را داریم.
 - 6قبوض تاکسی سرویس در ماموریت های روزهای تعطیل وساعات غیر اداری در
صورت تایید باالترین مسئول آن حوزه وبا شرایط ذیل قابل پذیرش می باشد(در صورت
قابل پیش بینی بودن ماموریت ،هماهنگی قبلی با اداره خدمات عمومی الزامی است):
الف  :با اداره خدمات عمومی هماهنگی شده باشد.
ب  :برگه قبض اصلی و تصویر آن مورد پذیرش نمی باشد.
ج  :برگه قبض دارای نام استفاده کننده  ،نام راننده  ،مسیر شروع و اختتام مسیر  ،تاریخ ،
ساعت و ممهور به مهُر تاکسی سرویس باشد.
د  :از صدور قبض بیش از 11روز نگذشته باشد.
جهت هماهنگی با اداره خدمات عمومی با شماره تماس  2133آقایان زال  ،صبری و در
صورت نیاز آقای صالح (داخلی  )2155تماس حاصل فرمایید.
منتظر دریافت نظرات  ،پیشنهادات  ،وانتقادات شما بصورت تلفنی و یا از طریق سایت می باشیم.

