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نوع فعالیت

1

تسهیالت

2

بیمه

اقدامات انجام شده

عنوان فعالیت
 -1وام های خرید تجهیزات اداری ،مرابحه،

 -1تفاهم نامه با بانک تجارت درخصوص ارائه وام ها

فروش اقساطی ،وام خرید و ودیعه منزل اساتید،

-2تفاهم نامه با بانک ملت مرکزی

طرح فرهیختگان

-3تفاهم نامه با بانک سامان

 -1تکمیلی مازاد درمان

 -1انعقاد قرارداد با بیمه ایران  -انعقاد قرارداد با صندوق بازنشستگی کشوری

 -2بیمه عمر و حوادث

 -2انعقاد قرارداد با بیمه ایران

-3حوادث دانشجویی

 -3انعقاد قرارداد با بیمه ایران

-4آتش سوزی اموال دانشگاه

 -4انعقاد قرارداد با بیمه ایران

 -5شخص ثالث و بدنه خودرو

 -5انعقاد قرارداد با بیمه ایران

-6بیمه مسولیت مدنی مدیران

-6انعقاد قرارداد با بیمه تعاون

-7

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 -7انعقاد قرارداد با بیمه تعاون

 -8بیمه آسانسور

 -8انعقاد قرارداد با بیمه ایران

-1تفاهم نامه با رستوران های شهر بابلسر

 -1-1انعقاد قرارداد با رستوران میزبان با %15تخفیف
 -2-1انعقاد قرارداد با رستوران قصر ماهی
 -3-1انعقاد قرارداد با رستوران آقای ماهیچه

-2تفاهم با تفرجگاه ها

 -4-2انعقاد قرارداد با استخر موجهای آبی کیاکال – تمدید

اقامتی ،
3

رستوران

 -2-2انعقاد قرارداد با کشتی صالحین با %15تخفیف  -تمدید
 -3-2انعقاد قرارداد با آلپ اسپرت

گردشگری،
خدماتی

 -1-2انعقاد قرارداد با تله کابین رامسر با %15تخفیف

-1-3انعقاد قرارداد با استخر غدیر بابل  -تمدید

-3تفاهم نامه با استخر ها

 -2-3انعقاد قرارداد با استخر متل عسل بابلسر  -تمدید
 -3-3انعقاد قرارداد با استخر پارسیان  -تمدید
 -4-3انعقاد قرارداد با استخرحجاب بابلسر – تمدید

-4تفاهم نامه با هتل ها

 -1-4انعقاد قرارداد با هتل میزبان
 -1-5انعقاد قرارداد تبادلی با مهمانسرای دانشگاه اصفهان

-5تفاهم نامه با دانشگاه های مختلف

 -2-5انعقاد قرارداد تبادلی با دانشگاه کیش – در حال اجرا
 -3-5انعقاد قرارداد تبادلی با دانشگاه پیام نور کشور ( مشهد ) – در حال اجرا
 -4-5انعقاد قرارداد تبادلی با دانشگاه کاشان – تمدید
 -5-5انعقاد قرارداد تبادلی با دانشگاه همدان  -تمدید
 -6-5انعقاد قرارداد تبادلی با دانشگاه تبریز -تمدید
 -7-5انعقاد قرارداد تبادلی با دانشگاه اردبیل – در حال اجرا

 -1تفاهم با فروشگاه های لوازم خانگی

 -1-1انعقاد قرارداد با فروشگاه لوستر(رمضانیان)
 -2-1انعقاد قرارداد با فروشگاه فرش قلی تبار  -تمدید
 -3-1انعقاد قرارداد با فروشگاه اسنوا (درزی)
 -4-1انعقاد قرارداد با فروشگاه مبلمان الوین و بهار نارنج
 -5-1انعقاد قرارداد با فروشگاه شهر تشک بابلسر

4

خرید کال

 -2تفاهم با فروشگاه لوازم خودرو

 -1-2انعقاد قرارداد با مجتمع ولتاژ باطری
 -2-2انعقاد قرارداد با فروشگاه الستیک (نادریان)

 -3تفاهم با فروشگاه موبایل

 -1-3انعقاد قرارداد با فروشگاه موبابل (جهانیان)

 -4تفاهم نامه فروشگاه های عینک مرکزی و

 -1-4انعقاد قرارداد با فروشگاه عینک مرکزی (سحابی)

چلسی

 -1-4انعقاد قرارداد با کلینیک و فروشگاه عینک چلسی سنتر
(طلوعی) ( طرح بیمه تکمیلی مازاد درمان)

5

آزمون های

 -1تفاهم نامه با موسسات آموزشی معتبر

-1-1انعقاد قرارداد با آموزشگاه گاج با  %30تخفیف

سراسری
6

مجتمع های
مسکونی

-1مجتمع آفتاب

 -1پذیرش مهمانان واحدهای تبادلی و اجاره واحد ها

-2مجتمع ساحل

 -2پذیرش دانشجویان غیرایرانی

