
  سمه تعالياب

  تابستاني محترمجهت استقبال از مسافران  1394رفاهي دانشگاه محقق اردبيلي در تابستان  خدمات

  ميهمانان عزيز است.ماده پذيرش و آتابستاني به شرح زير بوده جهت اسكان مسافران  با قيمت مناسب خوبدانشگاه محقق اردبيلي به عنوان دانشگاه مادر ييالق شهر ايران داراي امكانات رفاهي 

  )10/6/94الي  15/4/94 (پذيرش ازتابستاني جهت استقبال از مسافران محترم  1394الف) خدمات رفاهي خوابگاههاي دانشجويي در تابستان 

  نحوه پرداخت   هزينه اسكان براي هر شب  نوع  امكانات  تعداد اتاق ها يا سوئيت ها  نام خوابگاه

نـزد   2177230826004واريز به حسـاب شـماره     ريال 000/75هزينه اسكان هر نفر   نفره تيپ خوابگاه دانشجويي 4اتاق   نفره 4 اتاق 60 مجتمع خوابگاهي كوثر

  ريال 000/000/1هزينه اسكان هر سوئيت   خوابه 3سوئيت مستقل   واحد به صورت سوئيتي  6  واحدي 6خوابگاه دانشجويي   بانك ملي سيبا به نام در آمد اختصاصي دانشگاه  

بـه نـام و    1326068833واريز به حساب شـماره    ريال 000/000/1هزينه اسكان هر سوئيت   خوابه 3سوئيت مستقل   واحد به صورت سوئيتي 5  خوابگاه دانشجويي قليزاده

  ريال 000/700هزينه اسكان هر سوئيت   خوابه 2 سوئيت مستقل  واحد به صورت سوئيتي 19  خوابگاه دانشجويي سحر و كاكتوس  ديعه خوابگاه نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه

  

 )31/6/94الي  1/4/94(پذيرش از  جهت استقبال از مسافران محترم تابستاني 1394خدمات رفاهي مهمانسراي دانشگاه محقق اردبيلي در تابستان ب) 

  آدرس   امكانات   سالن غذاخوري بدون سرو  سالن كنفرانس  تخته دواتاق قيمت   اتاق سه تختهقيمت 

  سايت اصلي دانشگاه -انتهاي خ. دانشگاه  - خ. دانشگاه  حمام و سرويس مستقل و مجهز به تلويزيون  نفر 50ظرفيت  نفر 40ظرفيت  ريال 600000  ريال 750000

   آدرس و امكانات محل اسكان:

مكانهاي به همراه آدرس ساير موارد  باشد. ميموجود در خوابگاهها (بجز مجتمع كوثر) ) قوري و ، كتريتابه ماهيوسايل پخت و پز ( بوده و تخت با وسايل خواب شامل تشك، پتو و  ...و  اجاق گاز يخچال، ،داراي آشپزخانه فوقهاي  مكان

 در زير اشاره شده است.مورد نظر 

  مجهز به اتاق تلويزيون عمومي.و حمام و سرويس بهداشتي مشترك با تخته  4اتاق  امكانات:سايت اصلي دانشگاه.  - انتهاي خيابان دانشگاه  -خيابان دانشگاه :كوثر مجتمع خوابگاهي -1

  .حمام و سرويس بهداشتي مستقل براي هر سوئيت ،تخته 4اتاق  3: امكاناتسايت اصلي دانشگاه.  -انتهاي خيابان دانشگاه -خيابان دانشگاه :واحدي 6 يخوابگاه دانشجوي -2

  مجهز به تلويزيون.و  حمام و سرويس بهداشتي مستقل براي هر سوئيت ،تخته 4اتاق  3: امكاناتنبش ميدان نمايشگاه.  -شهرك كوثر -انتهاي خيابان دانشگاه - خيابان دانشگاه :قليزادهخوابگاه دانشجويي  -3

  .حمام و سرويس بهداشتي مستقل ،تخته 4اتاق  3: امكاناتنرسيده به سه راه اتوبوس راني.  -خيابان جامي -خيابان فلسطين -باكريشهيد خيابان  :خوابگاه دانشجويي سحر و كاكتوس -4

  :هاي دانشجويي در مورد خوابگاه نكات مهم

o جعفري ) و09147057749( مجيدپورآقايان با  04533510809شماره  با ساعت قبل از طريق تماس 48حداكثر  10/6/94الي  15/4/94 از مورخ  توانند مي محل اسكان خود متقاضيان گرامي براي رزرو 

ارسال نمايند.  04533510809و پس از هماهنگي الزم نسبت به واريز هزينه اقدام و فيش واريزي را از طريق نمابر  نموده اقدام Khabgah1393@uma.ac.ir  ايميل ارسال درخواست بهيا و ) 09147050737(

  لطفا اصل فيش را به هنگام مراجعه تحويل مسوول خوابگاه نماييد. رزرو پس از واريز و ارسال فيش قطعي خواهد شد.است كه شايان ذكر 

o  13الي  8و روز پنجشنبه از ساعت  18الي  14و  30/12الي  8چهارشنبه از ساعت  تاساعات تماس: روزهاي شنبه.  

o .پرداخت هر گونه وجه نقدي ممنوع مي باشد  

  :مهمانسراي دانشگاهنكات مهم در مورد 

o نموده و پس از هماهنگي الزم نسبت به  اقدام(آقاي جعفرزاده)  33512906045از طريق تماس با شماره  16الي  8از ساعت در تمام ايام هفته  31/6/94الي  1/4/94 از تاريختوانند  متقاضيان گرامي براي رزرو مي

 شايان ذكر است كه رزرو پس از واريز و ارسال فيش قطعي خواهد شد.ارسال نمايند.  04533512906واريز هزينه اقدام و فيش واريزي را از طريق نمابر 

o هر گونه وجه نقدي ممنوع مي باشد. پرداخت 

 ستاد اسكان مهمانان تابستاني دانشگاه محقق اردبيلي


