
 

 تاسوه تعالی

 اداسات کاسکناى سایش و دانطگاهی هحتشم هوکاساى اص استمثال جهت1396خذهات سفاهی دانطگاه هحمك اسدتیلی دس تاتستاى 

 .است عشیش میُماوان پذیزش آمادٌ ي تًدٌ سیز ضزح تٍ کطًر ادارت کارکىان ي داوطگاَی َمکاران خذمت در مىاسة قیمت تا خًب رفاَی امکاوات دارای اردتیلی محقق داوطگاٌ

 (10/6/96 الی 17/4/96پزیشش اص)تاتستانی  جهت استمثال اص هسافشاى هحتشم 1396خذهات سفاهی خواتگاههای دانطجویی دس تاتستاى 

 نحوه پشداخت  هضینه اسکاى تشای هش ضة نوع  اهکانات تعذاد اتاق ها یا سوئیت ها نام خواتگاه
خواتگاه3کوثش   تشای پشداخت الکتشونیکی کیلک کنیذ  سیال000/100هضینه اسکاى هش نفش   نفشه تیپ خواتگاه دانطجویی4اتاق   نفشه4 اتاق 60 

  سیال000/000/1هضینه اسکاى هش سوئیت   خواته3سوئیت هستمل   واحذ ته صوست سوئیتی 6 ( واحذی6)خواتگاه دانطجویی هحسنی  .ضود اخز پیگیشی ضواسه و پشداخت پشینت

 تشای پشداخت الکتشونیکی کیلک کنیذ  سیال000/000/1هضینه اسکاى هش سوئیت   خواته3سوئیت هستمل   واحذ ته صوست سوئیتی5 خواتگاه دانطجویی الثالی و  وفاداس

  سیال000/700هضینه اسکاى هش سوئیت   خواته2سوئیت هستمل   واحذ ته صوست سوئیتی19 خواتگاه دانطجویی سحش و کاکتوس .ضود اخز پیگیشی ضواسه و پشداخت پشینت

 سا هضینه و انتخاب سا کاسکناى و دانطجویاى اساتیذ، ته ضذه اسائه دسآهذ گضینه پشداختی گشوه هنوی دس الکتشونیک پشداخت صفحه ته وسود اص پس هحسنی، و کوثش خواتگاههای هضینه پشداخت  تشای : توجه*

 .نواییذ واسیض

 :      آدسس و اهکانات هحل اسکاى

 سایز مًارد تٍ َمزاٌ آدرس     .  مًجًد می تاضذ3در خًاتگاَُا تجش خًاتگاٌ کًثز  (ماَی تاتٍ، کتزی ي قًری)تًدٌ ي يسایل پخت ي پش ...      مکان َای فًق دارای آضپشخاوٍ، یخچال، اجاق گاس ي تخت تا يسایل خًاب ضامل تطک، پتً ي  

 .      مکاوُای مًرد وظز در سیز اضارٌ ضذٌ است

 . تختٍ تا حمام ي سزيیس تُذاضتی مطتزک ي مجُش تٍ اتاق تلًیشیًن عمًمی4 اتاق :اهکانات.  سایت اصلی داوطگاٌ- اوتُای خیاتان داوطگاٌ - خیاتان داوطگاٌ:3خواتگاه کوثش -1      

 . تختٍ،حمام ي سزيیس تُذاضتی مستقل تزای َز سًئیت، دارای آساوسًر ي فاقذ تلًیشیًن4اتاق 3: اهکانات.  سایت اصلی داوطگاٌ- اوتُای خیاتان داوطگاٌ-خیاتان داوطگاٌ:( واحذی6 )خواتگاه هحسنی -2     

 . تختٍ،حمام ي سزيیس تُذاضتی مستقل تزای َز سًئیت، دارای آساوسًر ي فاقذ تلًیشیًن4اتاق 3: اهکانات.  وثص میذان ومایطگاٌ- ضُزک کًثز- اوتُای خیاتان داوطگاٌ- خیاتان داوطگاٌ:خواتگاه الثالی و وفاداس-3     

 . تختٍ، حمام ي سزيیس تُذاضتی مستقلثزای َز سًئیت، دارای آساوسًر ي فاقذ تلًیشیًن4اتاق 2: اهکانات.  وزسیذٌ تٍ سٍ راٌ اتًتًس راوی-خیاتان جامی-  خیاتان فلسطیه-خیاتان ضُیذ تاکزی:خواتگاه سحش و کاکتوس-4     

 : نکات ههن دس هوسد خواتگاه های دانطجویی    

o  جعفشیي (09147057749 )هجیذپوس، آقایان 04531505294 ساعت قثل اس طزیق تماس تا ضمارٌ 48حذاکثز 10/6/96 الی 14/4/96متقاضیان گزامی تزای رسري محل اسکان خًدمی تًاوىذ اس مًرخ  

تاییذ ياریش ایىتزوتی را اس طزیق وماتز پزیىت  َشیىٍ اقذام ومًدٌ ي  ایىتزوتیاقذامىمًدٌ ي پس اس َماَىگی السم وسثت تٍ ياریشKhabgah1393@uma.ac.irي یا ارسال درخًاست تٍ ایمیل (09147050737)

 .ضایاى رکش است که سصسو پس اص واسیض و اسسال فیص لطعی خواهذ ضذ.  ارسال ومایىذ04531505294

o هنگام هشاجعه کاست ضناسایی اداسی و اصل پشینت پشداخت اینتش نتی الضاهی است. 

o 13 الی 8 و سوص پنجطنثه اص ساعت 18 الی 14 و 30/12 الی 8سوصهای ضنثه تا چهاسضنثه اص ساعت : ساعات تواس. 
o پشداخت هش گونه وجه نمذی هونوع هی تاضذ. 

 

 هذیشیت اهوس دانطجویی دانطگاه هحمك اسدتیلی
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