
 

 سمه تعالیاب

 

 تابستانی محترمجهت استقبال از مسافران  1397رفاهی دانشگاه محقق اردبیلی در تابستان  خدمات
 

 ت.میهمانان عزیز اس ماده پذیرشو آجهت اسکان مسافران تابستانی به شرح زیر بوده با قیمت مناسب  خوبدانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه مادر ییالق شهر ایران دارای امکانات رفاهی 

 (15/6/97الی  22/4/97تابستانی )پذیرش از جهت استقبال از مسافران محترم  1397های دانشجویی در تابستان خدمات رفاهی خوابگاه
 نحوه پرداخت  هزینه اسکان برای هر شب نوع  امکانات تعداد اتاق ها یا سوئیت ها نام خوابگاه

3 کوثر  نزد  2177230826004واریز به حساااش شااماره  ریال 000/120هر نفر  نفره تیپ خوابگاه دانشجویی 4اتاق  نفره 4اتاق  60 

 ریال 000/200/1هر سوئیت  خوابه 3سوئیت مستقل  واحد به صورت سوئیتی  6 (واحدی 6محسنی ) بانک ملی سیبا به نام در آمد اختصاصی دانشگاه 

به نام  دیعه  1326068833واریز به حساش شماره   ریال 000/840هر سوئیت  خوابه 2سوئیت مستقل  واحد به صورت سوئیتی 8 8و  7کوثر 

 خوابگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه
 

  آدرس و امکانات محل اسکان:

مکانهای به همراه آدرس سایر موارد  باشد.میموجود  3در خوابگاهها بجز خوابگاه کوثر ( ، کتری و قوریتابهماهیپز ) وسایل پخت وبوده و  تخت با وسایل خواب شامل تشک، پتو و  ...و  اجاق گاز یخچال، ،دارای آشپزخانه فوقهای مکان

 در زیر اشاره شده است.مورد نظر 

 مجهز به اتاق تلویزیون عمومی.و حمام و سرویس بهداشتی مشترک با تخته  4اتاق  امکانات:سایت اصلی دانشگاه.  -انتهای خیابان دانشگاه  -خیابان دانشگاه :3 کوثر خوابگاه -1

 ، فاقد تلویزیون حمام و سرویس بهداشتی مستقل برای هر سوئیت ،تخته 4اتاق  3: امکاناتسایت اصلی دانشگاه.  -انتهای خیابان دانشگاه -خیابان دانشگاه :(واحدی 6 محسنی )خوابگاه  -2

  ، فاقد تلویزیونحمام و سرویس بهداشتی مستقل برای هر سوئیت ،تخته 4اتاق  2: امکانات سایت اصلی دانشگاه. -انتهای خیابان دانشگاه -خیابان دانشگاه :8و  7کوثر خوابگاه  -3

 نکات مهم:

o یا و ( 09141557480)سرکار خانم کامجو به شماره با  59315052045شماره  تماس بااز طریق  ساعت قبل 48حداکثر  15/6/79الی  22/4/79 از مورخ  توانندمی محل اسکان خود متقاضیان گرامی برای رزرو

است که شایان ذکر ارسال نمایند.  50315052045و پس از هماهنگی الزم نسبت به واریز هزینه اقدام و فیش واریزی را از طریق نمابر  نموده اقدام Khabgah1393@uma.ac.ir  ایمیل ارسال درخواست به

 لطفا اصل فیش را به هنگام مراجعه تحویل مسوول خوابگاه نمایید. رزرو پس از واریز و ارسال فیش قطعی خواهد شد.

o  13الی  8و روز پنجشنبه از ساعت  18الی  14و  30/12الی  8چهارشنبه از ساعت  تاساعات تماس: روزهای شنبه. 
o .پرداخت هر گونه وجه نقدی ممنوع می باشد  
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