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اطالعیه اسکان مهمانان نوروزی 9911
تِ اطالع ّوکاراى گراهی هتقاضی اسکاى در ایام ًَرٍز رساًیذُ هی شَد ،شرایط ٍ ًحَُ رزرٍ خَاتگاُ در ایام ًَرٍز تِ شرح ریل هی تاشذ.
 .1هشينه اسکبن بزای هز ضب اتبق بصورت سيز می ببضذ;

اتبق

هشينه

ً 4فرُ

 950000ریال

ً 5فرُ

 1000000ریال

ً 6فرُ

 1100000ریال

 .2مذت سمبن البمت بزای هز خبنواده بز اسبس جذول سيز می ببضذ که در صورت وجود فضبی خبلی دوره سمبنی بعذی لببل
تمذيذ خواهذ بود .مذت سمبن اسکبن به ضزح سيز می ببضذ;
دٍرُ زهاًی اٍل
(سِ شة)

دٍرُ زهاًی دٍم
(سِ شة)

 98/12/29الی 99/01/02

 99/01/3الی 99/01/05

دٍرُ زهاًی سَم
(سِ شة)

دٍرُ زهاًی چْارم
(سِ شة)

 99/01/06الی  99/01/09 99/01/08الی 99/01/11

دٍرُ زهاًی پٌجن
(دٍ شة)
 99/01/12الی 99/01/13

 .1تحَیل اتاق ساعت  ٍ 14تخلیِ اتاق ساعت  9صثح تعذ از اتوام هذت اسکاى هیثاشذ.
ّ .2وکاراى گراهی هتقاضی اسکاى هی تایست اقذام تِ ارسال هعرفی ًاهِ از هحل خذهت خَد ًوایٌذ.الزم تِ رکر است درج نبم و نبم
خبنوادگی ،تعذاد نفزات ،دوره سمبنی مورد تمبضبی اسکبن منذرج در جذول ببال و ضمبره تمبس همزاه ضرٍری هی تاشذ.
 .3همکبران گزامی توجه داضته ببضیذ فمط نبمه هبيی بزرسی می ضونذ که تبريخ درخواستی مطببك بب دوره هبی سمبنی اعالم ضذه
ببضذ.
 .4پس از دریافت هعرفی ًاهِ ،کویتِ اسکاى در خصَص رزرٍ اتاق ٍ اطالع رساًی جْت ًحَُ پرداخت تا شوا هْواًاى گراهی تواس خَاّذ
گرفت .لطفا قثل از تواس کویتِ اسکاى ّیچ ٍجْی ٍاریس ًگردد.
 .5رزرٍ قطعی اتاق هٌَط تِ ارسال فیش ٍاریسی هی تاشذ .هْلت ارسال فیش ٍاریسی حذاکثر  48ساعت پس از رزرٍ اتاق هی تاشذ .تعذ از
 48ساعت رزرٍ کٌسل خَاّذ شذ.
 .6هْواًاى گراهی فضبهبی در نظز گزفته ضذه جهت اسکبن ،خوابگبه هبی دانطجويی و بذون آسبنسور است ٍ اهکاًات هحل
اسکاى هتٌاسة تا خَاتگاُ ّای داًشجَیی هی تاشذ .تجْیسات هَجَد در اتاق شاهل تخت ،تطک ،پتو ،ببلطت ،يخچبل و وسبيل
سزمبيطی هی تاشذ.
ّ .7وکاراى گراهی تِ علت رعایت هسائل تْذاشتی ّوراُ داشتي هلحفِ ٍ رٍتالشتی تِ تعذاد افراد الساهی هی تاشذ.
ّ .8وکاراى گراهی هیثایست ّسیٌِ اسکاى را تعذ از رزرٍ ًْایی تِ شوارُ حساب  IR 9:0000009000090900001099شٌاسِ
ٍاریس  0:0090980009009000000001080101دانطگبه علوم پشضکی بوضهز –معبونت دانطجويی ًوایٌذ.
 .9هْواًاى گراهی در صَرت اًصراف از اقاهت تعذ از رزرٍ ًْاییٍ ،جِ پرداختی هسترد ًخَاّذ شذ.
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 .10تحَیل اتاق هٌَط تِ ارایِ اصل فیص واريشی ٍ کبرت ضنبسبيی پزسنلی هیتاشذ.
 .11ضمبره فکس جهت ارسبل نبمه اسکبن; 08800910070
جْت کسة اطالعات تیشتر تا شوارُ  08800910000داخلی  007و  001تا ادارُ خَاتگاّْای داًشگاُ علَم پسشکی تواس حاصل
ًواییذ.
آدرس هجتوع خَاتگاّی پردیس  :تَشْر ،تلَار سثسآتاد ،تلَار سلواى فارسی ،جٌة تیوارستاى سلواى فارسی ،سایت پردیس داًشگاُ
علَم پسشکی (هجتوع خَاتگاّی پردیس )

مسئوالن پذيزش;
محمود اسذپور
سمیه عببسپور
سیذ محمود حسینی
حمیذرضب بهبدری
فبطمه جمبلی
طوبی حبتمی

کمیته اسکبن نوروسی دانطگبه علوم پشضکی بوضهز

