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 1399اطالعیه اسکان مهمانان نوروزی 
 به اطالع همکاران گرامی متقاضی اسکان در ایام نوروز رسانیده می شود، شرایط و نحوه رزرو خوابگاه در ایام نوروز به شرح ذیل می باشد.

 

 هزينه اسکان برای هر شب اتاق بصورت زير می باشد: .1

 هزينه اتاق

 ریال 950000 نفره 4

 ریال 1000000 نفره 5

 ریال 1100000 نفره 6

 

که در صورت وجود فضای خالی دوره زمانی بعدی قابل  مدت زمان اقامت برای هر خانواده بر اساس جدول زير می باشد .2

 تمديد خواهد بود. مدت زمان اسکان به شرح زير می باشد:

 

 دوره زمانی اول

 )سه شب(

 دوره زمانی دوم

 )سه شب(

 دوره زمانی سوم

 )سه شب(

 دوره زمانی چهارم

 )سه شب(

 دوره زمانی پنجم

 )دو شب(

 13/01/99الی  12/01/99 11/01/99الی  09/01/99 08/01/99الی  06/01/99 05/01/99الی  3/01/99 02/01/99الی  29/12/98

 
 صبح  بعد از اتمام مدت اسکان میباشد. 9و تخلیه اتاق ساعت  14تحویل اتاق ساعت  .1

نام و نام همکاران گرامی متقاضی اسکان می بایست اقدام به ارسال معرفی نامه از محل خدمت خود نمایند.الزم به ذکر است درج  .2

 ضروری می باشد.  خانوادگی، تعداد نفرات، دوره زمانی مورد تقاضای اسکان مندرج در جدول باال و شماره تماس همراه

فقط نامه هايی بررسی می شوند که تاريخ درخواستی مطابق با دوره های زمانی اعالم شده همکاران گرامی توجه داشته باشید  .3

  باشد.

پس از دریافت معرفی نامه، کمیته اسکان در خصوص رزرو اتاق و اطالع رسانی جهت نحوه پرداخت با شما مهمانان گرامی تماس خواهد  .4

 ردد. گرفت. لطفا قبل از تماس کمیته اسکان هیچ وجهی واریز نگ

ساعت پس از رزرو اتاق می باشد. بعد از  48رزرو قطعی اتاق منوط به ارسال فیش واریزی می باشد. مهلت ارسال فیش واریزی حداکثر  .5

 ساعت رزرو کنسل خواهد شد. 48

است و امکانات محل  فضاهای در نظر گرفته شده جهت اسکان، خوابگاه های دانشجويی و بدون آسانسورمهمانان گرامی  .6

وسايل و  يخچال، بالشت، پتو، تشک، تختسکان متناسب با خوابگاه های دانشجویی می باشد. تجهیزات موجود در اتاق شامل ا

 می باشد. سرمايشی 

 همکاران گرامی به علت رعایت مسائل بهداشتی همراه داشتن ملحفه و روبالشتی به تعداد افراد الزامی می باشد. .7

  IR 490100004001080803025348سکان را بعد از رزرو نهایی به شماره حساب همکاران گرامی میبایست هزینه ا .8

 نمایند.معاونت دانشجويی –دانشگاه علوم پزشکی بوشهر   390080873124004000020015171505شناسه واریز 

 مهمانان گرامی در صورت انصراف از اقامت بعد از رزرو نهایی، وجه پرداختی مسترد نخواهد شد. .9

 باشد.میکارت شناسايی پرسنلی و  اصل فیش واريزیتاق منوط به ارایه تحویل ا .10
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   07733450161شماره فکس جهت ارسال نامه اسکان:  .11

با اداره خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تماس حاصل   115و  116داخلی  07733450230جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

 نمایید.

بلوار سلمان فارسی،  جنب بیمارستان سلمان فارسی، سایت پردیس دانشگاه  ، آدرس مجتمع خوابگاهی پردیس : بوشهر، بلوار سبزآباد

 علوم پزشکی )مجتمع خوابگاهی پردیس (
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