
 بسمه تعالی           

 اطالعیه پذیرش میهمان در مرکز رفاهی  دانشگاه صنعتی اصفهان           

 مقدس( مشهد)مجتمع فرهنگی آموزشی طاها                            

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و کارکنان وزارت علوم گرامی هیات علمی و کارکنان  محترم پذیرائی از اعضایدانشگاه صنعتی اصفهان آماده 

 بشرح ذیل می باشد: مقدس( مشهد)جهت اسکان در مجتمع فرهنگی آموزشی طاها تحقیقات و فناوری ، 

 امکانات مجتمع طاها:

 دو خوابه متر 011مستقل حدود  های سوئیت

شامل: مبلمان کامل )به انظمام دوعدد مبل تخت شو(، امکانات پخت وپزو سرو ، تخت(  5تخته )مجموعا  3و 2 ، هرفاهی : دو اتاق خوابامکانات 

اسپیلت درفضاهای مختلف، امکانات  سرویس کامل غذاخوری چینی بهمراه سرویس کامل قاشق و چنگال استیل،سیستم سرمایش وگرمایش

حمام و سرویس توالت  ( میز نمازآینه و میز دراور، سشوار ، اتو و میز اتو ، کمد دیواری و جالباسی ایستاده ، نبی )صوتی تصویری ، امکانات ج

 ، آسانسور،پارکینگ، پذیرشمعمولی و فرنگی

                           ومانت111/051مبلغ  معادل  %01با تخفیف  تومان  111/251هزینه هرشب اقامت در سوئیت دو خوابه   نفر می باشد. 5ظرفیت هر سوئیت دو خوابه 

 سایر توضیحات:

 از هزینه اقامت الزامی می باشد که در صورت کنسلی این مبلغ عودت داده نمی شود. %21جهت رزرو ، واریز حداقل 

 الزامی است .)برای کلیه همراهان ( و فیش واریزوجه در هنگام مراجعه همراه داشتن اصل معرفی نامه و شناسنامه 

 نفر ( 0د .) حد اکثر گردبه هزینه اتاق اضافه می  تومان، 111/21اسکان هر نفر مازاد ، مبلغ   

 خواهند شد.سال مشمول پرداخت هزینه  3کودکان باالی 

 می باشد. 02و ساعت تخلیه  05ساعت تحویل اتاق 

 .استرعایت کلیه قوانین مجتمع برای تمامی میهمانان الزامی می باشد. فقط با شرط داشتن ظرفیت میهمانان حضوری) بدون رزرو قبلی (پذیرش 

 نحوه رزرو محل :

 تماس حاصل فرمائید.  150 - 30501503 – 05:   جهت رزرو اسکان و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

   1015000555110خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان      -بانک ملی شماره حساب جهت واریز هزینه اسکان : 

  150- 30501500 شماره جهت رزرو اسکان ارسال فیش واریزی  از طریق فکس به

 

مجتمع فرهنگی آموزشی    0( پالک  2نبش کو چه اول ) توسلی  01آدرس :  مشهد مقدس  ،میدان بسیج ) فلکه برق ( خیابان فدائیان اسالم 

    150  30501503 – 05:   تلفن .   طاها



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


