«بسمه تعالی»

« اطالعیـه »
« پذیرش میهمانان تابستانی در خوابگاههای بنیاد دانشگاهی فردوسی»

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان دانشگاا ها و مؤسسگات ممگو ع عگاوی و
همچنین کارکنان محترم و ارت علوم ،تحقیقات و فناوری می رساند که بنیاد دانشااهی فردوسگی بگه منووررفگا
حال همکاران محترم در نور دارد در ایام تعطیالت تابستان سال ( 1396ا تگاری  96/04/01وغایگ ،)96/06/20
خواباا های دانشجویی وابسته به بنیاد را با شرایط ذیل به همکاران معوم اختصاص می دهد.
الف -مجتمع خوابگاهی بنیاد :واقع در داخل پردیس دانشاا فردوسگی مشگ د بگا وسگع و فضگای
گردشاری سبز بیش ا یکصد هکتاری و چشم اندا ی یبا.
ب -مجتمع رفاهی فرهنگی دانشجویی زنده یاد حاج احمد نااررا  :واقگع در میگدان ابوطاوگ  -بگین
ابوطاو  14و  16با فاصله کمتر ا سه کیلومتر ا حرم مط ر.
شرایط خوابگاهها:

 -1مجتمعها دارای مپارتمانهای یک خوابه ،دو خوابه و سه خوابه می باشند.
 -2هزینۀ مپارتمانهای یک خوابه ا قرار هر ش  100/000تومان (یگک میلیگون ریگال) ،دو خوابگه 120/000
تومان (یک میلیون و دویس هزار ریال) و سه خوابه  140/000تومان (یک میلیگون و چ ارصگد هگزار ریگال)
می باشد.
 -3درصورتیکه همکاران محترم تمایل به اقام در مپارتمان مشترک را داشته باشند ،هزینه اقامگ هگر
نفر در یک ش  20/000تومان (دویس هزار ریال) در نور گرفته شد اس .

امکانات خوابگاهها :آپارتما ها در بلوک های  4و  5طبقه با آسانسور ،هال ،تهویه مطبوع ،یخچال ،کمد لباس،
آشپرخانه ،حمام و سرویس بهداشتی می باشند .ضمناً در هر مجتمع کتابخانه و سالن تلویزیو نیز وجود دارد.

 -1تلفن 051-38804831
شماره تماس جهت هماهنگی و رزرو:
 -2همرا  0915-502-0494مقای فرجی
ساع تماس 8 :صبح وغای 14:30
وطفاً پس ا هماهنای تلفنی نسب به واریز وجه به حساب های ذیل اقدام و فیش واریزی را ا طریق
نمابر شمار  051-38796774به بنیاد دانشااهی فردوسی ارسال فرمائید .بدی ی اس وجه واریزی به هیچ
وجه قابل استرداد نمی باشد.
ردیف

1
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نام خوابگاه

نام بانک

نام صاحب حساب

مجتمع خوابااهی دانشجویان
تجارت پردیس
مجتمع خوابااهی بنیاد(پردیس )7
نوب دوم
دانشاا
مجتمع رفاهی فرهنای دانشجویی تجارت پردیس مجتمع فرهنای رفاهی دانشجویی
مرحوم ناظران
دانشاا
مرحوم ناظران

مجتمع خوابگاهی بنیاد(پردیس )7

مجتمع خوابگاهی مرحوم ناظران

کد شعبه

شماره حساب

4250

61178

4250

58843

