
 در دانشگاه یزد  8931اطالعیه ستاد اسکان مهمانان نوروز 

ّای گزضتِ تا استعاًت اص خذاًٍذ هتعال هفتخش تِ اسکاى هْواًاى ًَسٍصی تا  داًطگاُ یضد اهسال ًیض ّواًٌذ سال

 ّای داًطجَیی است.   ّای دٍلتی سشاسش کطَس دس خَاتگاُ اٍلَیت داًطگاّیاى ٍ کاسکٌاى اداسات ٍ ساصهاى

 هطخصات ٍ اهکاًات سفاّی اسائِ ضذُ تِ ضشح ریل است:

 26/12/97تا  25/11/97تاسیخ ثثت ًام ٍ سصسٍ: اص تاسیخ -1

الزکش چٌاًچِ ظشفیت خالی ٍجَد داضتِ تاضذ، اسکاى  تزکش: دس صَست عذم سصسٍ قثلی ٍ هشاجعِ تعذ اص تاسیخ فَق

 اًجام خَاّذ ضذ .

 14/1/98تا  27/12/97یختاسیخ اسکاى: اص تاس-2

 ی اسکاى : هطخصات ٍ ّضیٌِ-3

 ّش هستقل تْذاضتی سشٍیس ٍ آضپضخاًِ یخچال،  تختِ، 4: سَئیت هستقل تا اهکاًات سفاّی ضاهل دٍ اتاق 1-3

 .داًطجَیی خَاتگاُ دس( ًفش 8 جوعاً) سیال  000/000/2 سٍص ضثاًِ

تختِ، یخچال، آضپضخاًِ ٍ سشٍیس تْذاضتی هستقل ّش  4سفاّی ضاهل یک اتاق  اهکاًات تا هستقل سَئیت: 2-3

 سیال دس خَاتگاُ داًطجَیی)سِ طثقِ تِ صَست طثقِ ّوکف ٍاٍل ٍدٍم تذٍى آساًسَس(. 000/900سٍص ضثاًِ

ک شهطت  سیال دسخَاتگاُ داًطجَیی)ضوٌا آضپضخاًِ ٍسشٍیس تْذاضتی 000/800تختِ ّشضثاًِ سٍص  4: اتاق 3-3

 دسسِ طثقِ تِ صَست ّوکف ٍاٍل ٍدٍم تذٍى آساًسَس(

 ًحَُ سصسٍ هحل ٍ تلفي تواس-4

 ٍ اسکاى ستاد اطالعیِ هطالعِ اص پس ٍ هشاجعِ  /http://hoteling.yazd.ac.irهتقاضیاى الصم است تِ ًطاًی 

سٍ هحل ٍ پشداخت ّضیٌِ اسکاى ًوایٌذ. جْت کسة اطالعات تیطتش اص سص تِ اقذام ضویوِ تصَیشی فایل هطاّذُ

ٍ یا ضواسُ  035-38200141ًژاد تِ ضواسُ  تا آقای هحوذ هٌگلی ٍ یا آقای سعیذ صاحة 14صثح تا  8ساعت 

 035-38205191تواس حاصل ًوایٌذ. ضواسُ فاکس :  09135500717

 ًفش( 2سیال تِ ّضیٌِ اتاق اضافِ هی ضَد. )حذاکثش  00/1000اسکاى ّش ًفش هاصاد تاالی دُ سال، هثلغ  -5

 تزکش:

 ضَد. ٍجَُ پشداختی غیش قاتل استشداد است ٍ دس صَست اًصشاف عَدت دادُ ًوی-1

 است. 11ٍ ساعت تخلیِ  14ساعت تحَیل اتاق -2

 سستَساى ،فست فَت ٍفشٍضگاُ دس ایام ًَسٍص تا قیوت هٌاسة فعال است..-3

 .است فشاّن  ٌگ سٍتاص، ٍ اهکاًات ٍسصضی تشای هْواًاى عضیضتِ صَست سایگاىایٌتشًت،پاسکی-4

 پشدیس یضد، داًطگاُ اصلی سایت داًص، ٍسٍدی دسب پژٍّص، چْاسساُ داًطگاُ، تلَاس صفائیِ، ، یضد: آدسس

ٍ  هٌگلی آقایاى 035-38200141 ثاتت تلفي 09135500717 ّوشاُ ًَسٍصی، هْواًاى پزیشش هحل ، یک خَاتگاّی

 نوروزی مهمانان اسکان ستاد                                                                    ًژاد صاحة
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