
 بسمه تعالی

 موسسه آموزش عالی خزر محمودآباداقامتگاه در  مهماناطالعیه پذیرش 

 نحوه رزرو محل و تلفن تماس:

 عصر(  15صبح لغایت  8تماس حاصل فرمایید. )ساعات تماس   09108909971جهت رزرو اسکان و کسب اطالعات بیشتر با آقای شهریار افسر با شماره   -1

 نمایند.  مراجعهبخش خدمات اقامتی و رفاهی  www.khazar.ac.irمتقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاهده تصویر واحدها به آدرس اینترنتی  -2

                                         و   700600680271603376593001IRشماره شبا  و 6802-716-3376593-1 شماره حساب جهت واریز هزینه اسکان -3

 مهر ایران می باشد. قرض الحسنه بانک نزد موسسه آموزش عالی خزر به نام  6063-7370-0510-8111شماره کارت 

 یا روبیکا ایتاپیام رسان و یا ارسال از طریق  fatemesalmanzade@gmail.comمالک رزرو اسکان، ارسال فیش واریزی )کل مبلغ هزینه اسکان( از طریق ایمیل  -4

 می باشد. )آقای شهریار افسر( ه ایان هماهنگی الزم با مسئول مربوطو در پ  09108909971 به شماره تماس 

 ش خواهد شد.مهمان حضوری )بدون رزرو قبلی( فقط به شرط داشتن ظرفیت، پذیر -5

در هنگام مراجعه الزامی همه افراد متقاضی اسکان همراه داشتن اصل فیش واریزی یا تصویر آن و کارت شناسایی )کارت ملی، شناسنامه و کارت پرسنلی یا معرفی نامه(  -6

 است.

 و در صورت انصراف عودت داده نمی شود.    بوده غیر قابل استردادوجوه پرداختی  -7

 نفر(  2اضافه می شود. )حداکثر  به ازای هر شب ریال به هزینه اتاق 000/000/1کان هر نفر مازاد باالی ده سال، مبلغ اسبرای  -8

 ظهر می باشد. 12عصر و ساعت تخلیه  2ساعت تحویل اتاق  -9

 جا به جایی اتاق ها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.  با توجه به اینکه اتاق ها مطابق ظرفیت اعالم شده تخصیص داده می شوند، پس از تخصیص اتاق امکان -10

 امکانات اسکان:

گاز اجاق دو تخت یک نفره( و اتاق نشیمن با مبل و میز غذاخوری و تلویزیون و آشپزخانه شامل با تخت دو نفره و یک اتاق با متری: دو اتاق خواب )یک اتاق  70سوییت  -1

 و یخچال و ظروف پذیرایی و سرویس بهداشتی و حمام 

اجاق دو تخت یک نفره( و اتاق نشیمن با مبل و میز غذاخوری و تلویزیون و آشپزخانه شامل با تخت دو نفره و یک اتاق با دو اتاق خواب )یک اتاق   متری:  50سوییت  -2

 گاز و یخچال و ظروف پذیرایی و سرویس بهداشتی و حمام 

 یک اتاق با تخت دو نفره و مبل و میز غذاخوری و تلویزیون و آشپزخانه شامل گاز و یخچال و ظروف پذیرایی  و سرویس بهداشتی و حمام متری:  30 اتاق  -3

 هزینه اسکان: 

 تماس حاصل نمایید.  (یار افسرآقای شهر)  09108909971هزینه اسکان در ایام پیک و غیرپیک متفاوت می باشد. جهت اطالع از هزینه لطفا با شماره 

 الزم به توضیح اینکه برای هزینه اسکان اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرایط ویژه ای درنظر گرفته می شود. * 

      امور رفاهی موسسه آموزش عالی خزر

http://www.khazar.ac.ir/
mailto:fatemesalmanzade@gmail.com

