«بسمه تعالی»

« اطالعیـه»
« پذیرش میهمانان نوروزی در خوابگاههای بنیاد دانشگاهی فردوسی»
به منظور رفاه حال همکاران محترم دانشگاهی سایر دانشگاهها ،بنیاد دانشگاهی فردوسی در نظر دارد در
ایام تعطیالت نوروز سال ( 1398از تاریخ  97/12/28لغایت  ،)98/01/13خوابگاههای دانشجویی وابسته به بنیاد را با شرایط
ذیل در اختیار همکاران معزز دانشگاهی قرار دهد.
الف -مجتمع خوابگاهی بنیاد :واقع در محوطه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد با وسعت بیش از  300هکتار فضای سبز.
ب -مجتمع رفاهی فرهنگی دانشجججو ی دن ی اد جاا اجم ناارا  :واقع در میدان ابوطالب  -بین ابوطالب  14و  16با فاصلل ه
کمتر از سه کی ومتر از حرم مطهر
شرا ط:

 -1مجتمعها دارای آپارتمانهای یک خوابه ،دو خوابه و سه خوابه می باشند.
 -2هزینۀ آپارتمانهای یک خوابه از قرار هر شب  100/000توما (یک می یون ریال) ،دو خوابه  120/000توما (یک می یون و
دویست هزار ریال) و سه خوابه  140/000توما (یک می یون و چهارصد هزار ریال) می باشد.
 -3درصورتیکه همکاران محترم تمایل به اقامت گروهی در آپارتمان مشترک را داشته باشند ،هزینه اقامت هر نفر در
ک شب  15/000توما (یکصد و پنجاه هزار ریال) در نظر گرفته شده است.
 -4هر دو مجتمع خوابگاهی دارای آسانسور می باشد.
 -1ت فن 051-38804831
*شماری تماس جهت هماهنگی و ردرو:
 -2همراه  0915-502-0494آقای فرجی
ساعت تماس 8 :صبح لغایت 14:30
لطفاً پس از هماهنگی ت فنی نسبت به واریز وجه به حساب های ذیل اقدام و فیش واریزی را از طریق نمابر شماره
 38796774-051به بنیاد دانشگاهی فردوسی ارسال فرمائید .بدیهی است وجه واریزی به هر دلیل قابل استرداد نمی باشد.
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