
 بسمٍ تعبلی

در توشهر همکاران گرامی متقاضی اسکان در ایام نوروز رسانیذه می شود، شرایظ و نحوه رزرو خواتگاه  قاتل توجه کلیه 

.ایام نوروز ته شرح ریل می تاشذ  

 :شة اتاق تصورت زیر می تاشذ هرهسینه اسکان ترای  .1

 َشیىٍ اتبق
 ریال 400000 نفره 2

 ریال  500000 نفره3

 ریال 600000 نفره 4

 ریال 650000 نفره 5

 ریال 700000 نفره 6

 ریال 750000 نفره 7

 

خواهذ وجود فضای خالی قاتل تمذیذ که در صورت  مذت سمبن اقبمت بزای َز خبوًادٌ سٍ شب می ببشذ .2

 :اسکان ته شرح زیر می تاشذ مذت زمان. تود

 

1 2 3 4 

 11/01/95الی  09/01/95 08/01/95الی  06/01/95 05/01/95الی  3/01/95 02/01/95ای  29/12/94

 

الزم ته رکر .متقاضی اسکان می تایست اقذام ته ارسال معرفی نامه از محل خذمت خود نماینذ همکاران گرامی .3

شمبرٌ تمبس  و اسکبنتبریخ مًرد تقبضبی ، تعذاد وفزات، وبم ي وبم خبوًادگیاست درج 

 .تاشذ ضروری می َمزاٌ

  .و اعالع رسانی اقذام خواهذ نمود کمیته اسکان در خصوص رزرو اتاق ،پس از دریافت معرفی نامه .4

ساعت پس از  48 حذاکثر مهلت ارسال فیش واریسی. رزرو قغعی اتاق منوط ته ارسال فیش واریسی می تاشذ .5

 .رزرو اتاق می تاشذ

 .می تاشذ خًابگبٌ َبی داوشجًییفضبَبی رسري شذٌ جُت اسکبن مزبًط بٍ همکاران گرامی  .6

نسد تانک تجارت، شعثه حافظ   2692412802هسینه اسکان را ته شماره حساب  میثایست همکاران گرامی .7

 .نماینذته نام معاونت دانشجویی فرهنگی واریس 

 .تاشذمی کبرت شىبسبیی پزسىلی فیش واریسی وتحویل اتاق منوط ته ارایه اصل  .8



 .صثح تعذ از اتمام مذت اسکان میثاشذ 9تخلیه اتاق ساعت و  14تحویل اتاق ساعت  .9

 . می تاشذ گبسی کًلزو  یخچبل، ببلشت، پتً، تشک، تختتجهیسات موجود در اتاق شامل  .10

تذیهی است متقاضیان محترم تعذ از مغالعه موارد فوق در صورت تمایل ته رزرو اتاق در ایام نوروز معرفی نامه  .11

 .نماینذایمیل  s.emadi@bpums.ac.ir  فکس یا ته آدرس  07733450161را ته شماره 

 

، جنة تیمارستان سلمان فارسی ، تلوار سلمان فارسی ، تلوار سثسآتادتوشهر، : س مجتمع خواتگاهی پردیس آدر

 (مجتمع خواتگاهی پردیس )م پسشکی سایت پردیس دانشگاه علو

تماس  اداره خواتگاههای دانشگاه علوم پسشکی 07733450230شماره جهت کسة اعالعات تیشتر تا 

 .حاصل نماییذ

 

 07733450230: تلفه

 07733450161:فکس

 :مسئًالن پذیزش

 رییس ادارٌ خًابگبٌ َب       :امیه صذاقت

 کبرشىبس ادارٌ خًابگبٌ َب  :  محمًد اسذپًر

 

 پششکی بًشُزکمیتٍ اسکبن داوشگبٌ علًم 

mailto:s.emadi@bpums.ac.ir

