
(بسمه تعالی)  

***اطالعیه رفاهی***  

ایشان میتوانند از سوئیت آماده شده در هتل دانشور مشهد توسط  1کارکنان دانشگاه و بستگان درجه اعضاء محترم هیئت علمی و بدینوسیله اعالم میگردد کلیه 

:طریق دفتر صندوق درخواست اقامت نمایندلذا کلیه همکاران محترم میتوانند از . صندوق رفاه اعضاء هیئت علمی استفاده نمایند  

:قیمت سوئیت بر اساس جدول ذیل است-1  

1931اسفند 02مهر تا 1  1931شهریور 91تیر تا 1  1931خرداد 91اردیبهشت تا 91  ایام سال

ریال 032222  ریال 032222  ریال 032222  قیمت روزانه

هتل اخذ  پذیرشریال توسط 32222اضافی مبلغ  هرنفرنفر با قیمت جدول فوق و به ازای 9نفر میباشد که تا 0حداکثر نفرات قابل اسکان در سوئیت : تبصره

.بعنوان تخفیف کسر میگردد یکروزروز استفاده از سوئیت هزینه 9ضمنا به ازای هر  .میگردد  

.سال نیم بها محاسبه میگردد0حذف و تا  الس0مبلغ جهت نفرات اضافی برای فرزندان تا  -0  

روبروی اسکان دانشکده مهندسی عمران جنب دبیرخانه دفتر صندوق رفاه  خیابان ولیعصر: ثبت نام از طریق مراجعه حضوری به آدرس  -9  

sandogh_refah_elmi@alborz.kntu.ac.ir                   : ویا پست الکترونیکی به آدرس                         23902890101و یا شماره تلفن 

.اولویت پذیرش بر اساس تاریخ ثبت نام تعیین میگردد -0  

 030310592حساب جاری شماره )روز قبل از عزیمت به حساب جاری صندوق 0بر اساس جدول فوق حداکثر تا ثبت نام زمانی قطعی میگردد که هزینه اقامت  -0

.پرداخت شده و فیش مربوطه به دفتر صندوق ارسال شود( بانک کشاورزی شعبه دانشگاه خواجه نصیر-یددر وجه صندوق رفاه اسات  

دریافت معرفی نامه پس از قطعی شدن ثبت نام جهت ارائه به پذیرش هتل -0  

.نخواهد بود تبرگشجایگزین شود کل پول مسترد میگردد و در غیر اینصورت هزینه قابل در صورت انصراف چنانچه فرد دیگری  -5  

هزینه پذیرایی در وعده های غذایی ناهار و شام که با منوی باز و توسط مهمان انتخاب میشود و همچنین سایر هزینه ها اعم از . صبحانه به عهده هتل میباشد -8

.و خسارات وارده به عهده میهمانان محترم میباشد... چای، نسکافه، کافی شاپ و   

.درو مهمان در محل پارکینگ هتل تامین میشودپارکینگ یک دستگاه خو -3  

(2011-0080322: تلفن) 8مشهد مقدس، خیابان شهید چمران، چمران : آدرس هتل دانشور  -12  

:سایت اینترنتی هتل  

www.daneshvarhotel.com 

http://www.daneshvarhotel.com/

