
تا تاریخاز تاریخ

12300,000ظهر 1294/3/31ظهر  94/3/1کالردشت

12500,000ظهر 1294/3/31ظهر  94/3/1چالوس

13500,000ظهر 1494/3/31ظهر94/3/1نوشهر

امکانات ومشخصات 

کالردشت

امکانات ومشخصات 

چالوس

امکانات ومشخصات 

هتل آپارتمان ستاره 

شب

کالردشت -حسن کیف- خیابان نصیري (شهید علی معصومی) خیابان خندان- بن بست سبحان - طبقه سوم -                      

موبایل آقاي نائینی : 09127706100

مشخصات امکانات رفاهی شمال خرداد ماه(کالردشت، چالوس،نوشهر) در سال 1394

دانشگاه
هزینه جهت اسکان یک زمان بهره برداري

شب (ریال)
آدرس

چالوس-بعد از کمربندي بسمت تنکابن خط 9 کوچه قاسمی روبروي مجتمع فانوس -                                                          

موبایل آقاي نائینی : 09127706100

یک دستگاه واحد مسکونی به مساحت 120متر 3 خوابه به انضمام 3 تخت دونفره ،آشپزخانه ،سرویس بهداشتی ،تلویزیون ،یخچال،فرش،مبل،ملحفه ،تشک،بالشت،ظرف وامکان پخت غذا 

وپارکینگ به متراژ 40متر می باشد.

یک باب ویال به مساحت 120متر  خوابه ، آشپزخانه ،سرویس بهداشتی ،تلویزیون ،یخچال،فرش،مبله کامل،ملحفه،تشک،بالشت،ظرف وامکان پخت غذا ،2کولر گازي و پارکینگ می باشد.

1-کلیه اعضاء محترم هیات علمی  و کارکنان گرامی دانشگاه  به همراه خانواده می توانند از این امکانات استفاده نمایند.الزم به ذکر است هریک از درخواست کنندگان تنها یک نوبت در سال می توانند از این امکانات بهره مند گردند.

3-زمان تحویل آپارتمان  چالوس و کالردشت ساعت 12 ظهر می باشد . زمان تخلیه سوئیت ساعت 13 وزمان تحویل ساعت 14 می باشد.

توضیحات :

مازندران ،نوشهر 18 کیلومتر به سمت نور بعد از مجتمع جهانگردي چلندر-                                                                        

مدیریت هتل آقاي دهقانی 01152045158-59

یک سوئیت به مساحت 80متر دو اتاق خواب (3 تخت دونفره)- فضاي پذیرایی- نشیمن مبله -سیستم تلویزیون -آشپزخانه -پارکینگ اختصاصی-سیستم گرمایشی :شوفاژو شومینه و 

سیستم سرمایشی : اسپلیت،پنکه(ظرفیت حداکثر 7 نفر)

8- هزینه اسکان نوشهر به شماره حساب 2177489001006  بانک ملی شعبه اسکان  به نام درآمد واریز و براي پذیرش و تحویل ویال ارائه اصل فیش واریزي به واحد امور اداري دانشگاه الزامی می باشد

2- همکاران گرامی ارائه شناسنامه و معرفی نامه از امور اداري جهت اقامت در هتل آپارتمان ستاره شب الزامی است .

7- هزینه اسکان چالوس به شماره حساب 2177489001006  بانک ملی شعبه اسکان  به نام درآمد واریز و براي پذیرش و تحویل ویال ارائه اصل فیش واریزي به واحد امور اداري دانشگاه الزامی می باشد

5-تعداد روزهاي قابل استفاده 2 شب و 3 روز (جمعه وشنبه)(یکشنبه ودوشنبه)،3 شب و 4 روزه(سه شنبه ،چهارشنبه ، پنج شنبه ) می باشد.

6-هزینه اسکان کالردشت  به شماره حساب  443021095  بانک کشاورزي به نام کمک هاي مردمی  واریز و براي پذیرش وتحویل آپارتمان ارائه اصل فیش واریزي به واحد امور اداري  دانشگاه الزامی می باشد.

4-اعالم انصراف حداکثر 5 روز قبل می باید اعالم گردد در غیر اینصورت هزینه مربوطه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد .


