
  قابل توجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

راه اندازي دانشگاهی کشور_ رفاهی اولین سامانه رزرواسیون لطف خداوند متعال و در راستاي تحقق اهداف کالن دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر افزایش رضایتمندي مخاطبان، 
موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  متقاضی استفاده از خدمات مجموعه 

آشنایی بیشتر با  ضمنir.ac.um.service://httpبه نشانی  سرویسدعوت می شود تا با مراجعه به سایت 

توانند جهت کسب اطالعات  می باشند، می) گارانتی( قرارداد مدت داردمات این مجموعه در قالب 
شماره تلفن  به)  خانم نظافتیسرکار( ستاد رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد 

  ـ مجموعه آموزشی ـ فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد
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قابل توجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
  

  

  

لطف خداوند متعال و در راستاي تحقق اهداف کالن دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر افزایش رضایتمندي مخاطبان، 
موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  متقاضی استفاده از خدمات مجموعه ها ، مراکز و دانشگاهغیر هیأت علمی ت علمیو أاعضاي محترم هی

دعوت می شود تا با مراجعه به سایت  )بهشهر( شمال کشور فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد در 
  .اقدام نمایند اینترنتی مجموعه و آگاهی از خدمات، نسبت به ثبت نام و اخذ واچر به صورت

دمات این مجموعه در قالب موسسات آموزش عالی که متقاضی استفاده ازخ ضمنأ دانشگاهها ، سایر مراکز و
ستاد رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس مربوطه با در صورت بروز مشکل احتمالی در سامانه ، یا و الزم 

  .، تماس حاصل نمایندوتعطیالت رسمیها به جز پنج شنبه  14:30تا  7همه روزه از ساعت 

  

ـ مجموعه آموزشی ـ فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد) به طرف نیروگاه نکاء(زاغمرز ـ بعد از میدان بندر امیرآباد منطقه بهشهر ـ شهرستان 

 

 

  

  

  

لطف خداوند متعال و در راستاي تحقق اهداف کالن دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر افزایش رضایتمندي مخاطبان، به 
اعضاي محترم هیلذا  از . شده است
فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد در -آموزشی

مجموعه و آگاهی از خدمات، نسبت به ثبت نام و اخذ واچر به صورت

ضمنأ دانشگاهها ، سایر مراکز و
الزم  هايهماهنگیانجام  بیشتر و

همه روزه از ساعت 39388022-051

شهرستان مازندران ـ استان: نشانی 



  ) 98-99سال(در بهشهر

.  

هزینه نفر مازاد بر ظرفیت 
  امکانات  )نفر 1حداکثر

000/20  

  حیاط اختصاصی مجهز به مبلمان ویالیی و باربیکیو
  ناهار خوري میز و صندلی اسپیلت ـ مبلمان ـ  تلویزیون ال اي دي ـ

پخت و پز و  کلیه وسایلسماور و قوري، یخچال و فریزر  ـ گاز ـ 
  ظروف آشپزخانه

  ...پارکینگ اختصاصی، فضاي بازي کودکان و 
000/20  
  )نفر 2حداکثر

با یک   دو سوئیت یک خواب با تجهیزات کامل و یک حیاط مشترك
  درب ورودي
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در بهشهر دانشگاه فردوسی مشهدفرهنگی -مجموعه آموزشینرخ نامه

 .می باشد

.گردد یمحسوب م کیرپیغ امیا ریساویام پیک هر ساال وریشهر 31تا  ریت 1و  فروردین 

 هزینه هر شب
  اقامت

  )ایام غیر پیک 

  زینه هر شباقامته
  )ایام پیک (

  هزینه سوئیت 
  بر  یک  واحد  مازاد
  )ایام پیک(

  هزینه سوئیت 
  بر  یک  واحد مازاد 

  )ایام غیر پیک(

هزینه نفر مازاد بر ظرفیت 
حداکثر(

000/115  000/185  000/340  000/115  

000
000/155  000/260  000/480  000/155  

000/200  000/330   -  000/200  000
حداکثر(

 

 

  

می باشد تومان قیمتها به ·
فروردین 52 اسفند تا52از ·

 
  

  

  

  

  

نوع 
  سوئیت

متراژ 
  )مترمربع(

  ظرفیت
  )نفر(

هزینه هر شب

ایام غیر پیک (
یک 
000  4  60  خوابه

دو 
  خوابه

83  6  000

000  8  120  دو قلو
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