
 

 

 بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی اصفهان امسال نیز همانند سنوات قبل با استعانت از خداوند متعال مفتخر به اسکان میهمانان 

در مجتمع مسکونی امام جواد)ع( ، با مشخصات و امکانات رفاهی ارائه )عالوه بر هتل هشت بهشت(نوروزی 

 شده به شرح ذیل می باشد.

در مجاورت هتل دانشگاه در پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان  واقع شده است.  مجتمع مسکونی امام جواد)ع(

متر مربع می باشد، که  60 واحد یک خوابه و در دوطبقه  به مساحت تقریبی هر واحد 40این مجتمع دارای 

 دارای امکانات ذیل می باشد.

حمام، سرویس بهداشتی، تشک، پتو، بالشت، دستگاه آبجوش در طبقات، یخچال، سیستم گرمایشی پکیج، 

 پارکینگ

 می باشد. 12/01/1402لغایت  24/12/1401از تاریخ  *تاریخ اسکان :

 سازمانهای دولتی سراسر کشور می باشد.الویت اسکان با دانشگاهیان و کارکنان ادارات و *

 *مجتمع فاقد آسانسور، اجاق گاز و ظروف می باشد.

 نفر می باشد. 5*ظرفیت هر واحد 

 ریال می باشد. 000/000/6*نرخ اقامت به ازای هرشب 

 )حداکثر سه نفر(ریال می باشد. 000/500*هزینه نفر اضافه 

 سامانه پرداخت الکترونیک می باشد.واریز کل مبلغ از طریق  ،*مالک رزرو قطعی

 اطمینان حاصل فرمائید.وجه، نسبت به وجود ظرفیت خالی  *قبل از واریز

 صبح می باشد. 10و ساعت تخلیه اتاق  14*ساعت تحویل اتاق 

 فعال می باشد. هتل هشت بهشت ) در مجاورت مجتمع(در سه وعده غذائی*رستوران 

 

 *نحوه رزرو:

های  مراجعه و یا با شماره 8behesht.iut.ac.ir  به سایت ،ی توانند برای رزرومیهمانان محترم م

 ذیل تماس حاصل فرمایند.

 

اصفهان، میدان استقالل، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،  آدرس:

 مجتمع مسکونی امام جواد)ع(

  03133916800- 03133912575شماره تماس:

   دانشگاه صنعتی اصفهان       در 2140اطالعیه اسکان مهمانان نوروزی 



 انهدانشگاه صنعتی اصف هشت بهشتاقامتی تمع مج                            
 

در مکانی خوش  ،که در پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان تاره شهر تاریخی اصفهان می باشدسمجتمع اقامتی هشت بهشت از هتل های خوب سه    

 33واحد اقامتی) 63این هتل با داشتن  در نزدیکی بسیاری از مراکز صنعتی، درمانی و شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان قرار دارد. آب و هوا و

( یکی از بزرگترین هتل های شمال غرب اصفهان نیز به شمار می رود. گفتنی است که برخورداری vipسوئیت  6اتاق سه تخته و  24اتاق دوتخته،

قادر باشند اتاق خود را از میان طیف وسیعی از گزینه های اقامتی برگزیده و ی این امکان را برای میهمانان میسر می سازد که واحد اقامت 63از 

 .اقامتی لذت بخش را تجربه کند

 

 

 
 

 :رزرو نحوه

با شماره تلفن هاي مجتمع تماس حاصل  جعه و یامرا   8behesht.iut.ac.irرزرو اتاق می توانند به سایت  يهمانان محترم برايم

 .نمائيد

 حانه(بهزینه اقامت در مجتمع هشت بهشت دانشگاه صنعتی اصفهان)به همراه ص                                 

 ریال((نرخ اتاق نوع اتاق ردیف

 000/600/5 دوتخته 1

 000/500/8 سه تخته 2

 000/000/10 (vipسوئیت یک خوابه) 3

 000/000/14 (vipدوخوابه) سوئیت 4

 000/800/1 نفر اضافه 5

 
 توضیحات:

 *الویت اسکان با دانشگاهیان و کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی سراسر کشور می باشد.

 .می باشد صبح( 10ظهر)ایام پیک ساعت تخلیه  12و ساعت تخلیه اتاق  14ساعت تحویل اتاق  *

 .رایگان در اختیار میهمانان قرار می گیردصبحانه به صورت سلف سرویس و * 

 .می باشد پذیرای میهمانان گرامیدر سه وعده غذائی  رستوران مجتمع  *

 

 مجتمع هشت بهشت -دانشگاه صنعتی اصفهان-میدان استقالل،  بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-آدرس: اصفهان

  03133916800- 03133912575: شماره تماس مجتمع هشت بهشت                               


