
 

 

 به نام خدا 

   ن نوروزینااطالعیه پذیرش میهما

لغایت   1401/ 12/ 25دانشگاهی و میهمانان نوروزی از   محترم دانشگاه خلیج فارس بوشهر با افتخار پذیرای همکاران 

باشد. در خوابگاههای دانشجویی می  01/1402/ 12  

) آقای تکین( تماس حاصل فرمایند  0917- 775- 5332شود جهت رزرو با شماره از متقاضیان محترم تقاضا می   

  شرایط اسکان -الف 

بر زوجیت داشته باشد امکان پذیر است.  لت اسکان خانواده ها با مدرک هویتی که دل    --  

هزار تومان اضاف می گردد( 50مبلغ  )به ازای هر نفر مازاد بر ظرفیت هر شبباشد.می  نفر4ظرفیت هر اتاق   -  

باشد.آشپزخانه مشترک می  ،حمام وسرویس بهداشتی  -  

باشد.میهزارتومان 007و هزینه سوییت    هزار تومان  400هزینه هر شب اقامت اتاق مبلغ  -  
 تعداد سوییت ها محدود و دارای حمام و سرویس بهداشتی مشترک می باشند. 

خواهد بود.   شماره کارتپذیرش منوط به هماهنگی قبلی و پرداخت هزینه فقط از طریق درگاه اینترنتی یا از طریق  -  

درصد تخفیف خواهند شد. 25همکاران محترم دانشگاهی با ارائه کارت شناسایی مشمول  -  

باشد.پرداخت وجه نقد ممنوع می  -  

موکت می باشد یخچال و  -کولر-تخت دو طبقه  : امکانات اتاق -  

الزام رعایت پروتکل بهداشتی در دانشگاهها تهیه وسایل خواب به عهده میهمانان گرامی می باشد.  به با توجه  -  

 -  

 - 

 

 

 : پایگاه های اسکان -ب 

 آدرس مکان ردیف 

 خوابگاه مجتمع کوثر  1
روبروی منازل سازمانی اساتید دانشگاه  - خیابان دانشجو-بولوار شهید ماهینی- بهمنی-بوشهر 

 خلیج فارس 

 2خوابگاه پسرانه یادگار- شیالتخواجه ها جنب دانشکده  - بهمنی- بوشهر 2خوابگاه یادگار 2

 3خوابگاه پسرانه یادگار- خواجه ها جنب دانشکده شیالت- بهمنی- بوشهر 3خوابگاه یادگار 3



 

 

 

نحوه پرداخت  -ج  

 

                                                                                                                     پرداخت اینترنتی:

 

          رونیکیپرداخت های الکت  مهمانسرا                                                                                                                

pgu.ac.ir      

 

5859-8370-1195-6329شماره کارت : بنام ستاد رفاهی دانشگاه خلیج فارس بوشهر                                             

 

هزینه را پرداخت نمایید.  پرداخت اینترنتی  لطفا ترجیحا از طریق   نکته اول :     

یز قرار خواهد گرفت. نکته دوم : برای پرداخت حضوری نیز دستگاه پوز در اختیار میهمانان عز  

لذا خواهشمند است رسید پرداخت را همراه داشته باشید. رسید پرداخت وجه برای اقامت شما الزامی می باشد. تحویل  نکته سوم : هنگام مراجعه   

 

 

خلیج فارس بوشهر ستاد اسکان دانشگاه   

           1401هشتم اسفندماه 

 

4 
 4خوابگاه یادگار

 )طالقانی(
 نبش خیابان جمهوری خوابگاه پسرانه طالقانی- صلح آباد- بوشهر

 نوروز یک- پوردرویشخیابان پُل  - خیابان سنگی- بوشهر 6خوابگاه یادگار 5

 روبروی بیمه مرکزی خدمات درمانی- خیابان فاطمیه- خیابان سنگی- بوشهر 7خوابگاه یادگار 6

 خوابگاه دانشگاه - 29بهمن- بهمنی- بوشهر 8یادگار 7


