
 بسمه تعالی

 اطالعیه رزرو اقامتگاه و پانسیون دانشگاه صنعتی ارومیه

سساًذ پاًسیَى ٍ ٍاحذّای اقاهتی داًطگاُ صٌعتی اسٍهیِ احتشاهاً تِ استحضاس هی

 ٍ گشدضگشاى داًطگاّی هحتشم سشاسشْواًاى آهادگی خَد سا جْت اسکاى تواهی ه

داسد. هحل اسکاى ساختواى اعالم هی دس ّضیٌِ اسکاى دسصذ 63کطَس تا لحاظ تخفیف 

ضص طثقِ هجْض تِ آساًسَس تِ صَست ٍاحذّای آپاستواًی دٍ خَاتِ ٍ تک خَاتِ دس 

آساى تِ تاصاس سٌتی ٍ هشاکض خشیذ ٍ ام ٍ دلٌطیي ٍ ٍسط ضْش ٍ دستشسی هحیطی آس

ست عوَهی ٍ آصاد تاضذ. )پاسکیٌگ تِ صَاسٍهیِ هیّای گشدضگشی ضْش صیثای جارتِ

 ة پاًسیَى هَجَد است.(جٌ

ثت، طثقات فَقاًی عاسٍهیِ، خیاتاى تاکشی، تعذ اص چْاسساُ ت خلیلی: پانسیونآدرس 

 جٌة آخشیي هغاصُ هَتایل فشٍضی دیلوی پاساط خلیلی، دسب ٍسٍدی

یک یا دٍ اتاق، پزیشایی تضسگ، آضپضخاًِ، سشٍیس تْذاضتی ٍ حوام،  واحدها شامل:

هجْض تِ سیستن گشهایطی ٍ سشهایص، هیض ٍ صٌذلی، یخچال، اجاق گاص، تختخَاب ٍ 

 الثسِ خَاب، ظشٍف غزاخَسی، ٍای فای ًاهحذٍد

 هزار تومان 022هزینه اقامت هر شب تا یک یا دو نفر مبلغ  *

 هزار تومان 072سه یا چهار نفر مبلغ  هزینه اقامت هر شب تا *

 هزار تومان 052هزینه اقامت هر شب تا پنج یا شش نفر مبلغ  *

 هزار تومان 022نفر مبلغ هشت یا  هفتهزینه اقامت هر شب تا  *



 9;38>4776>3ٍ  888797;47>3ٍ سصسٍ ّای تواس جْت ّواٌّگی ضواسُ

  44اص هْواى ساعت ظْش ٍ تحَیل  63=46ساعت تحَیل ٍاحذ تِ هْواى 

 صثح خَاّذ تَد.

 تاضذهی صثحاًِ خذهات اسائِ فاقذ ٍ تَدُ اسکاى هحل صشفاً پاًسیَى. 

 ًاهِ یا کاست پشسٌلی سشپشست یا یکی اص اعضای خاًَادُ اسائِ هعشفی

تشای ضاغلیي داًطگاّی ٍ اسائِ کاست داًطجَیی تشای داًطجَیاى ٍ 

 تاضذ.هیکاستْای ضٌاسایی اعضای خاًَادُ الضاهی 

 م دسخَاستی تِ ضواسُ ااسائِ فیص ٍاسیضی جْت سصسٍ ٍاحذ تِ تعذاد ای

 تِ ًام داًطگاُ صٌعتی اسٍهیِ >85;85>>;4>>:936کاست 

دس صَست تشٍص ّشگًَِ سَال یا هطکل دس سًٍذ سصسٍاسیَى تا ضواسُ تلفي 

 تواس حاصل فشهائیذ. 377->363;>64داًطگاُ 

اى غشتی سا تشای هسافشت اًتخاب استاى آرستایجضْش صیثای اسٍهیِ ٍ اص ایٌکِ 

ایذ عشض خیش هقذم ٍ خَش آهذگَیی داسین ٍ سفشی اهي ٍ خاطشُ اًگیض کشدُ

 تَام تا سالهتی تشای تک تک ضوا هْواًاى عضیض آسصٍهٌذین.


