
 
 

 

 بسمه تعالی
صرفا در قالب قرارداد های گذشته با استعانت از خداوند متعال مفتخر به اسکان مهمانان نوروزی دانشگاه یزد امسال نیز همانند سال 

باشد. مشخصات می های دانشجویی خوابگاهدر  وزارت علوم دانشگاهیان و کارکنان سازمان ها و ادارات و همچنین به منظور اسکان 

 باشد:و امکانات رفاهی ارائه شده به شرح ذیل می
  22/12/1401 از تاریخ تاریخ ثبت نام و رزرو: -1

 شد . اسکان انجام خواهد الذکر چنانچه ظرفیت خالی وجود داشته باشد،در صورت عدم رزرو قبلی و مراجعه بعد از تاریخ فوق تذکر:

 11/01/1402لغایت  25/12/1401از تاریخ  تاریخ اسکان: -2

 ی اسکان :مشخصات و هزینه -3

 نوع

ق
 تعداد اتا

تعداد 

ت
خ

 ت

 مبلغ)ریال(  امکانات رفاهی

 سوئیت دو خوابه

 )خوابگاه دانشجویی(
2 8 

یبهداشت سیآشپزخانه وسروخچال،ی  
توجه:ساختمان داری سه طبقه )همکف،اول و 

 دوم ( بدون آسانسور

 5.000.000 کارکنان وزارت علوم

 6.000.000 سایر

دو خوابه تیسوئ  

 )خوابگاه دانشجویی(
2 4 

یبهداشت سیوسرو خچال،آشپزخانهی  
بدون آسانسور/  

علومکارکنان وزارت   2.500.000 

 3.000.000 سایر

 اتاق

 )خوابگاه دانشجویی(
1 4 

سرویس بهداشتی مشترکو آشپزخانه   
توجه:ساختمان داری سه طبقه )همکف،اول و 

( بدون آسانسوردوم   

 2.000.000 کارکنان وزارت علوم

 2.500.000 سایر

 

 نحوه رزرو محل و تلفن تماس -4

و یا  035-38200141به شماره  کارکنان پذیرش ستاد اسکانبا  20صبح الی  8، از ساعت جهت ثبت نام متقاضیان الزم است       

 تماس حاصل نمایند.  09135500717شماره 

 نفر( 2ریال به هزینه اتاق اضافه می شود. )حداکثر  000/750اسکان هر نفر مازاد باالی ده سال، مبلغ   -5

 تذکر:

 شود.باشد و در صورت انصراف عودت داده نمیاسترداد میوجوه پرداختی غیر قابل  -1

 باشد.می 11و ساعت تخلیه  14ساعت تحویل اتاق  -2

 .می باشد. فعالبا قیمت مناسب در ایام نوروز فروشگاه  و ) بیرون بر(،فست فوت)بیرون بر( رستوران  -3

 رایگان  فراهم می باشد.به صورت  اینترنت،پارکینگ روباز، و امکانات ورزشی برای مهمانان عزیز -4

محل پذیرش ی یک ، خوابگاهپردیس سایت اصلی دانشگاه یزد،  دانش،درب ورودی چهارراه پژوهش، بلوار دانشگاه، صفائیه، یزد ،  آدرس:

  035-38200141تلفن ثابت  09135500717همراه ، مهمانان نوروزی
                                                                                                                                                                                             

 ستاد اسکان مهمانان نوروزی

 

 دانشگاه یزد در 1402یه ستاد اسکان مهمانان نوروزی اطالع

 


