بسمه تعالی
اطالعیه پذیرش مرکز رفاهی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السالم در سال 69

اسکان 1
احتراما ضمن قبولی طاعات و عبادات  ،به استحضار می رساند امور رفاهی دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السالم ) از تاریخ  96/10/10لغایت
 96/16/01در خدمت میهمانان (جهت اسکان به صورت محدود ) می باشد .مشخصات و امکانات رفاهی ارائه شده به شرح زیر می باشد:
شروع تاریخ ثبت نام و رزرو  :از تاریخ  96/10/10لغایت 96/16/01
فاصله تا حرم  :حدودا  0.1کیلو متر
نحوه رزرو محل و تلفن تماس :
 -1جهت رزرو اسکان و کسب اطالعات بیشتر با مسئول امور رفاهی ؛ آقاي نجفی با شماره  19010126119تماس حاصل فرمایید
-2

شماره حساب 0019202001یا شماره کارت  6010 2200 1020 1119باکد شناسه  001100بانک ملت به نام دانشگاه بین المللی امام
رضا علیه السالم جهت واریز هزینه اسکان

 -3مالك رزرو و اسکان ارسال فیش واریزي (کل مبلغ هزینه اسکان ) از طریق فکس به شماره  110-23006123یا تلگرام به شماره
 19103106203یا ایمیل  najafi@imamreza.ac.irو هماهنگی الزم با مسئول مربوطه می باشد.
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امکانات اسکان :
 -0سوئیت مستقل (حداقل 61متر ) :با امکانات رفاهی شامل آسانسور  ،اتاق خواب تخت و تشک  ،بالشت و ملحفه ،یخچال  ،تلویزیون ؛
موکت ،سرویس بهداشتی ایرانی– حمام و آشپزخانه مجزا
 - 0ظرفیت اتاق  0نفر

آدرس :مشهد مقدس – میدان سراب خیابان سعدی – سعدی  11روبروی حسینیه سراب پالک4

اسکان 2
مشخصات و امکانات رفاهی ارائه شده به شرح زیر می باشد:

شروع تاریخ ثبت نام و رزرو  :از تاریخ  96/10/10لغایت 96/10/10
فاصله تا حرم :حدودا  3کیلو متر
نحوه رزرو محل و تلفن تماس :
 -4جهت رزرو اسکان و کسب اطالعات بیشتر با مسئول امور رفاهی  ،آقاي نجفی با شماره  19010126119تماس حاصل فرمایید
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شماره حساب 0019202001یا شماره کارت  6010 2200 1020 1119باکد شناسه  001100بانک ملت به نام دانشگاه بین المللی
امام رضا علیه السالم جهت واریز هزینه اسکان

 - -6مالك رزرو و اسکان ارسال فیش واریزي (کل مبلغ هزینه اسکان ) از طریق فکس به شماره  110-23006123یا تلگرام به شماره
 19103106203یا ایمیل  najafi@imamreza.ac.irو هماهنگی الزم با مسئول مربوطه می باشد.
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 -0سوئیت مستقل (حداقل 011متر )  :با امکانات رفاهی شامل دو اتاق خواب تخت و تشک  ،بالشت و ملحفه ،یخچال  ،موکت ،سرویس
بهداشتی ایرانی– حمام و آشپزخانه مجزا
 - 0ظرفیت هر سوئیت  6نفر در صورت اضافه شدن تا  0نفر به ازاي هر نفر 011.111ریال

آدرس :مشهد مقدس – بلوار فرامرز عباسی – خیابان ساجدی – نبش ساجدی 1

اسکان 3
می باشد .مشخصات و امکانات رفاهی ارائه شده به شرح زیر می باشد:

از تاریخ

شروع تاریخ ثبت نام و رزرو  :از تاریخ  96/10/10لغایت 96/16/01
فاصله تا حرم :حدودا  0کیلو متر
نحوه رزرو محل و تلفن تماس :
 - 0جهت رزرو اسکان و کسب اطالعات بیشتر با مسئول امور رفاهی ؛ آقاي نجفی با شماره  19010126119تماس حاصل فرمایید
 -0شماره حساب 0019202001یا شماره کارت  6010 2200 1020 1119باکد شناسه  001100بانک ملت به نام دانشگاه بین
المللی امام رضا علیه السالم جهت واریز هزینه اسکان
 -2مالك رزرو و اسکان ارسال فیش واریزي (کل مبلغ هزینه اسکان ) از طریق فکس به شماره  110-23006123یا تلگرام به شماره
 19103106203یا ایمیل  najafi@imamreza.ac.irو هماهنگی الزم با مسئول مربوطه می باشد.
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امکانات اسکان :
 -0سوئیت مستقل (حداقل  011متر ) :با امکانات رفاهی شامل دو اتاق خواب تخت و تشک  ،بالشت و ملحفه ،یخچال  ،موکت ،سرویس
بهداشتی ایرانی فرنگی– حمام و آشپزخانه مجزا
0

-ظرفیت اتاق  0نفر

آدرس :مشهد مقدس – میدان ملک آباد(بلوار تلویزیون) بعد از سه راه بعثت ساختمانهای مرتفع آستان قدس – طبقه چهارم

