
 بسمٍ تعالی

 1331ضُزضا درسال مزکش آمًسش عالی اعالعیٍ پذیزش میُمان وًريسی در 

ٍ ري  ا  مروو  مموً ع لوبشی ضُرضوب      اموًر راوبَی  پیشبپیش حلًل سبل وً، ثٍ استحضبر می رسبوذ تجریه ي تُىیت احترامب، ضمه   موًر   جمعو

 می ثبضذ5مشخصبت ي امىبوبت رابَی ارائٍ ضذٌ ثٍ ضرح  یر  می ثبضذ. میُمبوبن وًري یدرخذمت  12/01/1341 ضىجٍ مًر  شغبیت 22/12/1341

  02/12/1341ري  ضىجٍ مًر  ا  وام ي رسري:  تاریخ ثبتضزيع 

   12/01/1341 ري  ضىجٍ مًر  اشی 22/12/1341ري  جمعٍ مًر  ا  : اسکانتاریخ 

 :حور  مهُور اموب   ادٌ    جىوت   –جوبدٌ ضُرضوب اصوفُبن     ا  طور   –ضُرستبن ضُرضب  –استبن اصفُبن  محل پذیزش

 مرو  ممً ع لبشی ضُرضب 3سبختمبن ضمبرٌ  –ثلًار حر   -)ع(ضبَرضب 

 ویلًمتر 30   :فاصلٍ تا ضُز اصفُان 

 :وحًٌ رسري محل ي تلفه تماس  

 تموبس  04303221004ضومبرٌ   بث مُىذس صبشحملبی مسئًل امًر رابَی، اطاللبت ثیشتر ثب  وست ر ري اسىبن ي  جُت -1

مراجعوٍ   .shahreza.ac.irwwwایىتروتوی  متمبضیبن می تًاوىذ جُوت وسوت اطاللوبت ثیشوتر ثوٍ مدرس       ارمبییذ.حبصل 

 لضً ضًوذ. Shahreza_Eskan@تلگرامی ومبیىذ ي یب در وبوبل 

 IR230120000000222031221001ي ضوومبرٌ ضووجب   0222031221001 ياریوو  َ یىووٍ اسووىبن جُووت ضوومبرٌ حسووبة   -2

 می ثبضذ.ثبوه ملی  شهرضامنابع مرکس آموزش عالی  پشتیبان سایرثٍ وب  

ي   Saleh.M@Shahreza.ac.irایمیول  ا  طریك  (نول مجلغ َ یىٍ اسىب) ی یایش يار ارسبل ،مالن ر ري اسىبن -3 

 َمبَىگی ال   ثب مسئًل مرثًطٍ می ثبضذ. ي در پبیبن،(S_M_Saleh@) مذیر گريٌ یب ارسبل ا  طریك وبوبل تلگرا  

  پذیزش خًاَىذ ضذ. ،فمظ بٍ ضزط داضته ظزفیت )بذين رسري لبلی(مُماوان حضًری 

  کارت پزسىلی(کارت ملی، ضىاسىامٍ ي ) معزفی وامٍ يکارت ضىاسایی ياریشی، اصل فیصَمزاٌ داضته اصل 

 در َىگام مزاجعٍ الشامی است.

  ضًد باضذ ي در صًرت اوصزاف عًدت دادٌ ومی می غیز لابل استزداديجًٌ پزداختی. 

  (وفز 2ضًد. )حذاکثز  ریال بٍ َشیىٍ اتاق اضافٍ می 000/100اسکان َز وفز ماساد باالی دٌ سال، مبلغ 

   باضذ عصز می 2عت تخلیٍ عصز ي سا 4ساعت تحًیل اتاق. 

    ،با تًجٍ بٍ ایىکٍ اتاق َا مغابك ظزفیت اعالم ضذٌ تخصیص دادٌ می ضًوذ، پس اس تخصییص اتیاق

 .بٍ َیچ يجٍ امکان پذیز ویستامکان جابجایی اتاق َا 

http://www.shahreza.ac.ir/
mailto:Saleh.M@Shahreza.ac.ir


  اسکان: امکاوات 

 یخچوبل، مًووت،   ،  ایىتروت، ثبششتشه، ي تختثب امىبوبت رابَی ضبمل دي اتبق،   متزی(: 00سًئیت مستمل ) -1

َور  ظرایوت   -)درصًرت ویب  پتوً مًجوًد اسوت(    ي در مجبيرت پبرویىگ لمًمی مج ا مضپ خبوٍي  حمب  -سريیس ثُذاضتی

  وفر 2 اتبق 

 «شهرضانسدیک به بازار بسرگ  -مرکس شهر» -)مرکسی( کوچه شرکت برقتاسوعامیدان  آدرس:

 ، مًوووتایىتروووت،  ثووبشش، یخچووبل، تشووه، ي تخووتثووب امىبوووبت راووبَی ضووبمل      وییًع الیی :  اتییاق  -2

َر اتوبق  ظرایت  - )درصًرت ویب  پتً مًجًد است(حمب  ي مضپ خبوٍ مشترن، تلًی یًن مشترن،  -مشترن  سريیس ثُذاضتی

 وفر 1

 مرکس آموزش عالی شهرضا 1خوابگاه شماره  -خیابان اردیبهشت -آدرس: میدان حر

حمب  ي مضوپ خبوٍ   -مشترن  ، مًوت، پبرویىگ، سريیس ثُذاضتیایىتروت  ثب امىبوبت رابَی ضبمل وًع ب:  اتاق -3

 وفر 1ظرایت  - مشترنیخچبل مشترن، 

ساختمان  –بلوار حرم  -)ع( شاهرضا زاده امام مطهر حرم جنب –از طرف جاده شهرضا اصفهان  آدرس:

 3شماره 

  :َشیىٍ اسکان 

 1331سال 

َشیىٍ َز ضباوٍ 

ريس سًئیت 

 مستمل

َشیىٍ َز ضباوٍ 

 ريس اتاق وًع ال 

َشیىٍ َز 

ضباوٍ ريس اتاق 

 وًع ب

 َ أت یی اعضاء َیأت علمی ي غییز 

علمی داوطگاَُا ي مزاکش آمًسش 

 ي کارکىان يسارت علًم عالی

 ریال 5000000 ریال 7000000 ریال 9000000

 ریال 7000000 ریال 9000000 ریال 1100000 آساد

 امًر رفاَی مزکش آمًسش عالی ضُزضا


