






کان  نفر 6ظرفیت اس  



 دااگشنه امام رضا علیو السالم

 :هبلغ یک شب اسکاى یک سَییت

 یک هیلیَى ریال 

:سْن داًشگاُ  

 ششصد ّشار ریال

 : سْن پزسٌل

 چْار صد ّشار ریال



د استفاده کنندگان    نفر 13تعدا

کان ربای ره متقاضی3هب میزان تقریبی    شب  اس

 :جوع پزداختی بزای ّز هتقاضی با ّوزاُ بزای سِ شب

 سِ هیلیَى ریال

:سْن داًشگاُ  

 یک هیلیَى ٍ ّشتصد ّشار ریال

 :  سْن پزسٌل

 یک هیلیَى ٍ دٍیست ّشار ریال



 :هبلغ کل پزداختی جوعا

 چْل ٍ دٍ هیلیَى ریال 

:جوع سْن پزداختی داًشگاُ  

 سی هیلیَى ٍ دٍیست ّشار ریال

 : جوع سْن پزداختی پزسٌل

 یاسدُ هیلیَى ٍ ّشتصد ّشار ریال







 :  ّشیٌِ ّز شب اسکاى ٍ غذا بزای یک ًفز توام بْا

 ششصدٍ پٌجاُ ّشار ریال

سْن پزسٌل بزای اسکاى ّزشب یک ًفز   

: توام بْا  

 دٍیست ٍ پٌجاُ ّشار ریال

سْن داًشگاُ بزای اسکاى ّزشب یک ًفز  

 : توام بْا

 چْارصد ّشار ریال



ّشیٌِ ّز شب اسکاى ٍ غذا بزای یک ًفز ًین بْا 

 (:  کَدک)

 سیصد ٍ بیست ٍ پٌج ّشار ریال

سْن پزسٌل بزای اسکاى ّزشب یک ًفز   

(: کَدک)ًین بْا  

 یکصد ٍ پٌجاُ ّشار ریال

سْن داًشگاُ بزای اسکاى ّزشب یک ًفز       

 (: کَدک)ًین بْا 

 یکصد ٍ ّفتاد ٍ پٌج ّشار ریال





 :  ّشیٌِ ّز هتقاضی سِ شب بزای سِ ًفز

 پٌج هیلیَى ٍ ّشتصد ٍ پٌجاُ ّشار ریال

: سْن پزسٌل بزای اسکاى سِ شب سِ ًفز  

 دٍ هیلیَى ٍ دٍیست ٍ پٌجاُ ّشار ریال

 :  سْن داًشگاُ بزای اسکاى سِ شب سِ ًفز

 سِ هیلیَى ٍ ششصد ّشار ریال



 :  جوع ّشیٌِ ّای پزداختی

 یکصد ٍ چْل ٍ سِ هیلیَى ٍ چْارصد ٍ پٌجاُ ّشار ریال

جوع سْن پزداختی پزسٌل بزای  

:ّتل قصز آییٌِ  

پٌجاُ ٍ شش هیلیَى ٍ چْارصد 

 ّشار ریال

جوع سْن پزداختی داًشگاُ 

 :  بزای ّتل قصز آییٌِ

ّشتاد ٍ ّفت هیلیَى ٍ پٌجاُ 

 ّشار ریال





کان  نفر 6ظرفیت اس  



 :ّشیٌِ ّز شب ٍیالی دٍ خَابِ 

 دٍ هیلیَى ریال

:سْن داًشگاُ بزای ّز شب  

 یک هیلیَى ٍ ششصد ّشار ریال

 :سْن پزسٌل بزای ّز شب 

 چْار صد ّشار ریال

شْزیَر 18تیز تا  29اس تاریخ   
 شب 51جوعا بِ هدت 



 :ّشیٌِ سِ شب ٍیالی دٍ خَابِ 

 شش هیلیَى ریال

:سْن داًشگاُ بزای سِ شب  

 چْار هیلیَى ٍ ششصد ّشار ریال

 :سْن پزسٌل بزای سِ شب 

 یک هیلیَى ٍ دٍیست ّشار ریال

شْزیَر 18تیز تا  29اس تاریخ   
 شب 51جوعا بِ هدت 

 سِ شب اسکاى بزای ّز ًفز هتقاضی
 هتقاضی 17جوعا 



 :جوع پزداخت بزای ٍیالی دٍ خَابِ 

 یکصد ٍ دٍ هیلیَى ریال

:جوع سْن پزداختی داًشگاُ  

 ّشتاد ٍ یک هیلیَى ٍ ششصد ّشار ریال

 :جوع سْن پزداختی پزسٌل 

 بیست هیلیَى ٍ چْار صد ّشار ریال

شْزیَر 18تیز تا  29اس تاریخ   
 شب 51جوعا بِ هدت 



کان  نفر12ظرفیت اس  



 :ّشیٌِ ّز شب ٍیالی چْار خَابِ 

 سِ هیلیَى ریال

:سْن داًشگاُ بزای ّز شب  

 دٍ هیلیَى ٍ دٍیست ّشار ریال

 :سْن پزسٌل بزای ّز شب 

 ّشتصد ّشار ریال 

شْزیَر 18تیز تا  29اس تاریخ   
 شب 51جوعا بِ هدت 



 :ّشیٌِ سِ شب ٍیالی چْار خَابِ 

 ًِ هیلیَى ریال

:سْن داًشگاُ بزای سِ شب  

 شش هیلیَى ٍ ششصد ّشار ریال

 :سْن پزسٌل بزای سِ شب 

 دٍ هیلیَ ى ٍ چْارصد ّشار ریال

شْزیَر 18تیز تا  29اس تاریخ   
 شب 51جوعا بِ هدت 

 سِ شب اسکاى بزای ّز ًفز هتقاضی
 هتقاضی 17جوعا 



 :جوع پزداختی بزای ٍیالی چْار خَابِ 

 یکصد ٍ پٌجاُ ٍ سِ هیلیَى ریال

:جوع سْن پزداختی داًشگاُ   

 یکصد ٍ دٍاسدُ هیلیَى ٍ دٍیست ّشار ریال

 :جوع سْن پزداختی پزسٌل 

 چْل هیلیَى ٍ ّشتصد ّشار ریال

شْزیَر 18تیز تا  29اس تاریخ   
 شب 51جوعا بِ هدت 



کان  نفر10ظرفیت اس  



 97فزٍردیي 1تا  96فزٍردیي 1اس 

 :رّي کاهل بِ ٍسیلِ داًشگاُ

 یک هیلیارد ٍ دٍیست هیلیَى ریال

 :سْن پزسٌل بِ اسای ّزشب تعطیل

 چْارصد ّشار ریال

سْن پزسٌل بِ اسای ّز شب غیز 

 دٍیست ّشار ریال:تعطیل



کان  نفر10ظرفیت اس  



 شب 30هزداد جوعا  27تیز تا  28اس 
 ًفز   14جوع استفادُ کٌٌدگاى 

 :ّشیٌِ ّز شب 

 دٍ هیلیَى ٍ دٍیست ٍ پٌجاُ ّشار ریال

:سْن داًشگاُ بزای ّز شب  

 یک هیلیَى ٍ ّشتصد ٍ پٌجاُ ّشارریال

 :سْن پزسٌل بزای ّز شب

 چْارصد ّشار ریال 



 شب 30هزداد جوعا  27تیز تا  28اس 
 ًفز 14جوع استفادُ کٌٌدگاى 

 هیاًگیي استفادُ ّز هتقاضی دٍ شب 

 :ّشیٌِ دٍ شب 

 چْار هیلیَى ٍ پاًصد ّشار ریال

:سْن داًشگاُ بزای دٍ شب  

 سِ هیلیَى ٍ ّفتصد ّشارریال

 :سْن پزسٌل بزای دٍ شب

 ّشتصد ّشار ریال 



 شب 30هزداد جوعا  27تیز تا  28اس 

 :چادگاى 2جوع ّشیٌِ پزداختی ٍیالی 

 شصت ٍ ّفت هیلیَى پاًصد ّشار ریال

:جوع پزداختی سْن داًشگاُ  

 پٌجاُ ٍ شش هیلیَى ٍ پاًصد ّشار ریال

 :جوع پزداختی سْن پزسٌل 

 یاسدُ هیلیَى ٍ چْارصد ّشار ریال



 :جوع کل ّشیٌِ شدُ ٍیالّای شوال هشْد ٍ چادگاى

 پاًصد ٍ ّفت هیلیَى ٍ ًْصد ٍ پٌجاُ ّشار ریال

:جوع پزداختی سْن داًشگاُ  

 سیصد ٍ شصت ٍ ّشت هیلیَى ٍ سیصد ٍ پٌجاُ ّشار ریال

 :جوع پزداختی سْن پزسٌل 

 ًِ هیلیَى ٍ ششصد ّشار ریالٍ  یکصد ٍ سی




