
 1400-2پایان نیمسال ه امتحانات زاطالعیه اسکان دانشجویان در با

( تسهیالت  1401تیرماه    26خرداد تا    26ان محترم می رساند که در بازه امتحانات پایان نیمسال جاری )این وسیله به اطالع دانشجویبه  

.  ارائه درخواست خوابگاه اقدام نموده اند به شرح ذیل فراهم شده است  ی که در موعد مقرر نسبت بهن اسکان برای دانشجویاناو امک

 با آرامش خاطر و موفقیت بازه امتحانات خود را سپری نمایند. امید است دانشجویان عزیز پردیس 

 دانشجویان دختر:  •

واحدی و حنانه    200ارائه کرده باشند در خوابگاه های    دانشجویان دختری که برای خوابگاه درخواست خود را در موعد مقرر

  خردادماه   15خرداد الی  13در بازه    انشجویاناز طریق پردیس با د  برای هماهنگی اسکانغربی اسکان داده خواهند شد.  

  هزینه خوابگاهنسبت به پرداخت    الزم است  1ل  وواحد اسکان به شرح جد  انتخابمی شود. دانشجویان بر اساس  تماس گرفته  

اقدام نموده و وضعیت اسکان خود را قطعی نمایند.    1401  خرداد  18الی    خرداد16روز    12ساعت  از    Paymentروی سامانه  

 می گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، دانشجو از اولویت تخصیص خوابگاه خارج 

 1جدول شماره

 حنانه غربی  واحدی 200 

 چهار نفره دو نفره  سه نفره دو نفره  واحدظرفیت 
 هزینه برای یک ماه برای  

 40،000،000 45،000،000 36،000،000 36،000،000 هر نفر )ریال(

 A1 A2 B1 B2 تیپ واحد
 

 دانشجویان پسر: •

یمت های  با قتاره لوتوس  برای این دسته از دانشجویان با مساعدت پردیس، امکان استفاده از رزرو و استقرار در هتل سه س

اسامی دانشجویانی که در موعد مقرر  فهرستهم شده است.  فرا  1401تیرماه  26خرداد الی  26در بازه  2مندرج در جدول 

است.   شده  ارسال  هتل  پشتیبانی  واحد  به  اند  نموده  خوابگاه  درخواست  ارسال  به  دانشجویان  اقدام  است  ضمن ضروری 

به تماس با پشتیبان  نسبت    1401خرداد  17الی    13در بازه    نفره،   5تا    2برای تشکیل گروه های  با یکدیگر  هماهنگی الزم  

سپس    کنند( اقدام  حتی روزهای تعطیل  24الی    9از ساعت  )همه روزه    09331004303رزرواسیون هتل لوتوس با شماره  

و    اتاق   و نهایی نمودن رزرو  مبلغ  اقدام به پرداخت   dayansafar.com مراجعه به سایت رزرو هتل به آدرساز طریق  

 می باشد. رزرو اتاق به صورت گروهی الزم به ذکر است رزرواسیون بابت دریافت واچر هتل خود نمایند. 

  ی باشد.م و ترانسفر استقبال و ناهار   صبحانه  ، در هتل لوتوس  اقامت  یک شب  ینه شامل هز- 2جدول شماره

 هتخت پنجاتاق   هتخت چهاراتاق  هاتاق سه تخت ختهاتاق دو ت

 هر شبنرخ هتل به ازای 

 تومان  600،000

 هر شبنرخ هتل به ازای 

 تومان  650،000

 هر شبنرخ هتل به ازای 

 تومان 700،000

 هر شبنرخ هتل به ازای 

 تومان 800،000

 سهم هر دانشجو

 تومان 300،000

 سهم هر دانشجو

 تومان  216،666

 سهم هر دانشجو

 تومان 175،000

 سهم هر دانشجو

 تومان  160،000

روی سامانه  ه ورود به جزیرپرواز و تاریخ  رزرواسیون، شماره  ایست در هنگام ، میباستقبال فرودگاهی *جهت انجام ترانسفر

 ردد. به پشتیبان رزرواسیون هتل اعالم گرزرواسیون و 



 

، امکان  ود باشدظرفیت خالی در هتل مذکور موج  (1401خرداد  17قرر )از اتمام موعد مبعد  الزم به ذکر است چنانچه  *

جهت رزرواسیون فراهم خواهد    1401داد  خر  18حداکثر تا تاریخ  استفاده از تسهیالت فراهم شده برای دانشجویان پسر دیگر  

و نهایی کردن محل استقرار  رزرواسیون هتل لوتوس تیبانی شبا پ  تماسنسبت به نند این گروه از دانشجویان نیز می توابود. 

 خود اقدام الزم را بعمل آورند. 

 

 :دختران های خوابگاه آدرس

 Rو   S خیابان کرمان، خیابان کرخه، دویست واحدی، بلوک، شهرک صدف -1

 54فاز یك شهرک صدف، خیابان کرمان، کوچه حنانه غربی، خیابان بنان، پالک  -2

 آدرس هتل لوتوس: 

 میدان امیرکبیر، خیابان دانش، روبروی پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف 

 

 انشجویی و امور خوابگاهمدیریت د        

         13/03/1401 

 


