
 در ایام نوروز دانشگاه مازندران مجتمع رفاهی اطالعیه اقامت در

  

 :مهمانسرای دانشگاه مازندران در کنار ساحل زیبای خزر جهت اسکان مهمانان ارجمند به شرح ذیل آماده پذیرش می باشد

 هزینه اسکان تعداد امکانات مکان متراژ مشخصات ردیف

 مجتمع آفتاب متر 80 یک خوابه 1
 -شوفاژ و اسپلیت  – تلویزیون -یخچال-تخت -مبلمان

 آشپزخانه با امکانات کامل -سرویس بهداشتی و حمام 
 نفر 2

 ریال 1.000.000

 

 

 مجتمع ساحل متر 85 یک خوابه 2
 -شوفاژ و اسپلیت  – تلویزیون -یخچال-تخت -مبلمان

 آشپزخانه با امکانات کامل -سرویس بهداشتی و حمام 
 ریال 1.200.000 نفر 3

 مجتمع آفتاب متر 100 دو خوابه 3
 -شوفاژ و اسپلیت  – تلویزیون -یخچال-تخت -مبلمان

 آشپزخانه با امکانات کامل -سرویس بهداشتی و حمام 
 نفر 4

 ریال 1.400.000

  

 مجتمع آفتاب متر 100 دو خوابه 4
 -شوفاژ و اسپلیت  – تلویزیون -یخچال-تخت -مبلمان

 آشپزخانه با امکانات کامل -بهداشتی و حمام سرویس 
 نفر 5

 ریال 1.600.000

  

 مجتمع ساحل متر 100 دو خوابه 5
 -شوفاژ و اسپلیت  – تلویزیون -یخچال-تخت -مبلمان

 آشپزخانه با امکانات کامل -سرویس بهداشتی و حمام 
 نفر 6

 ریال 1.800.000

  

 آدرس مهمانسرا : 

        :متر(.100)فاصله مهمانسرا تا دریا حدود   روبروی پارکینگ پنجم - بلوار شهید علیزاده -بابلسر   مجتمع ساحل 

         متر(.100)فاصله مهمانسرا تا دریا حدود   روبروی پارکینگ سوم - بلوار شهید علیزاده -مجتمع آفتاب: بابلسر 

  

 توضیحات:

 هر شب اقامت می باشد. های ذکر شده برای اسکان به ازای قیمت          -

 وجوه پرداختی غیرقابل استرداد بوده و در صورت انصراف عودت داده نمی شود.          -

 . می گردد ریال به تعرفه اضافه 150/  000 مبلغ شب هر هرنفردر ازاء به چنانچه تعداد نفرات بیش ازظرفیت اعالم شده باشد          -

ارائه کارت شناسایی معتبر متقاضی معرفی شده الزامی، و اسکان در مهمانسرا منوط به ارائه فیش واریزی می در هنگام ورود           -

 .باشد

 صبح می باشد. 10 و زمان خروج ساعت 14 زمان ورود به مهمانسرا ساعت          -

 باشد.می  دارای نگهبانی در طول شبانه روز ، فضای سبز و پارکینگ  مهمانسراها          -

 :پذیرش مراحل

معرفی متقاضی از سوی مدیر امور اداری محل خدمت با ذکر مشخصات فردی )تعداد نفرات ، تاریخ ورود و خروج و شماره همراه           -

 .ارسال تا در صورت تایید به متقاضی اطالع رسانی گردد 011 – 35250291 متقاضی ( بصورت دورنگار به شماره

بصورت  واریزی نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بابلسر به نام دانشگاه مازندران و ارسال فیش 952947001  وجه به حسابواریز           -

 .)لطفا از واریز وجه به صورت اینترنتی خودداری فرمایید( دورنگار به اداره رفاه کارکنان دانشگاه.

 .اداره رفاه کارکنان دانشگاه تماس حاصل نمایند 011-35303690 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره          -

 اداره رفاه کارکنان دانشگاه -مدیریت امور اداری و پشتیبانی 



 


