بسمه تعالی
با سالم و آرزوی اقامتی خوش در شهر شیراز،
لطفاً پیش از انجام فرآیند ثبت نام اسکان دانشجویی ،موارد زیر را در نظر داشته باشید:
 دانشجویان محترم میتوانند برای تاریخ های سه شنبه و چهارشنبه  13و  14اسفندماه ،تقاضای
دریافت خوابگاه بدهند .هزینه هر شب  30هزار تومان میباشد.
اسکان بانوان(خوابگاه دانش آموزی نرجس):
آدرس :فلکه خاتون ،بلوار دالوران بسیج ،بعد از پارک مروارید ،بلوار رازی ،اولین خیابان سمت
راست ،خیابان نرجس ،خوابگاه دانش آموزی نرجس .تلفن071 37250084 :
لینک گوگل مپhttps://goo.gl/maps/LazUVgsrLxK7pqzc9 :
 در این مجتمع ،اتاقهایی با ظرفیت چهار تا هشت نفر و تخت های یک یا دو طبقه وجود
دارد که ممکن است هر کدام از این اتاقها یا تختها به هر کدام از عزیزان برسد ،هر چند تالش
برگزارکنندگان مسابقات ارائه بهترین خدمات است.
 د ر هر راهرو (فلت) تعدادی سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد که عمومی بوده و هر اتاق
به صورت مجزا سرویس بهداشتی و حمام ندارد.
 صبحانه و آ ب جوش در اختیار مدعوین قرار گرفته و در صورت نیاز ،مابقی احتیاجات باید
توسط خود عزیزان فراهم گردد.
 توصیه می شود ملحفه و روبالشی به همراه داشته باشید.
 در دو روز برگزاری مسابقات ،در ساعاتی که اعالم خواهد شد سرویس ایاب و ذهاب به
محل برگزاری مسابقات وجود دارد.

م وقعیت محل خوابگاه بانوان نسبت به محل برگزاری مسابقات

اتاقهای خوابگاه بانوان

اسکان آقایان (خوابگاه شهید فهمیده):
آدرس :خیابان دانش آموز ،خیابان گلخون ،قبل از گلخون  ،7خوابگاه شهید فهمیده.
تلفن09173061298 :

لینک گوگل مپhttps://goo.gl/maps/HoCKLHD1s1nvAFb87 :
 در این مجتمع ،اتاقهایی با ظرفیت هشت تا شانزده نفر و تخت های دو طبقه وجود دارد که
ممکن است هر کدام از این اتاقها یا تختها به هر کدام از عزیزان برسد ،هر چند تالش برگزار
کنندگان مسابقات ارائه بهترین خدمات است.
 در هر راهرو (فلت) تعدادی سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و سرویس بهداشتی و حمام
برای هر اتاق به صورت مجزا نمی باشد.
 صبحانه و آب جوش در اختیار مدعوین قرار گرفته و در صورت نیاز ،مابقی احتیاجات باید
توسط خود عزیزان فراهم گردد.
 توصیه می شود ملحفه و روبالشی به همراه داشته باشید.
 در دو روز برگزاری مسابقات در ساعاتی که اعالم خواهد شد سرویس ایاب و ذهاب به محل
برگزاری مسابقات وجود دارد.

موقعیت محل خوابگاه آقایان نسبت به محل برگزاری مسابقات

اتاقهای خوابگاه آقایان

