
ايران با هدف ايجاد شرايط مناسب جهت شركت كنندگان در كنفرانس،  سيستم هاي هوشمندكنفرانس  دوازدهميندبيرخانه 

 .شوند كنندگان در نظر گرفته است كه در ادامه معرفي مي تسهيالت اقامتي براي شركت

   مهمانسراهادر دانشجويي اسكان  - 1

در اين زمينه لطفاً به . در ايام برگزاري كنفرانس استفاده نمايندمهمانسراهاي زير توانند از  كنندگان در كنفرانس مي شركت

  :موارد زير توجه فرمائيد

  .باشد مي 2مهمانسراي شمارهو بانوان در  مهمانسراي شماره يكاسكان آقايان در  •

 1392 بهمن ماه17روز  20تا ساعت  ها زمان تخليه اتاقشود و حداكثر  غاز ميآ 1392 بهمن ماه14پذيرش از تاريخ  •

  .باشد مي

  .باشد  مي )ظرفيت محدود(ريال 50.000به ازاي هر نفر در هر شبانه روز بصورت تخت دانشجويي هزينه اسكان  •

به شماره  مهمانسرابايد هزينه اسكان را متناسب با مدت حضور و تعداد افراد در  مهمانسرامتقاضيان  •

واريز نموده و  دوازدهمين كنفرانس سيستم هاي هوشمند ايران بانك تجارت شعبه بم به نام  2241060880 حساب

فيش واريزي در  ضمنا همراه داشتن اصل. از طريق وب سايت كنفرانس بخش ارسال مدرك آپلود نمايندفيش آن را 

  .هنگام مراجعه الزامي مي باشد

با ذكر  شرح مدرك در بخش ارسال مدرك با ورود به وب سايت و از طريق لينكهمچنين متقاضيان بايد تقاضاي خود را  •

  .و تعداد شب اقامت، ارسال نمايند ) مجرد و يا متاهل بودن(مشخصات افراد 

  .در مدت حضور از جمله مقررات ورود و خروج الزامي است مهمانسرابديهي است كه رعايت مقررات  •

  با شماره  8 -14از ساعت مهمانسراهادر صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص اسكان در  •

  .تماس حاصل فرماييد0344-2214370  

  آزاديهتل پارسيان   اسكان در -2

به شرح زير اعالم مي   جهت اقامت ميهمانان كنفرانس 1392سال  بهمن ماهدر  پارسيان آزاديبدين وسيله نرخ اتاق هاي هتل 

  :گردد

  )ريال(تخفيف هتل با  نوع اتاق

 دوتخته
٧۵٠.٠٠٠ 

  مجتمع آموزش عالي بم ،بلوار خليج فارس   :آدرس

  0344  2210095-آقاي شمس الديني-خانم قلندري:  شماره تماس پذيرش هتل

  اسكان در مهمانسراي جهانگردي بم- 3

  )ريال(تخفيف هتل با  نوع اتاق

 هرشب دوتخته
٧٠٠.٠٠٠ 

  سه تخته هر شب
١٠٠٠.٠٠٠ 

  03442313321- جالل الديني آقاي :  مهمانسراي جهانگرديشماره تماس پذيرش       فرمانداريميدان بم، :آدرس



  اسكان در هتل ارگ جديد بم- 4

   )ريال(تخفيف هتل با  نوع اتاق

 

 هرشب دوتخته
٨۴۵.٠٠٠ 

 

  سوئيت كانكت هر شب
١.٣٩٠.٠٠٠ 

 

  سوئيت هاي منطقه اقتصادي
٢.۵٠٠.٠٠٠ 

  0344  3462671- باغستانيآقاي -محمديخانم :  ارگ جديد شماره تماس پذيرش هتل

  :كوروش هتلاسكان در -5

   )ريال(تخفيف هتل با  نوع اتاق

   دوتخته
٨٧۵.٠٠٠ 

  يك تخته 
۵٨٩.٠٠٠ 

  چهار تخته
١.٣١٠.٠٠٠ 

 

  سه تخته
١.١٠۶.٠٠٠ 

 

  0344  2514552-2514553- جعفرنژادآقاي :  كوروش شماره تماس پذيرش هتل

  


