سومین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات و کاربرد های آن
 82و  82آذر 6921
دانشگاه صنعتی اصفهان
شماره تماس های ضروری دانشگاه صنعتی اصفهان
شماره تماس

نام مسئول

نام واحد

01991693190

آقای عابدی

01955553990

آقای جندقیان

مسئول اسکان میهمانان ( خواهران )

01910396390

خانم ساسانی

مسئول اسکان میهمانان ( برادران )

01093919393

آقای تیموری

مسئول اسکان مهمانسرا

01006909536

آقای امیرعباسی

مسئول نصب پوستر

01939109990

آقای دخانی

نام واحد

شماره تماس

ساعات کار

اورژانس ( ویژه بهداری دانشگاه )

09999190191

مسئوالن پذیرش

-

09999190159



مرکز بهداشت ( بهداری )

09999190399

-

تاکسی تلفنی ( جنب ورودی دانشگاه )

09999195050

-

تاکسی تلفنی ( جنب نقلیه دانشگاه )

09999191000

-

رستوران ماهان ( جنب مهمانسرای دانشگاه )

09999190169

رستوران سنتی

09999199599

فست فود مفاخر ( جنب تاالر شیخ بهایی )

09999195069

فست فود پردیس ( واقع در بازارچه پردیس )

09999199155

نگهبانی خوابگاه خواهران ( خوابگاه صدف )

09999190990

-

نگهبانی خوابگاه برادران ( خوابگاه شماره ) 9

09999190160

-

انتظامات درب ورودی

09999190199

-

جهت اطالع از آخرین اخبار و رویداد های سومین کنفرانس ملی شتابگر های ذرات و کاربرد های آن به کاناا
 t.me/iranpac2017مراجعه فرمایید .
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لالاگاران ایان کانافاراناس باه آدر



جهت لما



حرکت الوبو های دانشگاه صنعتی اصفهان به میدان جمهوری اسالمی ( دروازه لهران ) بصورت رفت و برگشت از ساعت  0310الی  13300بصاورت هار
31دقیقه انجان میشود.



در روزهای  1۲و  19آذر  90از ساعت  ۷الی  ۲صبح ،میهمانان و شرکت کنندگان کنفرانس می لوانند جهت صرف صبحانه به رستوران نیکاان ماراجاعاه
فرمایند.



آن) باه



با سایر قسمت های دانشگاه صنعتی اصفهان میلوانید با واحد اطالعات للفنی دانشگاه با شماره للفن  01311931130لما

حاصلفرمایید.

شرکت کنندگان کنفرانس لوجه فرمایند که جهت دسترسی به اینترنت دانشگاه ،کدملی به عنوان نان کاربری و شماره موبایل (بدون صافار او
عنوان رمز ،لحاظ شده است.

شرکت کنندگان عزیز برای خرید شان در صورت لمایل می لوانند به رستورانهای آزاد دانشگاه  ،از جمله سنتی ،ماهان ،فست فود مفاخر و یاا فسات فاود
بازارچه پردیس مراجعه فرمایند .

