
بسمه تعالی

خیرمقدم پیشاپیش خدمت شرکت کنندگان در کنگره نانووبا سالم

شب پایانی بعد از کنفرانس گانی کهدهمچنین شرکت کننو براي شرکت کنندگانی که روز قبل از کنفرانس به کاشان وارد می شوند 
در نظر گرفته شده است که این افراد ) تومان000/4هر وعده (و شام) تومان000/8هر شب (قصد اقامت در کاشان را دارند خوابگاه

eskan.icnn2012@gmail.comایمیل از طریقمیتوانند 

.ابگاه و شام اقدام نمایندورزرو خدرخواستنسبت به

:استزیر میسرهايبصورتبه شهر کاشان و بازگشت از آن سفرنحوه 

فقط بین کاشان و شهرهاي زیر وجود دارد که شرکت کنندگان براي سفر به کاشان با توجه به زمان و مکان اتوبوس مستقیمسرویس
:حرکت می توانند از این سرویس ها استفاده نمایند

تهران، اصفهان، شیراز، ساري، الهیجان، رشت، قزوین، کرمانشاه، مشهد وکرج 

شرکت کنندگان نست که  آتوصیه ما حرکت می کنندها فقط در ساعات خاصی سرویساین البته با توجه با این نکته که بیشتر 
به در ذیلسپس با مراجعه به تعاونی هایی ذکر شدهومراجعت کردهابتدا به شهرهاي اصفهان یا تهران جهت عزیمت به شهر کاشان
210حدوداکاشان–مسیر اصفهان . تعاونی در اکثر ساعات روز سرویس به سمت کاشان دارنداین دو. مقصد کاشان حرکت نمایند

و کیلومتراست 250حدوداکاشان–و همچنین مسیر تهران استساعت2:45حدوداًاتوبوسمدت زمان آن با کیلومتر است و 
کاشان قرار دارد و شرکت کنندگانی که از –الزم به ذکر است که شهر قم در  مسیر تهران . است3:00مدت زمان آن با اتوبوس 

جایگاه این تاکسی ها میدان .استفاده نمایندنیز هاي بین شهري توانند از تاکسیطریق این شهر قصد عزیمت به کاشان را دارند می
.است ساعت یکسفر از این شهر به کاشانو  مدت زمان کیلومتر است100حدودافاصله قم تا کاشان. باشدتن قم می72

واقع در ترمینال جنوب تهران) پیک صبا(17تعاونی -1
peykesaba.net:آدرس اینترنتی 

021- 55185422الی  021-55185416: تلفن 

در ترمینال کاوه اصفهان واقع) لوان نور(8تعاونی -2
levannour.com:آدرس اینترنتی 

0311- 4359085الی  0311-4359084:تلفن 

0361- 4455000:)تره بارمیدان ( شهید زجاجی میدان واقع در کاشاناتوبوسرانی ترمینال-3

:آدرس دانشگاه کاشان
دانشگاه کاشان–بلوار قطب راوندي 6کیلومتر - کاشان



:استالزم به ذکر 
کاشان قصد عزیمت به دانشگاه کاشان را دارند، با توجه به اینکه دانشگاه - کاشان و همچنین قم-افرادي که از مسیر تهران-

شهر کاشان با هماهنگی با راننده اتوبوس مانده بهکیلومتر6بایستمیباشدمیکاشان در بلوار ورودي شهر کاشان واقع 
.ه شونددرب ورودي دانشگاه پیادروبروي

ت بعد از پیاده شدن از اتوبوس در سکاشان قصد عزیمت با دانشگاه کاشان را دارند می بای–افرادي که از مسیر اصفهان -
هاي واقع دریا تاکسی) مدخل(هاي واقع در میدان ولیعصرتاکسی(آخرین ایستگاه، با استفاده از تاکسی درون شهري 

.مراجعه  فرمایندبه محل دانشگاه کاشان) خرداد15میدان 

. اقدام نمایندهاي زیر یا تعاونیاز طریق ترمینال مسافربري کاشانبراي بازگشتتوانندشرکت کنندگان می

الزم به ذکر است که این دو تعاونی در اکثر ساعات سرویس بسمت تهران و اصفهان دارند که بدلیل ازدحام جمعیت هنگام بازگشت 
.بلیط رزرو نماییدتوصیه میشود که از قبل 

)اکسپورت(واقع در میدان شهید منتظري ) پیک صبا(17تعاونی -1
kashan.peykesaba.com:آدرس اینترنتی 

0361-4453965و  0361-4455000و  0361- 4450718و  0361-4453259: تلفن 

واقع در بلوار شهید خادمی)جهان مسافر(8تعاونی -2
jahanmosafer.com: آدرس اینترنتی 

0361-4442456و  0361- 4447000: تلفن 

د که ناند میرسابه اطالع شرکت کنندگانی که قصد اقامت در هتل را دارند و براي اقامت در طول کنفرانس هتل را انتخاب نموده
نظرشان تماس گرفته و دموربا هتلها انجام شده و این افراد میبایست با این هتلکنگرههاي الزم از طرف هیئت اجراي هماهنگی

.جهت رزرو اقدام نمایند

نگارستانهتل
Info@negarestan-hotel.com:    الکترونیکیپست

کاشانفینتاریخیباغجنب،امیرکبیرخیابان،کاشان:آدرس
0361-5347009: تلفکس 0361- 5347008-9: تلفن 

http://www.negarestan-hotel.com:     سایتوب

امیرکبیرهتل
03615304090:فکس 03615304091-5: تلفن 

http://www.amirkabirhotel.com:   سایتوب

فینتاریخیباغبهنرسیده-امیرکبیرخیابان:آدرس


