
توضیحاتآدرسمسئول هماهنگیفکسپیش شمارهتلفننام دانشگاهردیف

308632780803-32777401اراک1
آقای جمشیدی سعادت

09184838355
32780803روابط عمومی اراک خ شهید بهشتی دانشگاه اراک 

2
 دانشگاه علوم کشاورزی و

منابع طبیعی گرگان
17322516731717322459609111752066

ارومیه3
32752733-4

آقای وطن خواه
09144484722آقای آزادی 04432752746

بلوار دانشگاه پردیس نازلو - ارومیه 

( کیلومتری از شهر 11 )

(مدیر مهمان سرا)آقای ابطحی 1803136682291-37932317اصفهان4
دروازه شیراز میدان آزادی خیابان هزار جریب 

کوی اساتید دانشگاه

ایالم5

33333244آقای مقدم 

آقای ملکی : امور اداری 

32221635

0843222163509188411410
مجتمع فرهنگی - جاده مهران جنب اداره هواشناسی 

 دانشگاه ایالم

6
بوشهر

خلیج فارس

33445181-82

آقای احمدی
07733445181-82

09171762942: آقای جمالی

 هیات علمی09177724617: آقای زارع 
 شفا8بوشهر میدان بهمنی خیابان ابوعلی سینا کوچه 

7
 -(ره)بین المللی امام خمینی 

قزوین
دانشگاه بین الملل امام خمینی 50 پالک 33خ شهید بابایی کوچه 339015230283378008433901699

10 پالک 12خیابان معلم 32204223056: آقای حسینی بیرجند8

9
پردیس بین المللی کیش

(دانشگاه تهران)
4443520007644432683

آقای قاسمی

09347687366
.جهت دریافت آدرس با شماره های مربوطه تماس حاصل فرمایید

:همکاران محترم جهت استفاده از خدمات مهمانسراهای دانشگاه کشور ضروری است، به نکات ذیل توجه فرمایید

.با توجه به اینکه بایستی پرداخت هزینه اقامت توسط همکاران، اینترنتی انجام شود، لذا خواهشمند است، شخصا با مهمانسرای مورد نظر تماس گرفته و هماهنگی الزم جهت پرداخت صورت گیرد- 1

تماس گرفته شود یا حضورا مراجعه  (38380969)بر اساس توافقات انجام شده، اکثر مهمانسراها با کارت شناسایی پرسنلی و کارت ملی پذیرش نموده، در صورت نیاز به دریافت معرفی نامه، با دفتر اداره رفاه کارکنان دانشگاه - 2

.فرمایید



تبریز10
آقای غیرتمند 

33393986
04133342599

09149183346

غیرتمند
 بهمن 29دانشگاه تبریز خیابان امام خمینی  بلوار 

3344386204133443862کارگزینی (صنعتی سهند)تبریز 11
09143032719: آقای پور علی 

09141183548آقای طاهر 

 5خیابان راه آهن روبه روی هتل دریا کوی گلستان پالک 

مهمانسرای کوثر دانشگاه سهند
دو مهمانسرا دارد 

تربیت معلم سبزه وار12
44012700

44012511رحیمی 
05144012700

آقای راستی مدیریت مهمانسرا 

44012511
wسبزه وار شهرک توحید w w . hsu .a c .ir/ m ote l

13
تفرش 

(استان مرکزی  )

آقای غفاری 09364096266

36241305
مخصوص تابستان و ایام نوروز  جاده تهران 5تفرش کیلومتر 0863

14

تهران

مهمانسرای دانشگاه شیراز واقع در  )

(تهران

8886402202188864369
09122362245آقای چگینی 

09123780069: آقای مهندس کیانی 

 متر بعد از ایستگاه مترو دروازه دولت ،50خ انقالب 

10سمت راست کوچه کریمی پالک 

15

خراسان جنوبی

صنعتی بیرجند 
32391279

آقای علی آبادی
05632239023

بیرجند میدان ابن حسام بلوار صنعت و معدن جنب 

مصلی


B یا2دامغان میدان دانشگاه پردیس 09124316981: آقای قربانی 3522011902335262595: آقای امیر عبدالهی دامغان 16





هتل نیکان- دانشگاه اصفهان- اصفهان37932380031دانشگاه اصفهان17

(کرمانشاه)رازی 18
 مهمانسرا 34271701

خوابگاه 342772063
08334271701

خانم صالحی 09183595701

 آقای خزایی09387155203(ستاد رفاهی

طاق بستان باغ ابریشم خیابان:                 مهمانسرا 

       دانشگاه مجتمع پردیس دانشگاه رازی 

هتل آپارتمان فاطمیه-  2

زنجان 19
 آقای مهاجری 35152252

33054359
02435152754

 آقای مهاجری  09125418349

sms جهت

 جاده تبریز دانشگاه زنجان6کیلومتر 

 ایستگاه اتوبوس های دانشگاه



023 آقای معصوم 33442546سمنان 20
بلوار امیر کبیر - میدان استاندارد 

 متر باالتر سمت چپ20 

بخش خصوصی دانشگاه مهندسی شهید نیکبخت - خ دانشگاه 12054-333136210سیستان و بلوچستان 21

22
سیستان و بلوچستان 

چابهار
31272007054

32424050

 آقای دکتر محمودی معاونت

مالی دانشگاه )(پشتیبانی و

بلوار شهید ریگی دانشگاه دریانوردی چابهار 

روبروی ترمینال- شاهرودآقای عباسی3239600002332394419شاهرود23

 جاده سامان مجتمع ویالیی یاس شقایق2کیلومتر 03832324412صادقی 09132843128شهرکرد 24

شهید باهنر کرمان25
31323070: روابط عمومی 

33257444: آقای عسگری 
(مسئول مهمانسرا )خانم حسینی نژاد 034

چهارراه باغ ملی خ خورشید فرعی اول سمت چپ

 ابن سینای غربی نبش خ جامی ساختمان تمام سنگ قرمز

(اهواز)شهید چمران 26
32239155-6

رزرو 32239175
09163050940آقای خواجوی 06132239155-56

 متری پشت پمپ بنزین24خ - خ باغ معین 

مجتمع باغ معین

071آقای خان محمدیشیراز27

36133315: تلفن

36132457: فاکس

6: داخلی

07136132470: آقای ابوالحسینی

09369460156: خانم نوبخت

07132253936: فاکس

میدان دانشجو، فلکه اعلم،- شیراز

 خیابان ساحلی غربی،مجتمع فرهنگی تفریحی

 خوابگاه های والیت، شریعت و ارم برای تعطیالت ایام عید 

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس .  فعال می باشد

shirazu.ac.irمراجعه فرمایید .

صنعتی ارومیه28

3198027304431980273صنعتی ارومیه29
آقای وجدانی 

09143456230آقای بابایی 
w w w .uut.a c .ir

نیک سیرت3391257503133912328صنعتی اصفهان30
فلکه صنعتی- خ امام 

09132091107

دو تا مهمانسرا دارد

اتاق سه تخته و چهار تخته : 1مهمانسرای شماره 

سه تخته و یک تخته : 2مهمانسرای شماره 

http://www.uut.ac.ir/


صنعتی شیراز31
07137264103

07137353511

07137354524

آقای حاجی زاده

44222990764صنعتی کیش32
 1اول داخلی 

(289بعد داخلی )
آقای هادی پور 

53535002061علوم و فنون خرمشهر33
53534409 آقای عیاشی 

09165032910آقای صالحی 

38791061051فردوسی مشهد34
38784849

38796774
09155020494: آقای فرجی 

بزرگراه شهید کالنتری -  میدان آزادی 

میدان ابوطالب مجتمع حاج احمد ناضران 

میدان فردوسی پردیس

(خوابگاه  )عید و تابستان 

09139967181آقای خزایی 02155503769فنی و حرفه ای تهران35
اتوبان شهید تندگویان - اتوبان آزادگان - تهران 

64خ میعاد جنوبی خ 

قم36
آقای ابوذری

09196643609

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس

 www.bahman123456.blogfa.com 

.مراجعه فرمایید

 09133634867 آقای آهنگران 5591218003155912180(قمصر)کاشان 37

 جاده راوند دانشگاه کاشان 6کیلومتر 

قمصر میدان شهدا بلوار گل بهار پژوهشکده اسانس - کاشان 

مهمانسرای راحب

(سنندج و  بانه)کردستان 38
09189859519: آقای شکری 

مهمانسرا: 33660064
08733660071

09194355244آقای جعفری 

09309906662آقای موالنایی 

09188713742بانه آقای عباسی 

دانشگاه کردستان - بلوار پاسداران 

3688757101133687572کشاورزی ساری39
09113549929

آقای قاسمی

(رشت)گیالن 40
33690671: روابط عمومی 

33690033- 4خانم عظیمی
خ انقالب - رشت خ  امام 09113343501: آقای یوسفی 01333690180



30911874857333223167-01733225022آقای محمودیدانشگاه گنبد کاووس41

42
لرستان 

خرم آباد
33120059066- 60:ستاد رفاهی

آقای ایمانی

09163974987

خیابان امام خمینی به سمت ژاندارمری بعد از چهارراه 

فرهنگ سمت چپ فرعی دوم قیام غربی

43
مازندران 

(شهرک شکارگاه )نوشهر 
آقای آتشین 093716901750171

 پارک جنگلی سی سنگان به سمت نوشهر،2کیلومتر 

علی آباد عسگرخان ، شهرک شکارگاه

01135250291 آقای محمودی 35250291(بابلسر)مازندران 44

 (ساحلی  )بلوار شهید علیزاده   : 2و 1مهمانسرای 

 متر 300 مجتمع ساحل فاصله تا دریا 14 ابتدای خ  

بابلسر خیابان پاسداران دانشگاه مازندران : 3مهمانسرا 

45

مازندران

موسسه آموزش عالی 

خزر محمودآباد

  09127100569خانم کیانی 

09113203551 اسالمی01144732766 09365437478خانم پهلوان 
گلستان مرکزی خ  امام خ اداره برق سابق اول تقاطع 

مجتمع آموزشی عالی خزر
(ساحلی و آپارتمانی     )دو نوع موجود میباشد 

(اردبیل)محقق اردبیلی 46
آقای جعفرزاده 

33512906
045

  33510809خوابگاه

 مهمانسرا33512906

09149543469آقای جعفرزاده 

09147057749آقای مجید پور خوابگاه 

09147050737آقای جعفری خوابگاه 

دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل انتهای خیابان دانشگاه 

مراغه47
آقای قطعاتی

09141771354
مهمانسرای دانشگاه مراغه- میدان شجاع الدوله

48
مشهد 

مهمانپذیر قائم
3840964205138426017

آقای صادقی

09151135939

خیابان احمد آباد ابتدای خیابان کوهسنگی میدان تقی

آباد محوطه بیمارستان قائم مهمانسرای دانشگاه

49
مشهد

(هتل پردیسان  )
بزرگراه شهید کالنتری جنب صدا و سیما38791820-3905138791830

50

مشهد

مجتمع طاها

(زیر نظر دانشگاه صنعتی اصفهان )

فلکه برق خ فدائیان اسالم آقای مدائنی 09153139021

09175463355آقای علیپور موسسه آموزش عالی قشم51



3371102907633711030: امور اداری(بندر عباس)هرمزگان 52
آقای علی مردانی 

(اداره خوابگاه )آقای کاظمی 

 جاده میناب جنب اداره تعویض پالک 9کیلومتر 

دانشگاه هرمزگان

آقای روشنگر مسئول رزرو مهمانسرا 09361997737یاسوج53

یزد54

 خوابگاه   38200141

31232012مهمانسرا 

آقای ده شیری

03538209818
09140732437آقای میرجلیلی 

09139695778آقای منگلی 

خ صفایی دانشگاه یزد 

انتهای بلوار دانشگاه چهارراه پژوهش درب دانش 

میدان عالم بعد از دانشگاه درب : سایت اصلی دانشگاه یزد، خوابگاه 

ورودی کوثر ، سایت اصلی دانشگاه یزد مدیریت خوابگاه


