
1401بهمن - شماره تماس هماهنگی مهمانسرای دانشگاه ها

توضیحاتآدرسشماره تلفنمسئول هماهنگینام دانشگاهردیف

09143247642-  044۳۲۷۵۳۱۶۰ (رئیس رفاهی)آقای دمیرچی ارومیه1
 جاده سئو، روبروی دانشگاه، مجتمع11ارومیه، کیلومتر 

گلها

ارومیه، خیابان باکری، مجتمع خلیلی، طبقه فوقانی09148833156(مسئول مهمانسرا)آقای عبدیلی صنعتی ارومیه2

آقای شاهرودی و آقای آسوده خیال 

(رفاهی)
04133393402 - 04133393427

09149183346(مهمانسرا)آقای غیرتمند 

4
دانشگاه صنعتی سهند 

(تبریز)
04133458203(رفاهی)آقای علیپور 

تبریز، راه آهن، روبروی هتل دریا، کوی گلستان دوم،

5، پالک + 10روبروی پلیس 
فعال مشکل گرمایش دارند

واحد اقامتی ندارندواحد اقامتی ندارند04533534775(مسئول اسکان)آقای فاطمی محقق اردبیلی5

02433054466(مدیر رفاهی)آقای خدایی 

09196990305        02433052229: مهمانسرا(مهمانسرا)آقای شهیدی 

09369460156        07136132470: مهمانسرا(مهمانسرا)آقای منصوری 

07136134727:  امور رفاهی  (رفاهی)خانم شاهسوند 

03133912575 - 03133916800مهمانسراصنعتی اصفهان8

اصفهان، میدان استقالل، بلوار دانشگاه صنعتی

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، مجتمع هشت

بهشت

اتاق و سوئیت

03136682291فکس  - 03137932317مهمانسرااصفهان9
میدان آزادی،خیابان هزار جریب، بعد از جهاد کشاورزی،

مهمانسرای بزرگ-ورودی خوابگاه دانشگاه اصفهان 

دانشگاه اصفهان

03832321644اداره رفاهی

09131833458(مهمانسرا)آقای باورصادیان 

09139804005(مهمانسرا انزلی)آقای مولوی 
، خیابان (بی بی حوریه)انزلی، میدان شهید عبد حق 

،  ساختمان دایانا1گلستان 

 تخته4 الی 2اتاق های  بلوار قطب راوندی۶کیلومتر - کاشان 09363077779 - 03155912221آقای ملکیانکاشان11

03538200141اداره رفاهی

09170435292 -03531234461(مهمانسرا)آقای حسینی 

03431323070(رفاهی)آقای عسگری 

9139966039(مهمانسرا)آقای زرین 

کرمان، خیابان خورشید، تقاطع اول، خیابان ابن سینا،

نبش جامی
13

 جاده سامان، دانشگاه شهرکرد2شهرکرد، کیلومتر 

شهرکرد10

ویالیی و اتاقی

باهنر کرمان

یزد، صفائیه، بلوار دانشگاهیزد

تبریز3

زنجان6

12

شیراز7

سوئیت های دو الی چهار تخته

 تخته5 الی 1اتاق های 

 تخته5 الی 2اتاق های 

کوی استادان . خیابان جام جم.  بهمن29بلوار . تبریز

دانشگاه تبریز

 جاده تبریز، دانشگاه زنجان،5زنجان، کیلومتر 

مهمانسرای اشراق

شیراز، خیابان ساحل غربی، مجتمع رفاهی دانشگاه
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کارشناس اقامت )خانم نظافتی 

(بهشهر
05138802239

05138795620مهمانسرای مشهد

05138803340مهمانسرای بهشهر
به)بهشهر، منطقه زاغمرز، بعد از میدان بندر امیرآباد 

، مجموعه آموزشی ـ فرهنگی دانشگاه(طرف نیروگاه نکاء

فردوسی مشهد

09124733979(مهمانسرا)آقای عباسی 

02332396000(رفاهی)آقای حاج محمدیان 

09125317584(رئیس اداره رفاهی)آقای ایزدی سمنان16
سمنان، میدان استاندارد، بلوار امیرکبیر، مهمانسرای کوی

اساتید

01333690608(رئیس اداره رفاهی )آقای رجبی (رشت)گیالن 17

19
موسسه آموزش عالی 

غیرانتفاعی خزر
09113270457 - 09108909971(مسئول مهمانسرا)آقای افسر 

،19محمودآباد، خیابان آزادی، جنب دادگستری، دریای 

دانشگاه خزر

08459241305

، ابتدای خیابان آزادی،10شهرداری منطقه . تهران

 واحد یک و دو، تقاطع26کوچه مشعوف، پالک 

یادگار امام

 اسفند تا آخر فروردین ویژه کارکنان 15از 

دانشگاه ایالم

08433338059
ایالم، بلوار جنوبی امام، پایین تر از سپاه ناحیه، جنب

بانک سپه
 تخته4 الی 2اتاق های 

شهیدچمران اهواز21
کارشناس )آقای اله کرمی 

(مهمانسراها
اتاق های دو و سه تختهدانشگاه شهید چمران، مهمانسرای نارنجستان06133226385 - 09163081843

22
علوم و فنون دریایی 

خرمشهر
، دانشگاه علوم و فنون دریایی(ع)خرمشهر، بلوار علی ابن ابیطالب09165032910 - 06153532235(کارشناس رفاهی)آقای صالحی 

(خلیج فارس)بوشهر 23
کارشناس )آقای یزدان پرست 

(رفاهی
09178792407 - 07731222040

07633711047- 07633711060(کارشناس مهمانسرا)آقای بازیار هرمزگان24

06633120600 -06633120060(یمسئول رفاه)آقای محمدزاده 

09163974987(مهمانسرا)آقای ایمانی 

کردستان26
کارشناس مسئول )خانم مطهری 

(رفاهی
08733660062

(رفاهی)خانم محمدی 

فردوسی مشهد 14

لرستان25

دانشگاه ایالم20

اتاق های تک خواب و دوخوابشاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرودصنعتی شاهرود15

21مشهد، رضاشهر، بلوار رضوی، رضوی 

اتاقی و سوئیتی

مهمانسرا ندارند ولیکن امکان استفاده از واحدهای معاونت دانشجویی میسر می باشد

01333690671:آقای کاسپور

واحد اقامتی ندارند

.واحد اقامتی ندارند

خرم آباد، خیابان امام خمینی، خیابان خیام غربی،

مهمانسرای دانشگاه

.واحد اقامتی ندارند
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بوعلی سینا همدان27
مدیر )آقای حاجیلوئی محب 

(مهمانسراها
همدان، دانشگاه بوعلی سینا08138381243 - 09017712500

اتاق های دو و سه تختهکرمانشاه، طاق بستان، باغ ابریشم، دانشگاه رازی09122441971 - 08334274523(رئیس رفاهی)آقای زاهدی رازی کرمانشاه28

29
دانشگاه علوم کشاورزی و 

منبع طبیعی گرگان
 متری120 متری و سوییت 25اتاق گرگان، میدان بسیج، روبروی سپاه نینوا09117703669- 01732240082(کارشناس رفاهی)آقای عربی 

سوئیت یک و دو خوابهیاسوج، جنب ترمینال شهید قرنی09173410364(امسئول مهمانسر)آقای کرمی یاسوج30

09151503437 - (263داخلی ) 05143305000(رفاهی)آقای فرازیان نیشابور31

33
دانشگاه علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی ساری
09113270457 - 2015 داخلی  01133687575 آقای قاسمی

02833901533(رفاهی)خانم رایگان قزوین34

09163430731(رئیس رفاهی)آقای نیک منش جندی شاپور دزفول35

کارشناس اماکن )خانم صمدی 

(رفاهی
02123322818

01344420036 - 09391101727(آقای سیگارودی)انزلی 
بندر انزلی، دهکده ساحلی، انتهای بلوار کاسپین، کاسپین

، ساختمان943شرقی، خیابان هشتم، بن بست یکم، پالک

های دانشگاه

09113454841  ( آقای پور علی )چمخاله  لنگرود، جاده چمخاله، کوی آب و فاضالب روستایی 

05138558761 (آقای حشمت نژاد)مشهد 
،  بعد از39، امام رضا (ع)مشهد مقدس، خیابان امام رضا

85، پالک  چهار راه سوم
 و دو خواب واحدهای یک خواب

 متری90 متری و 75محمود آباد، بعد از جنگل تشبندان، روستای گالشپل02123322818  محمود آباد

پیام نور کشور 36

فعال برنامه ای ندارند

واحد اقامتی ندارند

واحد اقامتی ندارند

واحد اقامتی ندارند


