
اطالعیه

اعضاي محترم هیات علمی و غیر علمی (قابل توجه همکاران نحوه درخواست و صدور معرفی نامه براي اسکان به دانشگاه ها
.لحاظ شودERPشایسته است موارد ذیل هنگام درخواست از طریق)هیات علمی

نامه براي رییس کارگزینی یا مسئول رفاه و بیمه ارسال گردد-1

نام ، نام خانوادگی -2

عضو هیات علمی یا غیر هیات علمی-3

از تاریخ تا تاریخ -4

شماره همراه -5

.چنانچه ارسال به دانشگاه مورد نظر احتیاج به فکس داشته باشد ذکر شماره فکس دانشگاه مورد نظر الزامی است-6

استفاده اعضاي هیأت علمی و کارکنان دانشگاه ها مشخصات مراکز اقامتی زیرمجموعه وزارت علوم در دانشگاههاي کشور جهت 

آدرس مرکزشماره فکسشماره تلفنمسئول هماهنگیمراکز اقامتی

امور –آقاي رجب زاده ستاره پردیسان مشهد5هتل 
دفتري 

185 -87918203-051
جنب پارك صدا و سیما -مشهد051- 87918203-0518791830- 240

تبریزدانشگاه صنعتی سهند 
—041اسديآقاي  33458181

کوي –خ راه آهن -تبریز0411- 091431142983443862
مهمانسرا-گلستان 

دانشگاه رازي مهمانسراي 
کرمانشاه 

"          "               "

 ---------------------------

مھمانسرای علوم پزشکی 
رازی کرمانشاهدانشگاھ

خانم محمدي–خانم ناصري 
خانم صالحی

 ----------------
آقاي قادري

34272063-083
34271701-083

09183595701

 ---------------
38362989-083

4277600 -0831
08334271701
 ----------

باغ -طاق بستان- کرمانشاه
ابریشم 

 ---------
شهید بلوار –کرمانشاه 

باالتر از بیمارستان -بهشتی
طالقانی 

دانشگاه بوعلی سینا همدان
38381607-081آقاي عرفان دوست 

مهدیه روبروي پارك -همدان0935804973908138380802
مردم 

023-32393335عباسیآقايدانشگاه صنعتی شاهرود 
خ بلوار دانشگاه -شاهرود09124733979

مهمانسراي دانشگاه یزد 
035-38200141آقاي منگلی

بلوار دانشگاه - خ صفائیه-یزد09140732437

آقاي مقدم مهمانسراي دانشگاه ایالم
آقاي عسکري نیا

33120086-066
مجتمع فرهنگی - جاده مهران0841- 091884114102221635

دانشگاه 



مهمانسراي دانشگاه اصفهان 

ابطحیآقاي 
37932317-031
37932318-031
37932318-031

هزار جریب درب - اصفهان36682291-031
دانشگاه 

هتل دانشگاه اصفهان 
031- 03166822913-37932317آقاي ابطحی

031-33912210آقاي نیک سیرت دانشگاه صنعتی اصفهان 
خ –میدان استقالل –اصفهان 33912211-03133912328-031

دانشگاه صنعتی داخل دانشگاه 

انتهاي خیابان دانشگاه -اردبیل09149543469جعفر زادهآقاي کمال دانشگاه محقق اردبیلی 

09163974987آقاي ایمانی دانشگاه لرستان خرم آباد 

متري24خ - خ باغ معین-اهواز061- 0613360079-33337202کرمیآقاي دانشگاه شهید چمران اهواز

09113343501آقاي یوسفی دانشگاه  گیالن 

071-36134713آقاي عابديمهمانسراي دانشگاه شیراز 
3225394 -071

خ ساحل غربی مجتمع -شیراز36131143-071
فرهنگی

خانم اسالمیدانشگاه هرمزگان بندرعباس 
آقاي علی مردانی

667071733-076
09171602527

امیرآباد-بندرعباس333999033-076

آقاي آهنگري مهمانسراي دانشگاه کاشان 

03155912180
03155535578
09133634867

55912218-031
59121825 -031

5552930 -031
جاده راوند6کیلومتر -کاشان03155912180

صنعتی مهمانسراي دانشگاه 
2خواب و 3- سوئیت هاي(ارومیه 

اطالعات بیشتر سایتبراي 09143456230باباییآقاي )خواب
www.uut.ac.ir

آقاي وجدانیمهمانسراي دانشگاه ارومیه 

بابابیی

3554183 -0441
2752838 -0441

4 -2752740 -0441
)09143456230(

4 -2752733 -0441
044 -32752734

پردیس -خ دانشگاه-ارومیه
نازلو 

دانشگاه فردوسی مشهد 

فرجی09155020494آقاي طوسی 
بزرگراه شهید -میدان آزادي051- 05187848493–38791061

کالنتري



مهمانپذیر قائم مشهد 
051- 84096423آقاي مقدسی 

87636403 -051
بیمارستان قائم -میدان تقی آباد051- 8426017

دانشگاه کشاورزي گرگان 
017-01732120321- 2251673آقاي رحیمی 

خ شهید بهشتی -گرگان32245960-017

بلوار - م استاندارد-سمنان0231- 02313321003- 4442546آقاي معصوممهمانسراي دانشگاه سمنان 
امیرکبیر 

دانشگاه شهید باهنر کرمان 
آقاي عارفی 
آقاي کمالی

3222044 -0341
بهمن روبروي 22بلوار -کرمان0341- 034313230553222044

پارك 

اقاي پور حسینیعالی زرند کرمانمجتمع 
4202017 -0342

09130645055 ------------ --------------

مهمانسراي دانشگاه تبریز 

غیرتمندآقاي 
33393986-041

بهمن 29بلوار -تبریز09149183346

محمود آباد مازندران
-

09127100569
01227733070
01227733072
01227749874

01227749872
خ -خ امام-گلستان مرکزي
-اول تقاطع-اداره برق سابق

مجتمع آموزش عال خزر

)بابلسر(دانشگاه مازندران 
3525029101135250291-011آقاي محمودي 

دانشگاه مازندران–پاسداران 0112- 5250291

پالژهاي موسسات -ساري0151- 01513472424- 3472711آقاي میردامادیانمجتمع دانشگاه تهران
دولتی 

-03814420490- 4421644آقاي صادقیشهر کرد

مهمانسراي دانشگاه شهرکرد
جاده سامان 2شهرکرد کیلومتر 0381- 03814421644- 4424401- 7آقاي گنجی

شهرك توحید -سبزوار0571- 05714410110- 4410110آقاي راستی دانشگاه تربیت معلم سبزه وار 
عطاري-خاقانی) قلهک(شریعتی021-02122006771-22006770مدیریت مجتمع )تهران(مجتمع گل یاس 

جاده 30کیلومتر -پاکدشت0292- 091224701203031552آقاي مهنتی مهمانسراي مجتمع ابوریحان 
خاوران 

09188739926آقاي برزنجی سنندج
6624023 -0871 ---------

کردستان و بانهدانشگاه 
آقاي فرزامی 

09181719633عباسی
091887137426660071 -0871 -------

33120097- 076آقاي بیرانونددانشگاه لرستان 
091639765426200111 -0661 ----------



0761-7660017-18دانشگاه هرمزگان 
0763371000-117660018 -0761 ----------

آقاي مهاجريدانشگاه زنجان 
33054359-024

0912541834933052364-024 ------------

دانشگاه بین الملل قزوین
3780085 -0281

028 -33780021
028 -33780058

3780084 -0281 ----------

دانشگاه (کیشي مهمانسرا 
0764- 07644421635-4422299)صنعتی شریف

انتهاي –فازیک صدف -کیش
تقاطع ترافیک -خیابان کرمان

54ساختمان یاس 
–میدان شجاع الدوله 0421- 091417713542276066آقاي قطعاتیمراغه

مهمانسراي دانشگاه مراغه
لرستان

0661- 2253229آقاي بیرانوند
0163976542-=

مدیر –مهندس هادي پور یاسوج
074- 0742223822- 2232186اموراداري

-دفتر ریاست

دانشگاه سمنان 
امور رفاهی –آقاي اخالقی 

مهمانسرا–آقاي سلمانی 
4457134 -0231
3354070 -02314442546 -0231 -------------

02335220119خانم  امیر عبدالهیان دانشگاه دامغان 
09196700600

ابتداي جاده –میدان دانشگاه 02335220119
دانشگاه bچشمه علی سایت 

گنبد کاووس دانشگاه 
آقاي محمودي 

3-33225022 -017
0911874857333223167-017

054-05435314300-35313030دانشگاه بین المللی چابهار


