دانشگاه

تلفن

كد

فكس

مسئول هماهنگي

آدرس

توضيحات

اراك

30777723-3

280

30782823

آقای جمشيد سعادت
25387838300

اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك

روابط عمومي 30782823

صنعتي اروميه

33582073

277

33582073

آقای وجداني
آقای بابایي 25373700032

اروميه

30700733-7
آقای وطن خواه

277

30700770

آقای آزادی 25377787700

اصفهان

37530337-38

233

30080053

آقای ابطحي (مدیر مهمان سرا)

دروازه شيراز ميدان آزادی خيابان هزار جریب كوی
اساتيد دانشگاه

صنعتي اصفهان

33530070

233

33530308

نيك سيرت

خ امام –فلكه صنعتي

ایالم

آقای مقدم33333077 :
امور اداری آقای ملكي30003030 :

287

30003030

اهواز
(شهيد چمران)

30035300

203

30035300-00

270

 33032825خوابگاه
 33030520مهمانسرا

اردبيلي (محقق)

33030520

آقای جعفرزاده

www.uut.ac.ir

اروميه -بلوار دانشگاه پردیس نازلو
( 33كيلومتری از شهر)

جاده مهران جنب اداره هواشناسي -مجتمع فرهنگي
دانشگاه ایالم

خ باغ معين – خ  07متری پشت پمپ بنزین مجتمع
باغ معين
آقای جعفرزاده 25375073705
آقای مجيدپور خوابگاه25377207775:
آقای جعفری خوابگاه25377202737 :

اردبيل انتهای خيابان دانشگاه دانشگاه محقق اردبيلي

دو تا مهمانسرا دارد
مهمانسرای شماره  :3اتاق سه تخته و چهار
تخته
مهمانسرای شماره  :0سه تخته و یك تخته

بوشهر
خليج فارس

 33770383-80آقای احمدی

277

33770383-80

آقای جمالي25373700570 :
آقای زارع  25377707037 :هيأت علمي

بوشهر ميدان بهمني خيابان ابوعلي سينا كوچه 8شفا

بندر عباس
(هرمزگان)

امور اداری33733205:

270

33733232

آقای علي مرداني
آقای كاظمي (اداره خوابگاه)

كيلومتر  5جاده ميناب جنب اداره تعویض پالك
دانشگاه هرمزگان

تبریز

آقای غيرتمند 33377232

273

33370055

تبریز (صنعتي سهند )

كارگزیني33773800

273

33773800

دانشگاه تبریز خيابان امام خميني بلوار  05بهمن
آقای پورعلي25373230735 :

خيابان راه آهن روبهروی هتل دریا كوی گلستان پالك 0
مهمانسرای كوثر دانشگاه سهند

دو مهمانسرا دارد

تهران
(

مهمانسرای دانشگاه شيراز

88807200

203

88807305

واقع در تهران)
تفرش
(استان مركزی)

25307250000آقای غفاری
30073320

آقای چگيني 25300300070
آقای مهندس كياني 25303782205:

2803

خ انقالب  02متر بعد از ایستگاه مترو دروازه دولت،
سمت راست كوچه كریمي پالك 32

تفرش كيلومتر  0جاده تهران

مخصوص تابستان و ایام نوروز
www.hsu.ac.ir/motel

خراسان رضوی
سبزه وار
دانشگاه تربيت معلم

خراسان جنوبی
صنعتي بيرجند

پذیرش مهمانسرا 77230722
77328228

آقای علي آبادی30353075:

203

200

77230722

30035203

آقای راستي مدیریت مهمانسرا 77230033

سبزه وار شهرك توحيد

بيرجند ميدان ابن حسام بلوار صنعت و معدن جنب
مصلي

خراسان جنوبی
بیرجند

دامغان
زنجان

آقای حسيني30027003:
آقای اميرعبدالهي30002335:

 30300000آقای مهاجری

33207305

200

خيابان معلم  30پالك 32

203

30000050

آقای قرباني25307330583:

دامغان ميدان دانشگاه پردیس  0یاB

207

30300707

25300738375آقای مهاجری
جهت sms

كيلومتر  0جاده تبریز دانشگاه زنجان ایستگاه
اتوبوس های دانشگاه

سمنان

 33770070آقای معصوم

203

ميدان استاندارد – بلوار اميركبير 02-متر باالتر سمت
چپ

سیستان و بلوچستان

333330032-30

207

خ دانشگاه –دانشگاه مهندسي شهيد نيكبخت

33070227

207

سیستان و بلوچستان
چابهار

30707202

بلوار شهيد ریگي دانشگاه دریانوردی چابهار

آقای دكتر محمودی(معاونت
پشتيباني و مالي دانشگاه)

شهركرد

 25330873308صادقي

238

30307730

كيلومتر  0جاده سامان مجتمع ویالیي یاس
شقایق

قزوین

33523003

208

33782287

خ شهيد بابائي كوچه  33پالك 02

كردستان و بانه

آقای شكری 25385805035:
مهمانسرا33002207:

287

كرمان
شهيد باهنر

روابط عمومي33303272:
آقای عسكری33007777 :

237

00530382

233

 37073723مهمانسرا
 370770203خوابگاه

283

كاشان
قمصر

كرمانشاه (رازی)

بلوار پاسداران -دانشگاه كردستان
خانم حسيني نژاد (مسئول مهمانسرا)

00530382

 25333037807آقای آهنگریان
25383050723
 25387300023آقای خزایي(ستاد رفاهي)
خانم صالحي

37073723

بخش خصوصي

چهارراه باغ ملي خ خورشيد فرعي اول سمت چپ ابن
سينای غربي نبش خ جامي ساختمان تمام سنگ قرمز

-0

 -3كيلومتر  0جاده راوند دانشگاه كاشان
كاشان -قمصر ميدان شهدا بلوار گل بهار پژوهشكده
اسانس مهمانسرای راحب

 -3مهمانسرا :طاق بستان باغ ابریشم خيابان
دانشگاه مجتمع پردیس دانشگاه رازی
 -0هتل آپارتمان فاطميه

دانشگاه بين الملل امام خميني

گيالن
رشت
لرستان
خرم آباد
مشهد

(هتل پردیسان)
مشهد
مهمانپذیر قائم

روابط عمومي33052073 :

233

33302205-02

200

ستادرفاهي:

33052382

آقای یوسفي25333373023:

آقای یونسي

38753802-35

203

38753832

38725070

203

38700237

آقای مقدسي  -آقای محبوبي
25300387373

203

38787875
38750777

آقای فرجي25300202757:

رشت خ امام – خ انقالب

خيابان امام خميني به سمت ژاندارمری بعد از چهارراه
فرهنگ سمت چپ فرعي دوم قيام غربي

بزرگراه شهيد كالنتری جنب صدا و سيما

خيابان احمدآباد ابتدای خيابان كوهسنگي ميدان تقي
آباد محوطه بيمارستان قائم مهمانسرای دانشگاه

عيد و تابستان (خوابگاه )

مشهد
فردوسي

مشهد
مجتمع طاها

38753203

25303335203

 -ميدان آزادی – بزرگراه شهيد كالنتری

آقای مدائني

 ميدان ابوطالب مجتمع حاج احمد ناضران -ميدان فردوسي پردیس

فلكه برق خ فدائيان اسالم

(زیر نظر دانشگاه صنعتي اصفهان)

مازندران
مؤسسه آموزشي عالي
خزر محمودآباد

25307322005خانم كياني
25300737778خانم پهلوان

233

77730700

25333023003اسالمي

گلستان مركزی خ امام خ اداره برق سابق اول تقاطع
مجتمع آموزشي عالي خزر

دو نوع موجود ميباشد (ساحلي و
آپارتماني)

مازندران
بابلسر

30002053آقای محمودی

مازندران
نوشهر(شهرك
شكارگاه)

25373052370

همدان

38382020

(دانشگاه بو علي سينا)

یزد

(38022373خوابگاه)
مهمانسرا 33030230

233

30002053

2373

283

230

مهمانسرای  3و  : 0بلوار شهيد عليزاده (ساحلي)
ابتدای خ  37مجتمع ساحل فاصله تا دریا 322متر
مهمانسرا  : 3بابلسرخيابان پاسداران دانشگاه مازندران

38382820

آقای آتشين

كيلومتر  0پارك جنگلي سي سنگان به سمت نوشهر  ،علي آباد
عسگرخان  ،شهرك شكارگاه

آقای عرفان دوست 25308275735

مهمانسرای داخل شهر :ميدان بعثت ميدان بيمه بلوار اسالميان
خيابان قيام كوچه خرم مجتمع مسكوني دانشگاه بوعلي سينا
مهمانسرای داخل سایت:ميدان سپاه جاده همدان – كرمانشاه
چهارراه آیت اله نجفي بلوار شهيد رجایي دانشگاه بوعلي سينا

خ صفایي دانشگاه یزد
انتهای بلوار دانشگاه چهارراه پژوهش درب دانش
سایت اصلي دانشگاه یزد
خوابگاه :ميدان عالم بعد از دانشگاه درب ورودی كوثر
سایت اصلي دانشگاه یزد مدیریت خوابگاه

38025838

آقای ده شيری

یاسوج

25303557737

آقای روشنگر مسئول رزرو مهمانسرا

پيوست دارد

