
 

 

 د:زیر توجه فرمائیبه نکات  های کشوراستفاده از خدمات مهمانسرای دانشگاه ، الزم است برای همکاران محترم

هماهنگی الزم جهت  پس از اطمینان از فعال بودن آن، شخصا با مهمانسرای موردنظر تماس گرفته وبا توجه به اینکه بایستی پرداخت هزینه اقامت توسط همکاران انجام شود، لذا خواهشمند است  -1

 پرداخت صورت گیرد.

 هب هشمند است به صورت حضوریاز سمت دانشگاه، خوا نامهدر صورت نیاز به دریافت معرفیولی ، نمایندمیبر اساس توافقات انجام شده، اکثر مهمانسراها با کارت شناسایی پرسنلی و کارت ملی پذیرش  -2

 .حاصل فرمائیدتماس  32413815مراجعه و یا با شماره واحد اداری دانشگاه 

 توضیحات آدرس فکس پیش شماره تلفن نام دانشگاه ردیف

 32780803روابط عمومی  اراک، خ شهید بهشتی، دانشگاه اراک 32621610 -32780803 086 3-32777401 اراک 1

پزشکی و منابع طبیعی دانشگاه علوم  2

 گرگان

1732251673 17 1732245960   

 ارومیه، بلوار دانشگاه،پردیس نازلو 32752746 044 4-32752733 ارومیه 3

 کیلومتر از شهر(11)
 

میدان آزادی، خیابان  دروازه شیراز، 36682291 031 18-37932317 اصفهان 4

 هزارجریب،کوی اساتید دانشگاه
 

 33333244 ایالم 5

32221635 

جاده مهران،جنب اداره هوشناسی،مجتمع فرهنگی  32221635 084

 دانشگاه ایالم
 

 8بوشهر،میدان بهمنی،خیابان ابوعلی سینا،کوچه  82-33445181 077 82-33445181 بوشهر خلیج فارس 6

 شفا
 

  50،پالک33 خیابان شهید بابایی،کوچه 33780084 028 33901523 قزوین-بین المللی امام خمینی)ره( 7

  10،پالک 12خیابان معلم  - 056 32204223 بیرجند 8

   44432683 076 44435200 پردیس بین المللی کیش)دانشگاه تهران( 9



 

 

  بهمن 29دانشگاه تبریز،خیابان امام خمینی،بلوار  33342599 041  تبریز 10

آهن،روبه روی هتل دریاکوی،گلستان خیابان ره  33443862 041 33443862 تبریز)صنعتی سهند( 11

 ، مهمانسرای کوثر دانشگاه سهند5پالک 
 دو مهمانسرا دارد.

 44012700 تربیت معلم سبزوار 12

44012511 

 www.hsu.ac.ir/hotel سبزوار، شهرک توحید 44012700 051

و ایام مخصوص تابستان  جاده تهران 5تفرش، کیلومتر   0863 36241305 تفرش)استان مرکزی( 13

 نوروز

تهران)مهمانسرای دانشگاه شیراز واقع در  14

 تهران(

متر بعد از ایستگاه مترو دروازه  50خیابان انقالب،  88864369 021 88864022

 10دولت،سمت راست کوچه کریمی پالک 
 

معدن جنب بیرجند،میدان ابن حسام بلوار صنعت و  32239023 056 32391279 خراسان جنوبی،صنعتی بیرجند 15

 مصلی
 

   Bیا  2دامغان، میدان دانشگاه پردیس  35262595 023 35220119 دامغان 16

  دانشگاه اصفهان، هتل نیکان  031 37932380 دانشگاه اصفهان 17

 34271701 رازی )کرمانشاه( 18

342772063 

 

مهمانسرا: طاق بستان، باغ ابریشم خیابان دانشگاه  34271701 083

 دانشگاه رازی مجتمع پردیس

 هتل آپارتمان فاطمیه

 

 35152252 زنجان 19

33054359 

جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ایستگاه  6کیلومتر  35152754 024

 اتوبوس های دانشگاه
 

متر باالتر سمت  20بلوار امیرکبیر -میدان استاندارد  023 33442546 سمنان 20

 چپ
 

 سیستان و بلوچستان 21

 

 بخش خصوصی خیابان دانشگاه، دانشگاه مهندسی شهید نیکبخت  054 333136210-12



 

 

 سیستان و بلوچستان 22

 چابهار

  بلوار شهید ریگی، دانشگاه دریانوردی چابهار 32424050 054 31272007

  شاهرود روبروی ترمینال 32394419 023 32396000 شاهرود 23

  مجتمع ویالیی یاس شقایقجاده سامان  2کیلومتر  32324412 038 - شهرکرد 24

 31323070 شهیدباهنر کرمان 25

33257444 

چهارراه باغ ملی،خ خورشید، فرعی اول سمت چپ،   034

ابن سینای غربی نبش خ جامی ساختمان تمام 

 سنگ قرمز

 

 6-32239155 شهید چمران)اهواز( 26

 رزرو32239175

بنزین، متری پشت پمپ  24خ باغ معین، خ  32239155-56 061

 مجتمع باغ معین
 

میدان دانشجو، فلکه اعلم،خیابان ساحلی غربی،  36133315 071 36133315 شیراز 27

 مجتمع فرهنگی تفریحی
 

   31980273 044 31980273 صنعتی ارومیه 28

 دو مهمانسرا دارد. خیابان امام، فلکه صنعتی 33912328 031 33912575 صنعتی اصفهان 29

: اتاق  1 مهمانسرای شماره

 تخته 4تخته و 3

تخته 3: 2مهمانسرای شماره 

 و یک تخته

 37264103 صنعتی شیراز 30

37353511 

071 - -  

)بعد داخلی 1اول داخلی  - - 0764 4422299 صنعتی کیش 31

289) 

  - 53534409 061 53535002 علوم و فنون خرمشهر 32



 

 

 38784849 051 38791061 فردوسی مشهد 33

38796774 

میدان آزادی،بزرگاه شهید کالنتری،میدان ابوطالب، 

 مجتمع حاج احمد ناضران میدان فردوسی پردیس
 

اتوبان شهید تندگویان، خ -تهران،اتوبان آزادگان 55503769 021  فنی و حرفه ای تهران 34

 64میعاد جنوبی خ 
 

 کاشان جاده راوند دانشگاه 6کیلومتر  55912180 031 55912180 کاشان)قمصر( 35

کاشان، قمصر میدان شهدا بلوار گلبهار پژوهشکده 

 اسانس مهمانسرای راحب

 

  بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان 33660071 087 33660064 کردستان)سنندج و بانه( 36

   3687572 0113 36887571 کشاورزی ساری 37

 33690671 گیالن )رشت( 38

33690033-4 

  امام، خ انقالبرشت، خ  33690180 013

  33223167  017 3-33225022 دانشگاه گنبدکاووس 38

خیابان امام خمینی، به سمت ژاندرمری بعد از  - 066 60-3312059 لرستان )خرم آباد( 39

 چهارراه فرهنگ سمت چپ فرعی دوم قیام غربی
 

سنگان به سمت پارک جنگلی سی  2کیلومتر  - 0171 - نوشهر )شهرک شکارگاه(-مازندران 40

 نوشهر، علی آباد عسگرخان، شهرک شکارگاه
 

 : بلوار شهید علیزاده)ساحلی(2و1مهمانسرای  35250291 011 35250291 مازندران)بابلسر( 41

 متر 300مجتمع ساحل فاصله تا دریا  14ابتدای خ 

: بابلسر خیابان پاسداران دانشگاه 3مهمانسرا 

 مازندران

 

آموزش عالی خزر موسسه -مازندران 42

 محمودآباد

گلستان مرکزی، خ امام خ اداره برق سابق اول،  44732766 011 -

 تقاطع مجتمع آموزش عالی خزر
 دو نوع موجود است.

 ساحلی و آپارتمانی

 33510809 045 33512906 محقق اردبیلی)اردبیل( 43

33512906 

اردبیل انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق 

 اردبیلی
 



 

 

خیابان احمدآبادی، ابتدای کوهسنگی میدان تقی  38426017 051 38409642 مهمانپذیر قائم-مشهد 44

 آباد محوطه بیمارستان قائم مهمانسرای دانشگاه
 

  بزرگراه شهید کالنتری جنب صدا و سیما 38791830 051 39-38791820 مشهد)هتل پردیسان( 45

جاده میناب،جنب اداره تعویض پالک  9کیلومتر   076 33711030 هرمزگان )بندر عباس( 46

 دانشگاه هرمزگان
 

      یاسوج 47

خ صفائی دانشگاه یزد، انتهای بلوار دانشگاه چهارراه   035 38209818 یزد 48

پژوهش درب دانش سایت اصلی دانشگاه یزد، 

خوابگاه : میدان عالم بعد از دانشگاه درب ورودی 

 یزد مدیریت خوابگاهکوثر، سایت اصلی دانشگاه 

 

 


