
  مشخصات مراکز اقامتی زیر مجموعه وزارت علوم در دانشگاههاي کشورجهت استفاده اعضاي هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها
  

  .اطالعات شهر مورد نظر می باشد= 3333333+ کد هر شهر : توضیح این که 
 

 آدرس مرکز شماره فاکس ره تلفنشما مسئول هماهنگی مراکز اقامتی
  جنب پارك صدا و سیما-مشهد 0511- 8791830 0511- 8791820-39 مدیریت هتل مشهد پردیسان ستاره5هتل

 دانشگاه رازي کرمانشاه
آقایان امیري،نیک 

 اظمیکو
  باغ ابریشم– طاق بستان -کرمانشاه   4277600-0831 4274572-4274508-0831

  مهدیه روبروي پارك مردم–همدان  0811-8272046 0811-  8270900) 409(داخلی آقاي عرفان دوست دانسیناهم دانشگاه بوعلی

  خ بلوار دانشگاه-شاهرود 0273-3394419 0273- 3396000 آقاي میرزایی دانشگاه صنعتی شاهرود

  بلوار دانشگاه– خ صفائیه –زد ی 0351- 8210991 0351-8122626- 8210250 خانم یاري مهمانسراي دانشگاه یزد

  مجتمع فرهنگی دانشگاه–جاده مهران  0841- 2221635 0841- 3333244 آقاي مقدم مهمانسراي دانشگاه ایالم

  هزار جریب درب دانشگاه- اصفهان 0311-7932320 0311-7932317 آقاي آرسته اصفهان دانشگاه مهمانسراي

  فلکه صنعتی- خ امام–اصفهان  0311-3912862 0311- 3912575 آقاي نیک سیرت دانشگاه صنعتی اصفهان

  انتهاي خیابان دانشگاه-اردبیل  0451-5510811 0451 -5512081-9 آقاي کمال نیکوزاد دانشگاه محقق اردبیلی

 آقاي بیراموند دانشگاه لرستان خرم آباد
2253229 -0661  

09163976542 
  خ قیام غربی–خرم آباد  6200111-0661

  متري24 خ - خ باغ معین- اهواز  0611-3360079 0611-333001-3330010 آقاي ترابی  اهوازدانشگاه شهیدچمران

  خ انقالب– خ امام –رشت  0131-6690550 0131-6690671 وخانم عظیمی یوسفی آقاي مهمانسراي دانشگاه گیالن

 ساحل غربی مجتمع فرهنگی  خ–شیراز 0711-6286446                            0711-6133333 آقاي حسینی مهمانسراي دانشگاه شیراز

  امیرآباد-بندر عباس  0761- 3339990 0761-6670717 خانم اسالمی بندرعباس هرمزگان دانشگاه

  جاده راوند6 کیلومتر -کاشان  0361- 5552930 0361- 5912501 آقاي آهنگري مهمانسراي دانشگاه کاشان

  پردیس نازلو- خ دانشگاه-ارومیه  0441-3554184  0441- 3554183 انیآقاي وجد مهمانسراي دانشگاه ارومیه
 بزرگراه شهید کالنتري -میدان آزادي 0511- 8784849 0511- 8763640 آقاي طوسی دانشگاه فردوسی مشهد

  بیمارستان قائم-میدان تقی آباد  0511-8423356 0511- 8409642 آقاي مقدسی مهمانپذیر قائم مشهد
  خ شهید بهشتی- گرگان  0171-2227867 0171-2220320- 1 آقاي رحیمی رزي گرگاندانشگاه کشاو

  بلوار امیرکبیر-  م استاندارد -سمنان 0231-3321003 0231-4442546 آقاي معصوم دانشگاه سمنان مهمانسراي

 بروي پارك بهمن رو22 بلوار  -کرمان  0341-3222044 0341-3222044 آقاي عارفی دانشگاه شهید باهنر کرمان
  بهمن29 بلوار  -تبریز  0411-3393986 0411-3393986 آقاي جوانپور مهمانسراي دانشگاه تبریز

  دانشگاه مازندران-پاسداران  0112-5232017 0112-5250291 آقاي محمودي )بابلسر( دانشگاه مازندران 
  پالژهاي موسسات دولتی-اريس 0151-3472424 0151-3472711 آقاي میردامادیان مجتمع دانشگاه تهران

  جاده سامان2شهر کرد کیلومتر  0381-4421644 0381- 4424401-7 آقاي گنجی شهرکرد دانشگاه مهمانسراي
  شهرك توحید-سبزه وار  0571-4410110 0571-4410110 آقاي راستی ارو سبزه معلم تربیت دانشگاه

  عطاري-خاقانی )قلهک(شریعتی 021-22006771 021-22006770 مدیریت مجتمع مجتمع گل یاس
  جاده خاوران30 کیلومتر -پاکدشت 0292-3031552 09123943468 امیدخداآقاي  ابوریحان مجتمع مهمانسراي
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