
 

  

 لیست مهمانسرا های دانشگاه علوم پزشکی کشور

هزینه مهمانسرا و مشخصات  آدرس  شماره تلفن و کد شهر 
نام 

ف دانشگاه
دی

 ر

خیابان پامچال پارکینگ دوم شرقی –شهرصنعتی  -اراک هزارتومان 25هزینه هر نفر    
نفره می باشد. 4 - 3-2اتاق دارای یخچال ، کولر و تخت   

 1 اراک  09185294784-آقای مرادی

خیابان شهیدباکری بعد از تقاطع بعثت جنب  -ارومیه     
خوابگاه خصوصی دانشگاه صنعتی -پاساژ موبایل خلیلی  

 

هزارتومان  120شب هر تخته  5متری  130آپارتمان   
هزارتومان   150شب هرتخته دارای امکانات کامل  5متری دو خواب هر اتاق  180

   پارکینگ شبانه روزیو دارای لوازم پخت و پز 

09149859443 -خانم حمیدی   2 ارومیه 

با مراجعه به وب سایت مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به  
به صورت آنالین نسبت به رزرو و پرداخت   http://refahi.mui.ac.irآدرس 

 هزینه اقدام کنند شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر

 3 اصفهان 32658042-031

اداره رفاه بندرعباس دانشگاه علوم پزشکی  
 
 

اسکان بدون غذا  -هتخت 4 -هزارتومان 90شبی  خانم بهرامی 1266داخلی   6-33333280   4 بندرعباس 

متری 24خیابان  –انتهای توانیر میدان ولی امر  -تبریز
مرکز کشوری مدیریت سالمت )جهت  -شفیع زاده

روز قبل تماس حاصل شود( 10هماهنگی   

  هزارتومان 300تخت  5 -هزارتومان 210تخت  3 -هزارتومان 160تخت  2
   اسکان بدون غذا و صبحانه 

 5 تبریز   041-36582312-رخانم مهدی پو

خیابان امام صادق جنب دادگستری دانشگاه علوم  -جلفا
 پزشکی ارس

لوازم پخت و پز دارند. هزارتومان 30نفری  هتخت 6سوئیت  041-42026593- آقای نادری   6 جلفا 

مرکز بهداشت استان  -بلوار بهداشت -زاهدان -پارکینیک دارد -هزارتومان با امکانات کامل 90سوئیت خصوصی هر تخت    
دارای آشپزخانه در طبقه پایین   

 7 زاهدان 05433438816

.سالجاری امکانات رفاهی ارائه نمی گردد   33459517-024  8 زنجان 

 9 دزفول 06142428717 در حال حاضر به دلیل تعمیرات امکان  پذیرش وجود ندارد.   

دانشگاه رحمتی روبروی دانشگاه آزاد  -شهر کرد
 مهمانسرای رحمتی

هزارتومان برای هر نفر 30تخته شبی  5کامل سوئیت   
 دارای پارکینیگ، آشپزخانه و لوازم پخت و پز..

03833330061 
  03833335649-آقای غالمی 

 10 شهرکرد

انتهای  3خیابان نیازش کوچه  –بلوار چمران  –شیراز 
 کوچه مجتمع فرهنگی آموزشی والیت

 228هزارتومان چهار تخت  197سه تخت  167 هتخت دوامکانات همانند هتل 
 هزارتومان فقط اسکان

  07136363631-آقای نیری
 
 

 11 شیراز

روبروی کوچه  -متری شهید بهشتی 20خیابان امام  -قم
موزشی علوم پزشکیآمجتمع  5شماره   

هزارتومان 10 یواحد مستقل دارای امکانات پخت و پز شب  12 قم  025-36614328 - سهرابیاقای  

http://refahi.mui.ac.ir/


 

 لیست مهمانسرا های دانشگاه علوم پزشکی کشور

مهمانسرا هزینه  و مشخصات  آدرس  ردیف نام دانشگاه شماره تلفن و کد شهر 
خیابان فلسطین، مابین تقاطع چهار راه فلسطین و  – قزوین

، درب دوم مهجور، کوچه یگانه چهار راه عمران، خیابان شهید
تابلو ندارد -باالاز سمت شمال، زنگ اول از سمت   

تک اتاق با امکانات کامل شامل یخچال تلویزیون،  -هزارتومان30هزینه مهمانسرا هر تخت 
امکانات آشپزخانه حمام و سرویس بهداشتی برای هر اتاق ولی چون اتاقها جمع و جور است 

اقد پارکینگف -در مرکز شهر -امکان پخت و پز نیست  

33376430-028  13 قزوین 

امع بلوار امام خمینی جنب مسجد ج -کاشانقمصر 
 مهمانسرای شمس آبادی 

هزارتومان 150پارکینیگ هر شب  -دارای امکانات پخت و پز نفره  6 سوئیت کامل    09139612515- آقای نعمتیان 
03155470202 

 14 کاشان

( 2خیابان سجادیه بعد از سجادیه ) –خیابان مدیریت  -کرمان
 خانه دانشگاه

تومان مکان پخت و پز دارد. هزار 60شبی  سوئیت 09133985330- آقای رحمانی   15 کرمان 

جنب بیمارستان طالقانی -بلوار شهیدر بهشتی -کرمانشاه هزارتومان 75تخته  1   
هزارتومان 90تخته  2  
هزارتومان  120تخته  3  

اتاق ها دارای سرویس کامل، پارکینگ و رستوران مجزا   

 16 کرمانشاه 08338362989

11بهمن پشت اداره ارشاد بلوک  22میدان  -لرستان هزارتومان 120تخته شبی  6خواب  2سوئیت آپارتمان    
 تا آخر شهریور پذیرش ندارند.

 17 لرستان 09169672588

میدان دکتر شریعتی، )تقی آباد( خیابان احمد آباد  -مشهد
 )بیمارستان قائم عج(

هزارتومان با صبحانه 120تخته:  وهزینه اتاق د  
هزارتومان با صبحانه 150هزینه اتاق سه تخته:   

هزارتومان با صبحانه 180تخته:  چهارهزینه اتاق   
 

38403262-051  18 مشهد 

ابتدای رباط شاه عباسی پایگاه جامع  -شهر قدمگاه -نیشابور
 سالمت

دارای وسایل پخت و پز و پارکینیگهزارتومان  60تخته شبی  4کامل دارای امکانات سوئیت   19 نیشابور 05142627507 

روبروی مسجد امام رضا )ع( -خیابان میرزاده عشقی -همدان هزارتومان 50سوئیت کامل فقط اسکان شبی    
پذیرش ندارند( 25/6/98) لغایت   

 20 همدان   081-38324014-آقای محققی

خیابان بوعلی  -خیابان تیمسار فالحی -میدان ابوذر -یزد
مهمانسرای باقرالعلوم 16کوچه   

هزارتومان امکان پخت و پز ندارد. پارکینگ دارد. 150سه تخته   21 یزد 03538258401 


