لیست مهمانسراهای دانشگاههای علوم پزشکی کشور – شهریور 96
ردیف
1
2

نام

شماره تلفن هماهنگی

دانشگاه

و کد شهر

آبادان

53384795-061

اراک

086- 33132720

3
اردبیل
4

ارومیه

045 – 33512008
فقط تابستان
044 – 31937104

5
اصفهان
6
اهواز

031- 32658042

061 – 33367560

7
8

بوشهر

077 -33450161

بندرعباس

076 - 33333280

مشخصات مهمانسرا

آدرس

اتاقها دو تخته و سه تخته هزینه نفر شب  10هزار تومان
امکانات پخت و پز به صورت مشترک می باشد..
اتاق  5نفره – شبی  70و  65هزار تومان برای هر
خوابگاه دانشجویی می باشد و فقط تابستان پذیرش دارد .
اتاق دو خوابه با مساخت  70متر مربع از جمله سرویس بهداشتی
،حمام و آشپزخانه اختصاصی می باشد و فقط تلویزیون در نمازخانه به
صورت مشترک است .ظروف و پتو هم ندارد و میهمانان باید بیاورند
اتاق  5نفره – شبی  50هزار تومان دارای آشپزخانه اختصاصی
همکاران محترم باید شخصاً با مراجعه به وب سایت مدیریت امور
رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس
http://refahi.mui.ac.irبه صورت آنالین نسبت به رزرو و
.
پرداخت هزینه اقدام كنند
شماره تماس جهت كسب اطالعات بیشتر031- 32658042 :
به غیر از تعطیالت و ایام نوروز
سوئیت با سرویس بهداشتی مشترک میباشد .شبیه خوابگاه دانشجویی
هزینه هر تخت /شب  25 :هزار تومان
محله دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  ،روبروی مصلی امام جمعه
اتاق چهارتخته با امکانات كامل -هزینه :شبی  50هزار تومان
خوابگاه دانشجویی جهت اسکان نوروز :اسدپور

محله دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  ،روبروی مصلی امام جمعه

9

تبریز

041-36582312

مركز كشوری مدیریت سالمت -هزینه اتاق دو تخته  120 :هزار تومان

پشت زمین خاكی بابک -مركز كشوری مدیریت سالمت.

10

تبریز

041 - 36578974

مهمانسرای مركز سالمت

11

تبریز -
جلفا

04142026593

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (ارس)
شبی  60هزار تومان

زاهدان

054 – 33438816

اتاق خصوصی و با امکانات كافی هزینه هرتخت  83هزار تومان
میباشد .در ایام نوروز همین قیمت است.

دزفول

42428717-061

اتاقهای دو تخته دارای یخچال و تلویزیون
ضمناً سرویس های بهداشتی به صورت مشترک می باشد

شهركرد

038 – 33330061 - 2
038 – 33335649

نفر شب  10هزار تومان  -آشپزخانه مشترک است

شیراز

تلفکس071-37391717 :

مهمانسرای دانشگاه  -مجموعه با پاركینگ و كلیه امکانات
(به غیر از امکانات پخت و پز) می باشد

شیراز

07136363639
07136363645

12
13
14
15
16
17

18
19
20

تبریز -چهار را عباسی -بلوار شهید رجایی -خیابان  24متری شهید شفیع زاده-

مجتمع رفاهی والیت شیراز

قم

36614328-025

اتاقهای دو تخته و سه تخته  -محل پخت و پز دارد ولی سلف ندارد.
بیشتر از سه شب اجاره داده نمی شود.
هزینه نفر شب  10هزار تومان
باید دو هفته جلوتر هماهنگ شود.

قزوین

028 – 33375490

هزینه مهمانسرا :هر تخت شب  30هزار تومان
امکانات كامل  -در مركز شهر  -ولی فاقد پاركینگ

قمصر
كاشان

03155470202

شامل سوئیت و یک خوابه
امکانات كامل – دارای پاركینگ – هر واحد  5نفر

كرمان

034 – 33112237
09133985330

هزینه هر اتاق یک تخته  40هزار تومان و اتاق با تختهای بیشتر به
ازای هر تخت  7هزار تومان اضافه میشود

شیراز -بلوار سیبویه -جنب ورزشگاه آیت اله دستغیب -ساختمان مركز بهداشت

شهدای انقالب -مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در ایام نوروز همین قیمت است .اتاق با امکانات كامل است و تنها
آشپزخانه در حیاط و مشترک است.

21
كرمانشاه

083 – 38362989

امکانات كامل به غیر از آشپزخانه
اتاق ویژه یک تخته  75هزار تومان  -اتاق سه تخته  100هزار تومان
كه برای ایام عید سال 20 ، 96هزار تومان به قیمتها اضافه می شود-.
مسئول آقای قادری

22

لرستان

09169672588

هزینه اتاق دوخوابه شبی  120هزار تومان است..

23

ماسوله

09113371175

24
25

مشهد

051 – 38403262

نیشابور

051 - 42627505-7
داخلي 203

26
همدان

081-38324014

27
یزد
28

یا سوج

035-38258401
074 – 33337230

هزینه اتاق دو تخته 100 :هزار تومان
هزینه اتاق سه تخته 150 :هزار تومان

مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی همدان كه در مركز شهر قرار گرفته
شامل  24سوئیت دو تخته ،سه تخته و چهار تخته مجهز به امکانات
رفاهی شامل یخچال ،تلویزیون  ،LEDآشپزخانه ،سرویس بهداشتی،
سیستم سرمایشی و گرمایشی ،صندوق امانات ،رستوران ،پاركینگ و
البی است.
هزینه اتاق دوتخته 120 :هزارتومان هزینه اتاق سه تخته160 :
هزارتومان هزینه اتاق چهارتخته 200 :هزارتومان
دارای امکانات به غیر آشپزخانه میباشد.
هزینه اتاق دو تخته  60 :هزار تومان
هزینه اتاق سه تخته 90:هزارتومان
سوئیت كامل با تجهیزات و پاركینگ
هزار تومان نفر شب 20

خیابان بهشتی روبه روی دانشکده پزشکی

میدان دكتر شریعتی(تقی آباد) خیابان احمد آباد ( بیمارستان قائم عج)

میدان شریعتی  ،خیابان میرزاده عشقی ،روبهروی مسجد امام رضا(ع)

صفائیه میدان ابوذرخیابان تیمسار فالحی روبه روی اداره راه وترابری داخل
خیابان بوعلی

