
 ) اداره رفاه و تعاون( امورپشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریزیت مدیر

مسئول بتدا با نسراهاي دانشگاه هاي علوم پزشکی شهرهاي مختلف اتوانند جهت استفاده از مهما همکاران محترم می

نسبت به دریافت معرفی نامه  ، ظرفیتنموده و پس از هماهنگی و اطمینان از داشتن شهر مورد نظر تماس حاصل مهمانسراي 

 با آرزوي سفري خوش                      .رفاهی واحد مربوطه  اقدام نماینداز رابط امور 

 کد شهر فاکس شماره تلفن هماهنگی نام مسئول مهمانسرا درس محل مهمانسراآ نام دانشگاه  ردیف

 خیابان پامچال اراک 1
 -جناب آقای طیبیان

 سرکارخانم ولی زاده

33130306- 

33132333 
33133147 086 

 045  33522258 جناب آقای فاطمی 15پشت کالنتری  –خیابان حافظ  اردبیل 2

 جناب آقای حسین پور بلوار شیخ شلتوت –خیابان بنی هاشم  ارومیه 3

31937103 

31937104 

09143488367 

 044 

 اهواز 4
 شرقی کیان پارس 9خیابان 

 
 خانم یزدان خواهسرکار

33367560 

33333120 
33330794 061 

 011 32190845 32190845 جناب آقای عموزاده خیابان سرگرد قاسمی بابل 5

 076  33333286 آقای ساالریجناب  راه گفتگوی تمدن هارچها بندرعباس 6

 بوشهر 7
جنب درمانگاه  -خیابان شکری

 شهدای مرکز گسترش

 - اکبری انجناب آقای

 کاظمی

33330742 

33450230 

3330745 

 077 

 056 32440588 32395260 جناب آقای محتشمی خیابان معلم بیرجند 8

 تربت حیدریه 9
خیابان  -خیابان فردوسی شمالی

 رازی
 051  52246036 جناب آقای عصاری

 حسینیمحمدجناب آقای  حسینیه ثاراهلل -خیابان امام  رفسنجان 10
34280035 

09132903643 
 034 

11 

)استان سیستان و 

بلوچستان ( 

 زاهدان

 جناب آقای شهرکی بلوار بهداشت -میدان مشاهیر
33438816 

09158387794 
 054 

12 

)استان سیستان و 

بلوچستان ( 

 زاهدان

 –خیابان شریعتی –خیابان  وحدت 

 10شریعتی 
 جناب آقای کیخا

33295782 

09153430329 
 054 

 جناب آقای رسولیان NPMCخیابان عباسی تبریز 13
36582312 

09144049206 
 041 

 041  33368816 سرکار خانم شاهبالغی خیابان آزادی تبریز 14

 024 33421801 33459517 جناب آقای آرج بلوار آزادی -خیابان امام زنجان 15

 ساری) خزرآباد ( 16

جاده پالژهای –فرح آباد  -ساری

 –پایین تر از روستای طقدار  –دولتی 

 پالژهای وزارت بهداشت

 011  33473067 جناب آقای ترکمانی

 ساری 17
روستای –قائمشهر -ساری 7کلیومتر 

 ماهسر جک
 جناب آقای آراوند

33044005 

33044055 
 011 



 جناب آقای رحمتی خیابان اسد آبادی سبزوار 18
44011104 

09151700466 
44011083 051 

 038 33333449 33335649 جناب آقای شریف زاده رحمتیه دانشگاه شهرکرد 19

 شیراز 20

جنب –دروازه کازرون  –بلوار سیبویه 

مرکز  –ورزشگاه شهید دستغیب 

 بهداشت شهدای انقالب

 جناب آقای مهران سلطانی
37384211 

37391717 
 071 

 قم 21
– متری بهشتی20 -خیابان امام

 روبروی بهداشت استان
 025 37717090 37717090 جناب آقای سهرابی

22 
 –کاشان 

 قمصر کاشان
 جناب آقای اعتمادی روبروی هتل قمصر

55470202 

09131637489 
 031 

 034  33112237 سرکارخانم محمودی خیابان سجادیه –خیابان مدیریت  کرمان 23

 کرمانشاه 24
روبروی دانشکده –خیابان بهشتی 

 پزشکی

بیگوند و جناب آقایان : 

 قادری
38362989 38360758 083 

 گرگان 25
تهای ان-خیابان گلها -فلکه کریمی

 گلبرگ یکم
 017 32241164 32251732 جناب آقای سلیمانی

26 

 ماسوله

 -گیالن آستارا

 الهیجان

 استان گیالن
 -جناب آقایان:  محسنی 

 مقیمی

09113394399 

09113371175 

33326062 

 013 

 لرستان 27
-پشت اداره ارشاد–بهمن  22میدان 

 11بلوک 
 جناب آقای کمالی

33243227 

32432273 
33243228 066 

 جناب آقای عشقی دمگاهق-رباط شاه عباسی نیشابور 28
7-42627505 

 203داخلی 
42627500 051 

 همدان 29
خیابان میرزاده  –میدان شریعتی 

 وبروی مسجد امام رضا)ع(ر-عشقی
 جناب آقای عبادی

38324014 

 
 081 

 جناب آقای وفایی 300جاده  یاسوج 30
33337230 

33337256 
 074 

 یزد 31

خیابان تیمسار –میدان ابوذر –صفائیه 

وبروی اداره راه و ترابری ر-فالحی

 داخل خیابان بوعلی –

 جناب آقایان :

 انتظاری-موسوی

38258401 

37240374 

09133546650 

09133592761 

 035 

32 
 فارساستان 

 گراش 

لوار ب -شهرستان گراش-استان فارس

 بلوار دانشجو –امام حسین )ع( 

 جناب آقایان :

 هلوسایپ -خوشبخت 

09178833803 

09171807281 

3-52446631 

52448100 071 

 مشهد 33

 -میدان دکتر شریعتی ) تقی آباد(

 ائمق -خیابان احمد آباد

 ) بیمارستان عج(

 جناب آقای صادقی فر

38403262 

38409642 

38425633 

38426017 051 

 034 4440847 44342907 جناب آقای همتی بلوار شهید رجائی –میدان سرداران  بم 34

 جناب آقای امیدوار حاشیه جاده آسیای پردیس گناباد 35
57223028 

 181داخلی 
 051 

 جناب آقای امامی فلکه غدیر گناباد 36
09382444350 

57220439 
57225812 051 



 

 الرستان 37
-متری دوم40-الرشهر جدید

 روبروی مرکز بهداشت
 071 52253660 52255272 جناب آقای رحمتی

 071  53350118 جناب آقای طالبی میدان ابن سینا فسا 38

 مهاباد 39
روبروی اداره آموزش  –بلوار توحید 

 ستاد مرکز بهداشت –و پرورش 
 سرکارخانم اسکندری

09120573212 

42442008-  

 17داخلی 

 044 

 کردستان 40
روبروی اداره پزشکی –خ شهیدتعریف 

 جنب معاونت درمان –قانونی 
 سرکارخانم زندی

33387104 

33286695 
 087 


