لیست خوابگاه های پسرانه
نام خوابگاه  /اقامتگاه

شماره تماس

آدرس

اقامتگاه پسرانه فرهنگ

921-99009981

خیابان فلسطین شمالی ،کوچه موسوی ،پالک 11

خوابگاه (پانسیون) پدیده

921-99882898

خیابان مطهری ،خیابان میرزای شیرازی ،کوچه مقدم ،پالک 8

90209992290
خوابگاه (پانسیون) خانه سفید

921-99932298

خیابان قائم مقام فراهانی ،کوچه شیوا ،شماره سه

خوابگاه (پانسیون) فرزام

921-99083092

خیابان بهشتی ،خیابان میر عماد ،کوچه  ،11پالک 29

99083093
خوابگاه (پانسیون) سرزمین خورشید

921-99030191

ابتدای بلوار کشاورز ،از سمت غرب نرسیده به چهارراه جمالزاده ،نبش کوچه ،سهیل ،پالک1

خوابگاه (پانسیون) پسرانه پارادایس

921-99092802

بلوار کشاورز ،ابتدای خیابان  19آذر ،کوچه طاهری ،پالک 8

90122398990
خوابگاه (پانسیون) عرفان

921-99311002

خیابان سهروردی شمالی ،بن بست بیشه ،شماره 2

خوابگاه (پانسیون) موعود

921-99080009

خیابان سهروردی شمالی ،خیابان زینالی غربی ،خیابان عاشوری ،کوچه شش ،کوچه پاکزادنیا،

99033800

شماره 19

921-99109001

سهروردی شمالی هویزه شرقی ،بعد از کوچه دفتری ،پالک 0

خوابگاه (پانسیون) سلوک

99109009
خوابگاه (پانسیون) کاج

921-99998983

باالتر از میدان فلسطین ،کوچه نور

پانسیون آیسان

921-99993920

خیابان نجات الهی ،ما بین سمیه و طالقانی ،کوچه بیمه ،پالک 13

خوابگاه سپیدار

921-99021912

خیابان انقالب ،بعد از پل کالج ،نرسیده به میدان فردوسی ،کوچه پارس ،پالک 19

خوابگاه امام جعفر صادق

921-99091090

خیابان مطهری ،جنب هتل بزرگ تهران ،خیابان منصور ،پالک 29

هتل آزادی

921- 99219902

خیابان سمیه ،بین مفتح و فرصت ،پالک 129

99923829

هتل آپادانا

921-99292939

خیابان طالقانی ،بین مفتح و بهار ،پالک ( 133روبه روی بیمارستان ارتش)

خوابگاه کمیل

921-99020393

خیابان میرزای شیرازی ،بین خیابان مطهری و شهید بهشتی ،کوچه مقدم ،پالک 1

خوابگاه شمس

921-99080099

بلوار کشاورز ،خیابان وصال شیرازی ،روبروی بیمارستان آریا ،کوچه شاهد ،پالک 1

خوابگاه ساالر

921-99892993

خیابان فرصت شیرازی ،بعد از تقاطع جمالزاده ،پالک 2

خوابگاه نور

921-99098120

میدان انقالب ،ابتدای آزادی ،نرسیده به جمالزاده شمالی ،بن بست خالقی ،پالک 2

خوابگاه البرز

921-99080999

میدان انقالب ،ابتدای کارگر شمالی ،کوچه رستم ،پالک 10

خوابگاه قائم

921-99299822

میدان هفت تیر ،خیابان ایرانشهر ،خیابان آذرشهر ،پالک 19

90123192031
خوابگاه گل

921-99399109

میدان انقالب ،ابتدای کارگر شمالی ،کوچه رستم ،پالک 19

921-99393219
خوابگاه پسرانه ویال

90121999189

ابتدای خیابان نجات الهی ،کوچه سلمان پاک ،پالک 8

921-99012329
خوابگاه خانه سپید

921-99932298

خیابان قائم مقام فراهانی ،باالتر از میدان شعاع ،کوچه شیوا ،پالک 2

خوابگاه پسرانه اردشیر

921-99100939

میدان انقالب ،خیابان کارگر ،خیابان ادوارد براون ،پالک 2

خوابگاه آریان

921-99008018

میدان انقالب ،کوچه کارگر جنوبی 199 ،مترپایین تر از میدان حر ،کوچه صفاریان ،پالک 19

خوابگاه حدیق

921-99098992

میدان انقالب ،ابتدای کارگر شمالی ،کوچه رستم پالک 18

خوابگاه بامداد

921-99890003

خیابان انقالب ،خیابان کارگر شمالی ،خیابان فرصت شیرازی ،پالک 20

خوابگاه آریانا

921-00992082

خیابان انقالب ،پل چوبی ،ابتدای خیابان حقوقی

خوابگاه آرامش

921-99029320

میدان انقالب ،خیابان جمالزاده شمالی ،نبش خیابان فرص شمالی ،پالک 102

