به نام خدا

خوابگاه های پسران :

 .1خوابگاه فردوسی
آدرس  :میدان فردوسی– خیابان موسوی– نرسیده به طالقانی– پالک 67
تلفن تماس 22282787 :
امکانات  :این خوابگاه بصورت خودگردان و در  4طبقه و  76اتاق با ظرفیت  434نفر برای مقطع کارشناسی
می باشد .این خوابگاه در هر طبقه دارای یک تلویزیون میباشد ،سالن مطالعه و سایت رایانه در طبقه اول
و نمازخانه و حمام در زیرزمین ساختمان قرار دارد .خوابگاه مجهز به یخچال ،اجاق گاز ،آب سردکن در
هر سوئیت می باشد.
 .2خوابگاه گیشا
آدرس :کارگر شمالی  ،پل گیشا  ،کوچه پروانه  ،کوچه دوم  ،پالک 86
تلفن تماس 22334424 – 44 :
امکانات  :این خوابگاه دارای محیطی دنج و آرام ،کارمندی-دانشجویی میباشد .از لحاظ موقعیت مکانی
پشت دانشکده فنی دانشگاه تهران و روبروی دانشگاه تربیت مدرس قرار دارد .سالن مطالعه و اینترنت
وایرلس و اتاق های  4و  7نفره از دیگر امکانات این خوابگاه میباشد.

 .3خوابگاه حدیق
آدرس  :میدان انقالب ،اول کارگر شمالی ،کوچه رستم ،پالک 84
تلفن تماس 77474668 :
امکانات  :در این خوابگاه امکاناتی همچون سالن مطالعه ،اینترنت وایرلس ،دسترسی به مترو (مترو انقالب)،
ماشین لباسشویی ،پارکینگ و دستگاه کارت خوان میباشد .همچنین دسترسی سریع به ایستگاه های
اتوبوس ابتدای خ کارگر شمالی فراهم میباشد.
 .4خوابگاه گل
آدرس  :میدان انقالب  -ابتدای کارگر شمالی  -انتهای کوچه رستم -پالک 87
تلفن 77464382 – 77467867 :
امکانات  :یخچال و تلویزیون مجزا  -سرویس بهداشتی مجزا  -مجهز به دوربین مدار بسته  -اینترنت
وایرلس
 .5خوابگاه قائم
آدرس  :تهران -خ ولیعصر-حد فاصل خ جمهوری و خ امام خمینی-روبروی ایستگاه  BRTجامی-کوچه
نوری پالک 8
تلفن تماس 77443488 :
امکانات  :این خوابگاه  8طبقه 86 ،اتاق ( 4نفره 7 ،نفره و  2نفره) با ظرفیت کل  76نفر و در هر طبقه
دارای یک تلویزیون و آشپزخانه و یک یخچال برای دو اتاق  4نفره به صورت مشترک و یک یخچال برای
هریک از اتاق های  7و  2نفره و همچنین سرویس بهداشتی در طبقه زیرزمین و حمام در طبقه اول
میباشد .این خوابگاه مجهز به اینترنت پر سرعت و در مکانی مناسب جنب ایستگاه  BRTقرار دارد.

خوابگاه های دختران :

 .1خوابگاه والعصر
آدرس  :میدان انقالب – خیابان آزادی -روبروی ایستگاه  BRTدکتر قریب-خیابان والعصر-ساختمان
والعصر
تلفن تماس 77474272 :
امکانات  :این خوابگاه  4طبقه مجهز به آسانسور و هر طبقه دو واحد در هر طبقه  4اتاق و دارای اتاق های
 4تخته و  7تخته میباشد .در هر اتاق یک یخچال و در هر طبقه یک اجاق گاز و حمام و دستشویی مجزا
و ماشین لباسشویی در طبقه زیرزمین وجود دارد .مجهز به سالن مطالعه و اینترنت وایرلس و دستگاه
کنترل تردد.
 .2خوابگاه ساحل
آدرس  :محدودهی میدان انقالب و خیابان جمهوری
تلفن تماس 64368688468 :
امکانات  :خوابگاه دخترانه ساحل با محیطی بسیار آرام و تمیز و صمیمی در 3طبقه مجزا حوالی میدان
انقالب با اعضای کم و تمامی امکانات در خدمت بانوان دانشجو و کارمند می باشد .اینترنت پرسرعت-
حیاط آفتاب گیر -مایکروفر و ...دسترسی بسیار سریع به 8خط مترو و 8خط  BRTو اتاق های  7و 2
و 86تخته.

