
اقامتگاههای دانشگاه پیام نور



دهکده ساحلی –بندر انزلی  

943پالك–بن بست يكم -خيابان هشتم-كاسپين شرقي–انتهاي بلواركاسپين -دهكده ساحلي -بندرانزلي: نشانی

09391101727آقای سيگارودی       :  متصدی0134-4420036تلفن -ساختمان هاي دانشگاه پيام نور

:  واحد ویالیی بندر انزلی  4

پاركينگحياط و فضاي سبز و-آشپزخانه با تجهيزات كامل-اسپيلت-مبل-تلويزيون-دواتاق خواب: سه واحد ويالیی 

سبز و حياط و فضاي-آشپزخانه با تجهيزات كامل-اسپيلت-مبل-تلويزيون-چهارتخت-یک خواب : یک واحد ويالیی 

پاركينگ



( زیباترین ساحل توریستی گیالن )چمخاله 

09113454841آقای پور علی  :متصدیکوی آب و فاضالب روستایی    –جاده چمخاله –لنگرود :  نشانی

:واحد سوئیت یک خوابه و دوخوابه8



پاسداران  -مشهد مقدس  

–پاسداران چهار –( جم سابق) خيابان پاسداران –( ره)خيابان امام خمينی –مشهد مقدس : نشانی

09151040515آقای واحدیان :   متصدی051-38544672شماره تماس  –8پالک 

:  پاسداران –واحد آپارتمان مشهد مقدس 8

(.  ينگفاقد پارک)–آشپزخانه با تجهيزات کامل –شوفاژ و کولر –مبل –که مجهز به تلویزیون ( تخته 4) خواب 2



مشهد مقدس  –مجتمع سرای نور 

85پالک –بعد از چهار راه سوم سمت راست –39( ع)خيابان امام رضا–مشهد مقدس :نشانی

0513-8558761خانم مدنی :متصدی

خوابه  که مجهز به 1-خوابه 2های شامل سوئيت: واحد آپارتمان مجتمع سرای نور مشهد مقدس 40

.باشدیخچال و سایر لوازم مورد نياز می-سيستم تهویه و خنک کننده –مبل –تلویزیون 



تهران   –استادسرای اقدسیه 

-تان بعد از کوچه باس–خیابان شهید موحد دانش  خیابان شهید فیروزبخش –اقدسیه –تهران :  نشانی

09126268288آقای قنبری:  متصدی26120037: دورنگار26120036: تلفن9پالک

:واحد آپارتمان 16



استادسرای شیراز

6روبروی کوچه –باالتر از چهارراه هدایت –متری سینما سعدی 20–شیراز :  نشانی

09177094080آقای جلیلی :  متصدی

:واحد سوئیت8

خرمشهر-استادسرای 

نرسیده به پل قدیم خرمشهر –بلوار بیت المقدس :  نشانی

09166319679آقای  اسپرغم       :  متصدی

:کالس تجهیز شده 



آبادان–استادسرای 

(کوچه بعد از منازل شهرداری –قایقرانی ) بلوار منطقه آزاد  –دهکده بریم –آبادان :  نشانی

09166330922آقای  فرسانی :  متصدی

:کالس تجهیز شده 

قشم –استادسرای 

ورودی دوم سام و ذال ساختمان هیوا –شهرک سام و زال –قشم :  نشانی

09174675409آقای ابوذری:  متصدی

:واحد آپارتمان8



شهر تاریخی یزد–استادسرای 

09133595676آقای  باغیانی    :  متصدیمرکز رشد دانشگاه پیام نور    –شهریور 17بلوار :  نشانی

:واحد سوئیت5

گناوه–استادسرای 

09171709297آقای  گودرزی :  متصدیدانشگاه پیام نور       –بلوار امام علی :  نشانی

:واحد آپارتمان4



ایالم-استادسرای 

09183435241آقای فرخی :  متصدیروبروی شرکت گاز   –بلوار تعمیرکاری –بلوار دانشجو -ایالم:  نشانی

:واحد آپارتمان3

یاسوج-استادسرای 

پشت ساختمان شهرداری –خیابان شهید قندی –خیابان مصلی -یاسوج :  نشانی

09175692868آقای آراد :  متصدی

:واحد آپارتمان5



تبریز-استادسرای 

متر پایین تر از سرای شهید بهشتی 200–ورودی امامیه –اتوبان شهید کسائی –تبریز :  نشانی

09141192821آقای قلب نواز  :  متصدی

:واحد آپارتمان12

جلفا-استادسرای 

جنب شهرک مسکونی گمرک–بلوار رسالت –منطقه آزاد ارس –جلفا :  نشانی

09126874264آقای خلفی :  متصدی

:واحد سوئیت4



اردبیل-استادسرای 

-جانخیابان آذربایجان  پشت پارک آذربای–شهرک آزادی –میدان بسیج –اردبیل :  نشانی

09126874264آقای خلفی :  متصدیساختمان پژوهشی دانشگاه پیام نور     

:خوابه 2واحد یک و 19

سامان-استادسرای 

:واحد سوئیت6



فارسان-استادسرای 

:واحد آپارتمان1واحد سوئیت 2

همدان -استادسرای 

:واحد آپارتمان4



ساوه-استادسرای 

:واحد سوئیت 4

فیروزکوه-استادسرای 

:واحد سوئیت 4



:سایر اقامتگاه ها 

کیش -واحد آپارتمان 4

استان مرکزی-واحد آپارتمان 1

زنجان-واحد آپارتمان4


