
 

 
 

شود که بسیاری از دانشجویان و یا کارمندانی که به هر دلیلی نمی باعث می  لیست پانسیون های دخترانه تهران اطالع از

تر به مکانی با امکانات رفاهی مناسب برای اقامت خود دسترسی پیدا کنند. هزینه پانسیون   توانند خانه اجاره کنند، راحت

خواهند در پانسیون   های اطراف نسبتاً باالتر بوده و افرادی که می دخترانه تهران در مقایسه با پانسیون های شهرستانهای 

 .های مناسب تر اقامت داشته باشند، باید هزینه بیشتری را صرف کنند

توانند  افرادی که نمی در حال حاضر لیست خوابگاه های خصوصی دخترانه تهران از طریق اینترنت و فضای مجازی برای

ها، اتاق ها، فضای   مشاهده بوده و افراد این امکان را دارند که اطالعات دقیقی از هزینه حضوری مراجعه کنند، قابل

خوابگاه و همچنین محیط مطالعاتی این پانسیون ها کسب نمایند. به این دلیل که تهران شهر مهاجر پذیری است و پانسیون  

ی در این شهر وجود دارد، ما در ادامه اطالعات بهترین پانسیون تهران را در اختیار شما قرار خواهیم های دخترانه زیاد

 .داد. پس انتهای این مطلب با ما باشید

  

 معرفی پانسیون های دخترانه تهران

عاتی خوبی داشته  بهترین پانسیون دخترانه تهران، پانسیونی است که محیط و امکانات رفاهی مناسب و همچنین فضای مطال

باشد. عالوه بر این افراد هنگام بررسی لیست خوابگاه های خصوصی دخترانه تهران، هزینه هایی که ماهانه باید به عنوان 

اجاره بها بپردازند را در نظر می گیرند. بنابراین وجود فهرستی از بهترین پانسیون دخترانه تهران به این افراد کمک 

بتوانند به مکانی مناسب دسترسی داشته باشند. به دلیل اهمیت این موضوع، در ادامه لیست پانسیون  خواهد کرد تا راحت تر 

  .های دخترانه تهران را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد

  

 ۱پانسیون یاس 

 مدیریت: آقای محمدرضا محمدی�🁨�

 (۲دو ) درجه:��

  ۱۵۸ تعداد ظرفیت:⏳

 ۴پالک  –نبش رامین  –خیابان کازرون جنوبی  –د نشانی: بلوار میرداما��

 ۲۲۲۲۱۴۲۷اطالعات تماس:  ��

  

 پانسیون پارس



 

 
 

 آباد خانم نسرین نجفی دولت مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۱۴۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۱۲پالک  –کوچه جار  –خیابان مفتح جنوبی  –نشانی: میدان هفتم تیر ��

 ۸۸۸۳۸۰۴۷اطالعات تماس: ��

  

 پانسیون دخترانه سبز انقالب 

 خانم لیال نجفی مدیریت:�🁨�

 (۲درجه: دو )��

  ۱۰۶ ظرفیت: تعداد⏳

 ۴۳پالک  –خیابان زند  –خیابان جمالزاده شمالی  –نشانی: میدان انقالب ��

 ۶۶۵۷۳۲۲۴اطالعات تماس: ��

  

 پانسیون دخترانه شکیبا 

 خانم الهه کاویانی  مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

  ۶۸ تعداد ظرفیت:⏳

 ۴پالک  –ی کوچ هاشم –خیابان قلی زاده  –بعد از پل نیایش  –چهار دیواری  –نشانی: پونک ��

 ۰۹۱۹۹۰۵۶۸۰۲ شماره تماس:��

  



 

 
 

 پانسیون یسنا 

 خانم لیال متقی مدیریت:�🁨�

 (۲دو ) درجه:��

 ۸۰ ظرفیت: تعداد⏳

 ۴۸۸ – جنب زبانکده ایرانمهر  –بعد از کالنتری قلهک  –خیابان دولت  –خیابان شریعتی  نشانی:��

 ۲۲۶۰۴۱۹۱ اطالعات تماس:��

  

 ۲پانسیون دخترانه فرشتگان 

 خانم زهرا قاسمی مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۱۰۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۲۴پالک  –خیابان سعیدی  –جردن  نشانی:��

 ۲۶۲۰۰۳۵۱ :اطالعات تماس��

  

  

 پانسیون مه لقا 

 خانم زهرا امیری فر مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۵۰ تعداد ظرفیت:⏳



 

 
 

 ۱۳پالک  –بست وزین  بن –بین بهار و شریعتی  –نشانی: خیابان طالقانی ��

 ۷۷۵۰۷۰۵۳اطالعات تماس: ��

  

 پانسیون سیلوانا  

 خانم فهیمه عالیی مدیریت:�🁨�

 (۲دو ) درجه:��

 ۱۶۲ تعداد ظرفیت:⏳

 ۱۳پالک  –بست وزین  بن –بین بهار و شریعتی  –نشانی: خیابان طالقانی ��

 ۸۸۳۰۸۵۱۲اطالعات تماس: ��

  



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید هزینه خوابگاه دانشجوییبرای اطالع از �� 

  

 پانسیون پانیذ  

 ی خانم چنور کریم مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۸۷ تعداد ظرفیت:⏳

 ۳۱پالک  –رو به روی کوچه عشقی  –بعد از چهار راه هدایت )قائدی(  –خیابان نور محمدی  –نشانی: پیچ شمیران ��

 ۷۷۶۸۷۶۴۷اطالعات تماس: ��

https://irantahsil.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 
 

  

 پانسیون نسیم 

 خانم رضوان پناهی  مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۳۵ تعداد ظرفیت:⏳

 ۳۱پالک  –خیابان بهمبری  –نرسیده به خیابان زرتشت  –نشانی: میدان ولیعصر ��

 ۸۸۹۱۱۹۴۶ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون دخترانه آسایش 

 آقای رضا نادری مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۱۸۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۲۶پالک  –کوچه غزائی عتیق  –باالتر از میدان ولیعصر  نشانی:��

 ۸۸۹۳۵۳۰۸ س:اطالعات تما��

  

 ۱پانسیون فرشتگان 

 خانم زهرا قاسمی مدیریت:�🁨�

 (۲دو ) درجه:��

 ۱۱۰ تعداد ظرفیت:⏳



 

 
 

 ۶پالک   –کوچه پنجم  –خیابان شنگرف  –خیابان میرداماد  نشانی:��

 ۲۲۹۰۲۶۱۰ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون آمیتیس 

 خانم شهربانو علی اکبرزاده  مدیریت:�🁨�

 (۲دو ) درجه:��

 ۱۰۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۳۸پالک  –کوچه غفاری غربی  –خیابان جویبار  –میدان فاطمی  نشانی:��

 ۰۹۹۰۷۷۱۱۱۲۳ – ۸۸۹۵۱۳۵۳ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون سعادت 

 مدیریت: خانم حدیث مریدی�🁨�

 (۱یک ) درجه:��

 ۲۴۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۷پالک  –خیابان علی اکبر )دوازدهم(  – باالتر از میدان کاج –سعادت آباد  نشانی:��

 ۲۲۰۶۸۸۲۳ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون پرنیان 



 

 
 

 خانم نرجس شمسی کوشکی مدیریت:�🁨�

 (۲دو ) درجه:��

 ۸۶ تعداد ظرفیت:⏳

 ۱نشانی: میدان انقالب کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز کوچه فاتحی پالک ��

 ۸۸۹۵۶۷۶۴ – ۸۸۹۵۶۷۶۳ اطالعات تماس:��

  

 ۱پانسیون غرب 

 خانم زینب سیف زاد مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۴۴ تعداد ظرفیت:⏳

 ۲۶پالک  –خیابان سوم  –اشرفی اصفهانی  –پونک  نشانی:��

 ۴۴۴۳۰۱۸۲ اطالعات تماس:��

  

 ۲پانسیون سالیز 

 آقای داوود کریمی فرد مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۱۴۴ تعداد ظرفیت:⏳

 ۱۵پالک  –کوچه پزشک پور  –باالتر از زرتشت  –خیابان ولیعصر  نشانی:��

 ۰۹۱۲۰۹۹۴۶۹۶ – ۸۸۹۳۵۳۸۸ اطالعات تماس:��

  



 

 
 

 پانسیون مرسانا 

 ان گودرزیخانم مژگ مدیریت:�🁨�

 (۲دو ) درجه:��

 ۹۴ تعداد ظرفیت:⏳

 ۲پالک  –کوچه آبان  –باالتر از ظفر  –خیابان شریعتی  نشانی:��

 ۰۹۰۳۹۵۷۴۱۴۲ – ۲۲۲۷۶۴۳۲ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون سکنایار 

 آقای سجاد حواسی مدیریت:�🁨�

 (۲دو ) درجه:��

 ۴۲ تعداد ظرفیت:⏳

 ۱۳پالک  –کوچه سعید  –خیابان چهارم  –خیابان فاطمی  نشانی:��

 ۸۸۹۵۹۵۶۹ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون وکیل 

 آقای سید مسعود اجابتی مدیریت:�🁨�

 (۱یک ) درجه:��

 ۵۲ تعداد ظرفیت:⏳

 ۴پالک  –رو به روی کانون وکال  –خیابان زاگرس  –میدان آرژانتین  نشانی:��

 ۸۸۸۷۹۷۷۶ اطالعات تماس:��



 

 
 

  

 ۳پانسیون فرشتگان 

 خانم زهرا قاسمی مدیریت:�🁨�

 (۲دو ) درجه:��

 ۱۲۵ تعداد ظرفیت:⏳

 ۷۰پالک  –خیابان ارمغان غربی  –رو به روی پارک ملت  –خیابان ولیعصر  نشانی:��

 ۲۲۰۵۵۲۳۲ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون اندیشه 

 خانم ندا افخم  مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۵۶ تعداد ظرفیت:⏳

 ۱پالک  –ی کوچه اورمزد –خیابان دانشور  –پایین تر از سه راه جمهوری  –خیابان ولیعصر  نشانی:��

 ۰۹۰۳۵۷۴۰۴۷۲ – ۶۶۴۶۶۱۷۰ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون دخترانه شهید پرورش 

 خانم ظریفه مؤدب مدیریت:�🁨�

 (۲دو ) درجه:��

 ۱۶۰ تعداد ظرفیت:⏳



 

 
 

 ۲۶پالک  –کوچه خسرو  –خیابان نجات الهی جنوبی   –خیابان کریمخان  نشانی:��

 ۸۸۹۰۶۰۷۵ – ۸۸۸۹۰۱۴۹ اطالعات تماس:��

  

 خوابگاه میرزای شیرازی

 خانم شمس الملوک شعاعی مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۱۲۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۵۲پالک  –کوچه سیزدهم  –خیابان میرزای شیرازی جنوبی  نشانی:��

 ۰۹۱۹۸۱۰۷۲۷۹ – ۸۸۸۴۱۲۸۷ – ۸۸۸۴۶۱۱۶ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون آرامش 

 سازانآقای احسان چیت مدیریت:�🁨�

 (۲دو ) درجه:��

 ۷۵ تعداد ظرفیت:⏳

 ۵و  ۳پالک  –کوچه علیزاده  –خیابان خاقانی  –خیابان سمیه  –خیابان طالقانی  نشانی:��

 ۸۸۸۶۰۶۲۲ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون آوین جردن



 

 
 

 خانم فاطمه دالوری مدیریت:�🁨�

 (۱یک ) درجه:��

 ۵۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۱۵کوچه طاهری، ایثار سوم، کوچه اطهری، پالک  –نشانی: جردن ��

 ۰۹۱۲۶۸۰۱۴۵۰ – ۲۲۰۲۳۳۲۲ ات تماس:اطالع��

  

 پانسیون پروین اعتصامی

 خانم گیتی طاهری مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۸۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۱نشانی: میدان فردوسی، ایرانشهر جنوبی، نبش سمیه، جنب فروشگاه ایران کامپیوتر، بن بست ظهیر االسالم، پالک ��

 ()نزدیک مترو

 ۰۹۱۲۸۷۰۰۷۱٦ – ۰۹۱۲۷۱٦۰۰۸٤ تماس:اطالعات ��

  

 آفرین ظفرپانسیون به 

 خانم ژاله لک مدیریت:�🁨�

 (۱یک ) درجه:��

 ۷۲ تعداد ظرفیت:⏳

 ۶۱پالک  –انتهای خیابان دولتشاد غربی  –انتهای خیابان فرید افشار  –نشانی: خیابان ظفر ��

 ۲۲۶۲۲۸۷۶ اطالعات تماس:��



 

 
 

  

 پانسیون دیانا 

 آقای ابوالفضل عالئی مدیریت:�🁨�

 (۲دو ) درجه:��

 ۸۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۷پالک  –کوچه ششم  –باالتر از مطهری  –مقام خیابان قائم  نشانی:��

 ۸۸۷۴۹۱۶۹ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون شیراز

 خانم لیال ناصری مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۹۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۵۲پالک  –خیابان قدر  –نرسیده به بلوار کشاورز  –خیابان کارگر شمالی  –میدان انقالب  نشانی:��

 ۶۶۴۲۵۵۳۰ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون ترمه

 خانم اکرم باغستانی  مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۷۰ تعداد ظرفیت:⏳



 

 
 

 ۱پالک  –شه کوچه بنف –بین میرزا بابایی و عدل  –بلوار عدل  –نشانی: پونک ��

 ۴۴۴۰۰۳۴۴ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون فرد

 فرد رضا دژم مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۶۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۲۰پالک  –جنب مترو صیاد شیرازی  –مسیل باختر  –مجیدیه جنوبی  نشانی:��

 ۸۸۴۵۴۸۸۵ اطالعات تماس:��

  



 

 
 

 

 ��اطالعیه  ��

تهران را دارید، قبل از هر چیز از خوابگاه ها و پانسیون هایی که ظرفیت کافی دارند چنانچه قصد اقامت دائم در شهر 

  .اطالعات کافی کسب کنید

  

 پانسیون گلونی 

 آقای سیدسجاد پاپایی  مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۳۵ تعداد ظرفیت:⏳



 

 
 

 ۱۹پالک  –کوچه رنجبر  –خیابان فلسطین شمالی  –بلوار کشاورز  نشانی:��

 ۰۹۳۳۱۵۱۲۳۱۱ – ۸۸۹۹۸۰۹۲ طالعات تماس:ا��

  

 پانسیون دخترانه خاطره 

 نیا  خانم توران سعدی مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۷۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۱۹پالک  –کوچه رنجبر  –خیابان فلسطین شمالی  –بلوار کشاورز  نشانی:��

 ۰۹۳۳۱۵۱۲۳۱۱ – ۸۸۹۹۸۰۹۲ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون صدف

 آقای علی عباسی مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۵۵ تعداد ظرفیت:⏳

 ۳پالک  –کوچه جعفری  –خیابان سیمای شمالی  –خیابان شریعتی  نشانی:��

 ۲۲۰۰۱۳۴۴ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون تیراژه 



 

 
 

 نژادخانم مهتا کویخی  مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۶۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۷پالک  –خیابان چراغی  –صفهانی بلوار اشرفی ا نشانی:��

 ۰۹۳۷۹۵۰۶۴۰۲ – ۴۴۲۲۵۸۸۸ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون کیژان

 خانم چنور کریمی  مدیریت:�🁨�

 (۳سه ) درجه:��

 ۷۰ تعداد ظرفیت:⏳

 ۱۱پالک  –بست شهریار  بن –بعد از خیابان ولیعصر  –سه راه جمهوری  نشانی:��

 ۰۹۲۲۶۳۸۷۱۷۰ – ۷۷۶۸۷۶۴۷ – ۶۶۴۸۵۰۹۸ اطالعات تماس:��

  

 پانسیون دخترانه سعادت 

 سعادت آباد و شهرک غرب  –نشانی: تهران ��

 ۰۲۱۲۲۰۶۸۸۲۳ – ۰۹۳۶۳۳۷۱۱۲۸ :اطالعات تماس��

و اینترنت، نیم ست در هر واحد ، سرویس ایرانی و فرنگی، لباس   LEDمشخصات: تازه تاسیس ، فول امکانات ، ��

 امکانات رفاهی در آشپزخانه، و وسایل باشگاه ورزشی شویی جاروبرقی و همه 

  

  پانسیون دخترانه مهرنگار تهران



 

 
 

 اقامتگاه دخترانه مهرنگار تهران –نشانی: تهران ��

 ۰۲۱۸۸۳۰۷۵۹۹اطالعات تماس: ��

 مشخصات: تازه تاسیس، فول امکانات , با مجوز رسمی، نزدیک مترو ��

  

 پانسیون دخترانه بزرگمهر تهران

 ی: تهران، غرب تهران، پانسیون دخترانه بزرگمهر تهران نشان��

 ۰۲۱۴۴۲۲۶۷۷۳ :اطالعات تماس��

مشخصات: پانسیون در غرب تهران. امن و راحت. مجوز رسمی. صبحانه رایگان . سوپر مارکت. اینترنت . نزدیک  ��

 به مترو و بی آرتی 

  

 اقامتگاه دخترانه صداقت تهران

 انه صداقت تهراننشانی: تهران، اقامتگاه دختر��

 ۰۲۱۶۶۹۱۶۳۳۲ -۰۲۱۶۶۹۱۶۳۳۱اطالعات تماس: ��

انقالب، دسترسی مناسب به خطوط اتوبوسرانی و   BRT مشخصات: با بیش از ده سال سابقه، فاصله اندک تا مترو و��

 ...تاکسیرانی امنیتی عالی با کلیه امکانات رفاهی، داشتن اینترنت پر سرعت رایگان و

  

 گارستان تهرانپانسیون دخترانه ن 

 نشانی: تهران، پانسیون دخترانه نگارستان نزدیک ونک ��

 ۰۲۱۸۸۷۷۰۶۴۲اطالعات تماس: ��

 ونک( , بهترین پانسیون دخترانه , امکانات مدرن و برخورداری از اینترنت  BRT مشخصات: نگارستان )نزدیک��



 

 
 

  

 پانسیون دخترانه خانوم تهران

 دخترانه خانومنشانی: تهران، خوابگاه ��

 ۰۲۱۶۶۵۷۳۲۲۴اطالعات تماس: ��

 ، نزدیکی به مترو vip امکانات کامل رفاهی، دارای اتاق های , WiFiمشخصات : مجهزبه دوربین ،��

  

 تهران  ۲خوابگاه دخترانه خانوم 

 سه راه جمهوری –نشانی: تهران ��

 ۰۲۱۶۶۴۸۹۶۵۸ -۰۹۳۵۹۵۹۷۱۷۷اطالعات تماس: ��

 جمهوری با تمامی امکانات، تمیز و دسترسی آسانمشخصات: شعبه سه راه ��

  

 پانسیون دخترانه طراوت تهران

 خوابگاه دخترانه طراوت –نشانی: تهران ��

 ۰۲۱۸۸۳۲۱۷۷۴اطالعات تماس: ��

 مشخصات: ثبت نام یک ماهه، ترمی، سالیانه, مجهز با امنیت بی نظیر نزدیک مترو هفت تیر��

  

 خوابگاه دخترانه سهروردی تهران 

 پانسیون دخترانه سهروردی تهران –نشانی: تهران ��

 ۰۲۱۸۸۴۱۷۰۹۹ – ۰۹۳۶۳۳۷۱۱۲۸اطالعات تماس: ��

 مشخصات: تازه تاسیس و بسیار تمیز، فول امکانات، با قیمت بسیار مناسب ��



 

 
 

  

 خوابگاه دخترانه پانیذ تهران 

 خوابگاه دخترانه پانیذ  –نشانی: تهران ��

 ۰۲۱۷۷۶۸۷۶۴۷اطالعات تماس: ��

 brt مشخصات: فول امکانات، نوساز با اینترنت , بدون ودیعه، نزدیک مترو و��

  

 خوابگاه دخترانه ونوس تهران 

 اقامتگاه دخترانه ونوس  –میدان آرژانتین  –نشانی: تهران ��

 ۰۲۱۸۸۷۳۱۸۱۰اطالعات تماس: ��

 رفاهی عالی مشخصات: میدان آرژانتین، شیک و تمیز، دارای امکانات ��

  

 پانسیون دخترانه زاگرس تهران

 نشانی: تهران، میدان ولیعصر، اقامتگاه دخترانه زاگرس��

 ۰۲۱۸۸۹۴۳۷۱۶ اطالعات تماس:��

  

 اقامتگاه دخترانه مفتح تهران

 نشانی: تهران، خوابگاه دخترانه مفتح��

 ۰۲۱۸۸۳۰۲۵۳۶ اطالعات تماس:��

 …در چند قدمی مترو و –آرامش , و امنیت شما  کادری مجرب( خالق  –)محیط زیبا  مشخصات:��

  



 

 
 

 پانسیون دخترانه مهر تهران

 خیابان کریم خان ـ خیابان حافظ ـ نرسیده به چهارراه کالج –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۸۸۸۰۸۸۳۹ اطالعات تماس:��

 و مترو  BRT بدون ودیعه ـ نزدیک مشخصات:��

  

 پانسیون دخترانه لوکس مدائن تهران 

 ۴۲۶هران، خیابان رسالت، خیابان مدائن، پالک نشانی: ت��

 ۰۲۱۷۷۴۹۴۷۳۰ -۰۹۱۲۴۰۷۰۶۲۲ اطالعات تماس:��

و متروی علم و  BRT فول امکانات، با مجوز، تخفیف افتتاحیه به مدت محدود، نزدیک پایانه اتوبوسرانی و مشخصات:��

 رایگان WIFIصنعت، 

  

 اقامتگاه دخترانه بهشت تهران

 متگاه دخترانه بهشت نشانی: تهران، اقا��

 ۰۲۱۸۸۹۹۵۸۹۲ – ۰۲۱۸۸۸۰۸۸۴۲ اطالعات تماس:��

 ۹۱واحد برگزیده سازمان ایرانگردی در سال  مشخصات:��

  

 پانسیون مهستان 

 ۷۵روی تاالر وزارت کشور، کوچه بوعلی سینا، پالکمیدان فاطمی، روبه  نشانی:��

 ۰۲۱۸۸۹۵۲۵۱۱اطالعات تماس: ��

  



 

 
 

 ارمغان تهرانپانسیون دخترانه 

 خیابان مطهری ـ خیابان قائم مقام –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۸۸۳۰۶۶۱۷ -۰۹۳۷۴۲۱۱۰۵۰ اطالعات تماس:��

 فول امکانات ـ با پارکینگ ـ اینترنت رایگان  مشخصات:��

  

 آذر تهران  ۱۶پانسیون دخترانه 

 آذر تهران  ۱۶پانسیون دخترانه  –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۸۸۹۶۱۶۶۹ -۰۹۳۳۹۴۷۰۱۸۹ اطالعات تماس:��

 تخته فول امکانات  ۸،  ۶،  ۴ مشخصات:��

  

 پانسیون دخترانه نمونه تهران

 پانسیون دخترانه نمونه تهران –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۶۶۴۰۲۵۵۰ -۰۹۱۹۴۵۴۵۶۱۴ اطالعات تماس:��

 BRT با مجوز سازمان جهانگردی و اتحادیه و دارای اینترنت و نزدیک مترو و مشخصات:��

  

 پانسیون دخترانه حوریه تهران

 ستارخان  –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۶۶۵۱۳۱۸۸ -۰۹۳۰۷۱۳۵۷۱۰ اطالعات تماس:��

 با مجوز رسمی و اینترنت رایگان  مشخصات:��

  



 

 
 

 پانسیون دخترانه پارس تهران

 متروی هفت تیر  –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۸۸۳۰۱۷۱۰ – ۰۲۱۸۸۸۳۵۰۷۶ اطالعات تماس:��

 از امکانات رفاهی کامل مشخصات: برخورداری ��

  

 پانسیون ملیحه تهران

 انقالب  BRT نزدیک مترو و –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۶۶۴۲۴۳۹۸ -۰۹۱۹۶۲۴۶۸۵۴ اطالعات تماس:��

 مشخصات: پذیرش از دانشجویان ارشد و کارمندان محترم��

  

 پانسیون شکوفه تهران

 پاسداران میدان اختیاریه –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۲۲۵۶۳۴۰۷ تماس:اطالعات ��

 با امکانات رفاهی کامل مشخصات:��

  

 پانسیون دخترانه مادران تهران

 نزدیک ونک و آرژانتین  –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۸۸۸۷۷۷۲۸ -۰۹۱۲۳۳۴۴۱۰۱ اطالعات تماس:��

  فرنیش بی نظیر و عالی –مشخصات: دسترسی آسان به ونک و آرژانتین ��

  



 

 
 

 پانسیون تندیس تهران

 خیابان جردن  –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۲۲۰۵۰۰۹۹ – ۰۹۳۶۳۳۷۱۱۲۸ اطالعات تماس:��

 مجموعه ای بی نظیر و سبز با امکانات کامل رفاهی مشخصات:��

  

 پانسیون دخترانه روشن تهران 

 باالتر از میدان ولیعصر –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۸۸۸۹۸۵۲۷ – ۰۲۱۸۸۸۹۸۵۲۶ اطالعات تماس:��

 می دانشجویی و کارمندیبا مجوز رس مشخصات:��

  

 پانسیون دخترانه اریش تهران

 پانسیون دخترانه اریش تهران –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۸۸۳۰۶۵۶۲ – ۰۲۱۸۸۳۰۶۵۶۱ اطالعات تماس:��

 ایستگاه مترو با خدمات ویژه رفاهی و صبحانه رایگان ۲نزدیک  مشخصات:��

  

 پانسیون دخترانه سوگل تهران

 انقالب –تهران  نشانی:��

 ۰۲۱۶۶۵۷۲۳۶۷ – ۰۲۱۶۶۹۲۰۸۳۴ اطالعات تماس:��

 رایگان ADSL , Wi-Fi مشخصات: برخورداری از اینترنت��

  



 

 
 

 

  �� اطالعیه ��

آگاهی از اطالعات تماس و نشانی اقامتگاه های تهران باعث می شود تا مکان نزدیک محل کار یا دانشگاه خود را راحت تر 

  .پیدا کنید

  

 دخترانه تهرانهزینه پانسیون های 

میزان هزینه ای که افراد باید برای رهن و یا اجاره پانسیون ها بپردازند، یکی از دغدغه های بزرگ خانم هایی است که  

قصد اقامت موقت یا دائم در تهران را دارند. هنگامی که افراد در لیست خوابگاه های خصوصی دخترانه تهران به دنبال 

ه هزینه های باالی پانسیون ها خواهند شد و درصدد پیدا کردن محیط ارزان تر می باشند.  محیطی مناسب می گردند، متوج 

در واقع گرچه هزینه اجاره پانسیون نسبت به اجاره یا رهن خانه، مقرون به صرفه تر می باشد، اما در کل پوشش اجاره 

 .بهای خوابگاه نیز در شهر بزرگی چون تهران کمی دشوار میباشد



 

 
 

یون های دخترانه تهران به عوامل متعددی چون میزان تورم، امکانات خوابگاه و موقعیت مکانی خوابگاه بستگی هزینه پانس 

دارد. اگر پانسیون در مرکز شهر باشد به مراتب هزینه کمتری نسبت به پانسیون های مناطق باال می باشد و امکانات  

باشید که هزینه اجازه بها برای شما کمرشکن نخواهد بود. از این  خوابگاه در حد معمولی خواهد بود، ما می توانید امیدوار

رو توصیه می کنیم قبل از هر چیز اطالعات کاملی از لیست پانسیون های دخترانه تهران را جمع آوری کنید، تا بتوانید  

 .نسبت به هزینه هایی که هر ماه باید برای اقامت در خوابگاه بپردازید آگاهی داشته باشید

  

 دیدترین اخبار پانسیون های دخترانه تهرانج

 میلیونی اتاق در پانسیون های دخترانه تهران  ۳۰۰رهن ��

به   و خوابگاه گذاری در پانسیون های میدانی، نرخ بر اساس گزارش به گزارش همشهری آنالین به نقل از هفت صبح، 

کند و هنگام   از نرخ و قواعد رایج بازار پیروی نمیخصوص پانسیون های دخترانه متفاوت از بازار مسکن است و گویا 

ها   های چند تخته در این خوابگاه های باالی اجاره اتاق بررسی لیست خوابگاه های خصوصی دخترانه تهران، شاهد قیمت

 جاره می ها متعلق به نهادهای دولتی هستند اما با واسطه بخش خصوصی به ا هستیم. در حالی که برخی از این خوابگاه

 .روند و به عنوان بهترین پانسیون دخترانه تهران تبلیغ می شوند

 های دخترانه تهران قیمت سرسام آور رهن، اتاق یک تخته در خوابگاه ��

میلیون تومانی ودیعه به مستاجران با شروط متعدد  50تا  15به گزارش ایلنا، از امروز در حالی ثبت نام برای پرداخت وام 

های متعلق به بخش خصوصی در تهران بیش از   است که مظنه رهن یک اتاق در خوابگاه افراد محدودی آغاز شدهبرای 

ها به ویژه پانسیون های   ها و خوابگاه گذاری در پانسیونهای میدانی، نرخ میلیون تومان است. براساس گزارش 150

ها به هیچ عنوان مطابق با نرخ بازار نیست و اجازه اتاق ها   دخترانه تهران متفاوت از بازار مسکن است و قیمت گذاری

  .باالخص در برخی از پانسیون ها که به عنوان بهترین پانسیون دخترانه محسوب می شوند، بسیار باال است



 

 
 

 

 .بر روی لینک کلیک نمایید شرایط دریافت خوابگاه دانشجوییجهت کسب اطالع از �� 

  

 الصه مطالبخ

در این مطلب لیست پانسیون های دخترانه تهران را ارائه کردیم تا افرادی که به دالیل مخلف قصد اقامت در تهران را دارند  

و به دلیل اجاره بهای باالی خانه، به دنبال محیطی مناسب با هزینه مقرون به صرفه جهت اقامت خود هستند تا بتوانند راحت 

 .رین پاسیون دخترانه دسترسی داشته باشندتر و سریع تر به بهت

دسترسی به لیست خوابگاه های خصوصی دخترانه تهران و اطالع از هزینه ها سبب می شود تا زمان کمتری را صرف 

پیدا کردن مکان مناسب کنید و قبل از سفر بتوانید مکان دلخواه خود را رزرو کنید. هزینه پانسیون های دخترانه تهران  

امکانات اقامتگاه، تورم اقتصادی و مقعیت مکانی خوابگاه دارد. بنابراین با داشتن لیست کامل پانسیون های  بستگی به 

ها دسترسی داشته باشید و از میزان هزینه ها اطالعات کافی کسب   راحتی به آدرس و تلفن آن  توانید به دخترانه تهران می

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 
 

توانید با همکاران ما در  انه در تهران سوال و ابهامی داشته باشید، میکنید. چنانچه در خصوص نحوه اجاره پانسیون دختر

 .های الزم را به شما ارائه دهند ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت مشاوره آکادمی

  

 .کنید کلیکاف مقاله  دی  برای دانلود پی �� 

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/لیست-پانسیون-های-دخترانه-تهران-1.pdf

