
 

 
 

 

 ل ی تحص رانی رزرو{ | ا  ط یخودگردان پسرانه تهران}شرا یخوابگاه ها ستیل

داشتن محل زندگی و سکونتگاه همواره یکی از مهم ترین نیاز های هر انسانی بوده است. همچون گذشته بسیاری از کارمندان  

و دانشجویان مناطق غیر بومی برای سکونت در شهر های دیگر به ویژه در شهر های بزرگی چون تهران، مشهد، اصفهان  

دولتی می باشند. یافتن خوابگاه مناسب نیز به دلیل اهمیتی که دارد ممکن   و سایر نیازمند خوابگاه و پانسیون خصوصی و یا

را ارائه خواهیم داد تا  لیست خوابگاه های خودگردان پسرانه تهران  است با چالش هایی همراه باشد از این رو در این مقاله

می بتوانند با توجه به شرایط خود بهترین گزینه را انتخاب نمایند. همچنین سعی خواهیم کرد تا هزینه خوابگاه متقاضیان گرا

های پسرانه خصوصی تهران را نیز به صورت تقریبی ارائه دهیم تا میزان بودجه الزم برای اجاره خوابگاه مشخص گردد. 

... را نیز مطرح خواهیم    ی راحت به وسایل حمل و نقل عمومی وسایر اطالعات الزم نیز همچون امکانات رفاهی، دسترس

 .کرد. چنانچه متقاضی اجاره خوابگاه خودگردان می باشید، تا انتهای مقاله همراه ما باشید

 

 منظور از خوابگاه چیست؟

https://irantahsil.org/?p=127409&preview=true


 

 
 

خوانده می شود در واقع نوعی مکان اقامتی می باشد که در اکثر مواقع برای اقامت   dormitory خوابگاه که در انگلیسی به

گردد. اقامت در    گروه بزرگی از افراد مرتبط با هم یا هم صنف )کارکنان شرکت های مختلف یا دانشجویان( طراحی می

روزی که داوطلبان آن دانشجویان غیر بومی هستند، رواج بیشتری    های شبانه  ها، مدرسه  ها، کالج  ها در دانشگاه  هخوابگا

های بزرگ نیز برای اقامت متقاضیان خود معموال    های ورزشی، ادارات و شرکت  های نظامی، مجتمع  دارند. همچنین پادگان

 .ندامکانات اقامتی و خوابگاهی تدارک می بین

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید هزینه خوابگاه دانشجویی برای اطالع از

  

 ای خودگردان چیست؟منظور از خوابگاه ه

به صورت کلی می توان بیان کرد که دو نوع خوابگاه وجود دارد: خوابگاه های دولتی و خوابگاه های خودگردان. معموال  

ظرفیت خوابگاه های دولتی محدود می باشد و پاسخگوی تعداد زیاد دانشجویان و کارکنان شرکت ها نمی باشد. پس از تکمیل 

ان برای ثبت نام در خوابگاه های خودگردان اقدام می کنند که هزینه آن باالتر از خوابگاه های دولتی  این خوابگاه ها، متقاضی

دانشجویی و یا کارمندی می باشد که الزم است تا متقاضیان گرامی برای اطالع از هزینه خوابگاه های پسرانه خصوصی 

نفر را شامل می    10تا    2خوابگاه های دولتی اتاق هایی از    تهران با مدیر و یا مسئول خوابگاه تماس حاصل نمایند. همانند

  .شود. امکانات اقامتی و رفاهی این خوابگاه ها همانند خوابگاه های دولتی است و معموال تفاوت آن چنانی ندارد

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ثبت نام خوابگاه در آموزشیار برای اطالع از نحوه

  

 لیست خوابگاه های خودگردان پسرانه تهران

پسرانه تهران ارائه خواهیم داد. همچنین برخی از امکانات رفاهی  در این بخش از مقاله لیستی از خوابگاه های خودگردان  

موجود در این خوابگاه ها را به همراه آدرس و تلفن تماس خوابگاه ها ذکر خواهیم کرد. متقاضیان گرامی توجه داشته باشند 

با مدیر و یا مسئول خوابگاه تماس حاصل   که برای اطالع از هزینه خوابگاه های پسرانه خصوصی تهران بهتر است که 

 :فرمایند. برخی از این خوابگاه های خودگردان پسرانه عبارتند از 

 :خیابان فلسطین شمالی –خوابگاه )پانسیون( فرهنگ 

فرهنگ پسرانه  خودگردان   خوابگاه 

وده و مجهز به اقامتگاه آقایان فرهنگ آماده پذیرش کارمندان و دانشجویان ارشد می باشد. این اقامتگاه دارای مجوز رسمی ب

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/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

باشد می   .اینترنت 

تماس:    88990851تلفن 

 11آدرس: خیابان فلسطین شمالی، کوچه موسوی، پالک 

 :خیابان مطهری –خوابگاه )پانسیون( آسمان 

باشد می  متقاضی  کارمندان  و  دانشجویان  پذیرش  آماده  آسمان  پسرانه  خودگران   .خوابگاه 

تماس:    88552505تلفن 

 5خیابان میرزای شیرازی، کوچه مقدم، پالک آدرس: خیابان مطهری، 

 :میدان هفت تیر –خوابگاه )پانسیون( خانه سفید  

خوابگاه خودگردان پسرانه خانه سپید که در میدان هفتم تیر واقع شده است آماده پذیرش دانشجویان و کارمندان متقاضی می 

به مجهز  خوابگاه  این  باشد ADSL باشد.  می  فرفوژه  های  تخت   .و 

تماس:تلف  88843365ن 

 آدرس: میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شیوا، پالک سه

 :مترو بهشتی –خوابگاه )پانسیون( فرزام 

خوابگاه خودگردان پسرانه فرزام آماده پذیرش دانشجویان و کارمندان متقاضی می باشد. از جمله امکانات رفاهی این خوابگاه  

تلو به تشک طبی،  توان  ماشین  می  آشپزخانه مشترک،  و  بهداشتی  دیواری، سرویس  کمد  اتاق،  هر  برای  یخچال  و  یزیون 

کرد اشاره  وایرلس  اینترنت   .لباسشویی، 

تماس:    4-88754763تلفن 

 28، پالک 11آدرس: خیابان بهشتی، خیابان میر عماد، کوچه 

 :خیابان فاطمی –خوابگاه )پانسیون( دکتر فاطمی 

پسرانه دکتر فاطمی آماده پذیرش دانشجویان و کارمندان متقاضی می باشد. از جمله امکانات رفاهی  خوابگاه های خودگردان  

و مترو  به  آسان  دسترسی  و  مجزا  مطالعه  اتاق  خوابگاه  این  باشد BRT شیک   .می 

مدیریت:   تماس   09193019525تلفن 

فاطمی دکتر  تهران  پسرانه  خودگردان  های  خوابگاه   :آدرس 

تم  1شعبه   تلفن   88992000اس  : 

پالک    2شعبه   پرستو،  کوچه  فاطمی،  خیابان  به  نرسیده  ولیعصر،  میدان  از  باالتر  تلفن:  30:   ،88802124 

پالک    3شعبه   فردوسی،  کوچه  الله،  پارک  روبروی  شمالی،  کارگر  خیابان  تلفن:  10:   ،66564037 

 66401521، تلفن:  54ی، خیابان نظری، پالک  : میدان انقالب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر راز4شعبه  

 :بلوار کشاورز  –خوابگاه )پانسیون( سرزمین خورشید 



 

 
 

خوابگاه خودگردان پسرانه سرزمین خورشید که دارای رستوران و اینترنت پر سرعت و امکانات رفاهی بسیار مناسب و  

، لباسشویی، تشک طبی، تخت فرفوژه، آماده پذیرش دانشجویان و کارمندان متقاضی   ADSL شیک می باشد همچون: اینترنت

باشد   .می 

تماس:    66949181تلفن 

 1کشاورز از سمت غرب، نرسیده به چهارراه جمالزاده، نبش کوچه سهیل، پالک  آدرس: ابتدای بلوار

 :خوابگاه )پانسیون( پسرانه پارادایس

این خوابگاه پسرانه تازه تاسیس بوده و دارای فول امکانات می باشد. امکان دسترسی آسان به مترو و بی آر تی و در محیطی  

لی رتبه تاسیس شده است. امکان پذیرش این خوابگاه محدود بوده و از پذیرش  شیک و آرام ویژه دانشجویان و کارمندان عا

باشند می  معذور  سیگار   .افراد 

تماس  88961669،    88962573،    3485009-0912 :تلفن 

 5آذر، کوچه طاهری، پالک  16آدرس: بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 

 :سهروردی شمالی –خوابگاه )پانسیون( عرفان 

اقامتگاه خودگردان پسرانه عرفان با داشتن امکانات رفاهی مناسب برای اقامت دانشجویان و کارمندان گرامی تاسیس شده 

اینترنت و  مطالعه  سالن  پارکینگ،  داشتن  باشد ADSL است.  می  خوابگاه  این  های  مزیت  جمله   .از 

تماس:    88411993تلفن 

 3رس: خیابان سهروردی شمالی، بن بست بیشه، شماره آد

 :سهروردی شمالی –خوابگاه )پانسیون( موعود 

اقامتگاه خودگردان پسرانه موعود با داشتن امکانات رفاهی کامل و دسترسی به مترو بهشتی و مفتح برای اقامت دانشجویان  

باشد می  مناسب  بسیار  کارمندان   .و 

تماس:    88744577  –  88757978تلفن 

 16آدرس: مطهری، سهروردی شمالی، خیابان زینالی غربی، خیابان عاشوری، کوچه شش، کوچه پاکزادنیا، شماره 

 :سهروردی شمالی –خوابگاه )پانسیون( سلوک 

باشد می  گرامی  متقاضیان  پذیرش  آماده  رفاهی  امکانات  داشتن  با  سلوک  پسرانه   .اقامتگاه 

تماس:    88170790  –  88170791تلفن 

 9س: سهروردی شمالی، هویزه شرقی، بعد از کوچه دفتری، پالک آدر

 :خوابگاه )پانسیون( امام جعفر صادق )ع(



 

 
 

باشد می  متقاضی  کارمندان  و  دانشجویان  پذیرش  آماده  صادق  جعفر  امام  دانشجویی    .اقامتگاه 

تماس:    88701789تلفن 

 36آدرس: ابتدای مطهری، جنب هتل بزرگ تهران، خیابان منصور، پالک 

 :خیابان مفتح –خوابگاه )پانسیون( میالد 

است شده  تاسیس  کارمندان  و  دانشجویان  ویژه  میالد  پسرانه  خودگردان   .اقامتگاه 

تماس:    88349703تلفن 

 7آدرس: ابتدای مفتح جنوبی، بن بست موثق، پالک 

 :میدان ولیعصر  –خوابگاه )پانسیون( کاج 

امکان دارای  کاج  پسرانه  خودگردان  و  خوابگاه  گرمایشی  سیستم  سرعت،  پر  اینترنت  جمله:  از  مناسب  بسیار  رفاهی  ات 

باشد می  سرامیک  کف  مشترک،  بهداشتی  سرویس  آبی،  کولر  و  گازی  بخاری    .سرمایشی، 

تماس:    88805054تلفن 

 آدرس: باالتر از میدان فلسطین، کوچه نور 

دانش   )پانسیون(  ولیعصر  –خوابگاه   :میدان 

تازه تاسیس و بسیار لوکس می باشد. این خوابگاه با هزار و دویست متر فضای استثنایی دارای البی  خوابگاه خودگردان دانش  

باشد می  اتاق  هر  در  یخچال  فرفوژه،  تخت  طبی،  تشک  امکانات،  فول  اختصاصی،  پارکینگ  و  حیاط  بالکن،    .زیبا، 

تماس:    02188944178  –  02188944177تلفن 

 16رتشت، کوچه دانش کیان، پالکآدرس: میدان ولیعصر، نرسیده به ز

 :خوابگاه )پانسیون( سروش

باشد می  کارمندان  و  دانشجویان  پذیرش  آماده  سروش  پسرانه  خودگردان    .خوابگاه 

تماس:    88853621تلفن 

 21آدرس: باالتر از میدان ولیعصر، کوچه فرشید، پالک 

 :بلوار کشاورز –خوابگاه )پانسیون( شمس 

پسرا   اقامتگاه باشدخودگردان  می  گرامی  متقاضیان  پذیرش  آماده  کشاورز  بلوار  در  شده  واقع  شمس   .نه 

تماس:    88959760تلفن 

 آدرس: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی 

 :انقالب –خوابگاه )پانسیون( البرز 



 

 
 

باشد می  گرامی  کارمندان  و  دانشجویان  پذیرش  آماده  البرز  پسرانه  خودگردان   .اقامتگاه 

تماس:    66957060-61تلفن 

  19آدرس: تهران، میدان انقالب، ابتدای خیابان کارگر شمالی، دست راست کوچه رستم، پالک 

آریانا   پسرانه  )پانسیون(   :انقالب  –خوابگاه 

این خوابگاه خودگردان با داشتن بهترین امکانات رفاهی و نزدیکی به مترو و بی آر تی آماده پذیرش متقاضیان گرامی بدون 

باشد می   .ودیعه 

تماس:    77502262  –  77602752تلفن 

 آدرس: خیابان انقالب، پل چوبی، ابتدای خیابان حقوقی

حدیق   )پانسیون(  انقالب  –خوابگاه   میدان 

باشد می  گرامی  متقاضیان  پذیرش  آماده  خودگردان  صورت  به  حدیق  پسرانه   .اقامتگاه 

تماس:    66965002تلفن 

 15رستم، پالک  آدرس: میدان انقالب، اول کارگر شمالی، کوچه

بامداد   )پانسیون(  انقالب   –خوابگاه   میدان 

باشد می  گرامی  متقاضیان  پذیرش  آماده  بامداد  پسرانه  خودگردان   .اقامتگاه 

تماس:    66567994تلفن 

 29آدرس: خیابان انقالب، خیابان کارگر شمالی، خیابان فرصت شیرازی، پالک 

گل   پسرانه  )پانسیون(  انقالب  – خوابگاه   :میدان 

اقامتگاه خودگردان پسرانه گل دارای امکانات رفاهی بسیار مناسبی همچون یخچال و تلویزیون مجزا، سرویس بهداشتی مجزا،  

باشد می  وایرلس  اینترنت  بسته،  مدار  دوربین  به   .مجهز 

تماس:    66404318  –  66406176تلفن 

 16آدرس: میدان انقالب، ابتدای کارگر شمالی، انتهای کوچه رستم، پالک 

آرامش   )پانسیون(   :انقالب  – خوابگاه 

باشد می  گرامی  متقاضیان  پذیرش  آماده  آرامش  پسرانه  خودگردان   .اقامتگاه 

تماس:    66920427تلفن 

 193آدرس: میدان انقالب، جمالزاده شمالی، نبش خیابان فرصت شیرازی، پالک 

آریا )پانسیون(   :خوابگاه 

وده و آماده پذیرش متقاضیان گرامی در اتاق های یک و دو نفره می باشد. الزم  خوابگاه خودگردان پسرانه آریا تازه تاسیس ب

به ذکر است که هر اتاق نورگیر بوده و دارای تخت خواب با تجهیزات خواب سرمایشی گرمایشی می باشد. همچنین یخچال،  

باالی   ابعاد  در  هایی  اتاق  کمد،  اقامت  ۱۵تلویزیون،  این  رفاهی  امکانات  جمله  از  باشدمتر  می   .گاه 

تماس:    09124478421تلفن 

 ۵آدرس: ضلع شرق میدان ُحر، بن بست افراشته، پالک 



 

 
 

جامی   )پانسیون(  جمهوری  –خوابگاه  راه   :سه 

باشد می  گرامی  دانشجویان  پذیرش  آماده  تنها  جامی  پسرانه  خودگردان   .خوابگاه 

تماس:    66957262تلفن 

 7رز، پالک آدرس: خیابان جامی، کوچه عبدوس، کوچه داد م

امرتات   )پانسیون(  آزادی  –خوابگاه   :خیابان 

باشد می  گرامی  متقاضیان  پذیرش  آماده  امرتات  پسرانه   .اقامتگاه 

تماس:    66510945تلفن 

 آدرس: خیابان انقالب، خیابان آزادی 

بابکان   )پانسیون(  آزادی  –خوابگاه   :خیابان 

متقاضیا پذیرش  آماده  بابکان  پسرانه  خودگردان  باشدخوابگاه  می  گرامی   .ن 

تماس:    66901592تلفن 

 آدرس: خیابان انقالب، خیابان آزادی، خیابان زارع، کوچه سرو

رودکی   )پانسیون(  رودکی   –خوابگاه   :خیابان 

باشد می  گرامی  کارمندان  و  دانشجویان  پذیرش  آماده  رودکی  پسرانه   .اقامتگاه 

تماس:    66884834تلفن 

 17کارون، کوچه نبوی، تقاطع سپیده، پالک   آدرس: خیابان رودکی، روبروی سینما

آریان   )پانسیون(  حر  –خوابگاه   :میدان 

باشد می  گرامی  دانشجویان  پذیرش  آماده  آریان  پسرانه  خودگردان   .اقامتگاه 

تماس:    66975919تلفن 

 10آدرس: گارگر جنوبی، پایین تر از میدان حر، کوچه شهید صفاریان، پالک 

گیشا   )پانسیون(  گیشا  –خوابگاه   :پل 

باشد می  گرامی  کارمندان  و  دانشجویان  پذیرش  آماده  شمالی  کارگر  خیابان  در  واقع  گیشا  پسرانه   .اقامتگاه 

تماس:    88334985  –  94تلفن 

 10پروانه، کوچه دوم، پالک  آدرس: کارگر شمالی، پل گیشا، کوچه 

آرامش   )پانسیون(  خندان  –خوابگاه   :سید 

باشد می  گرامی  کارمندان  و  دانشجویان  پذیرش  آماده  خندان  سید  در  واقع  آرامش  پسرانه  خودگردان   .خوابگاه 

 88767273تلفن تماس: 

والیت   پسرانه  والیت  –خوابگاه  بوستان   :نواب 

شتن امکانات کامل رفاهی همچون: اینترنت نامحدود، لباسشویی و نظافت روزانه، جای خوابگاه خودگردان پسرانه والیت با دا

پذیرش دانشجویان و کارمندان  پارک اتومبیل و موتور سیکلت، خارج از طرح ترافیک، مشرف به پارک و فضای سبز آماده

باشد می   .گرامی 



 

 
 

تماس:    55688177تلفن 

 بزرگ والیت  آدرس: انتهای بزرگراه نواب، روبروی بوستان

رهنما   پسرانه   :فردوسی   –اقامتگاه 

خوابگاه خودگردان پسرانه رهنما دارای امکانات کامل رفاهی همانند نزدیکی به متروی فردوسی و ایستگاه بی آر تی، ماشین  

باشد می  نامحدود  اینترنت   .لباسشویی، 

تماس:    66764303تلفن 

 16آدرس: میدان فردوسی، کوچه پارس، پالک 

  

 .ه کلیک کنیدبر روی لینک مربوط شرایط دریافت خوابگاه دانشجویی اطالع ازبرای 

  

 قوانین اقامت در خوابگاه های خودگردان 

برای زندگی و اقامت در هر مکانی نیاز است تا برخی قوانین و مقررات را رعایت کنیم. خوابگاه های خودگردان نیز همانند  

نی که در این خوابگاه  هر سکونت گاهی قوانین خود را دارد که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. دانشجویان و کارمندا

 .ها اسکان پیدا می کنند، موظف می باشند تا این قوانین و مقررات انضباطی را رعایت نمایند

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/


 

 
 

 

 :قوانین خوابگاه های خودگردان پسرانه تهران به شرح ذیل می باشند

 :مقررات اسکان

دانشجویان و کارمندان نمی توانند محل سکونت خود را به فرد دیگری واگذار کنند و در صورتی که نیازمند تعویض محل  (1

 .کتبی مدیر خوابگاه خود اقدام نمایندسکونت خود باشند، می بایست با اجازه 

هر دانشجو و کارمند موظف به حفظ و نگهداری از اموال شخصی خود می باشد و مسئول خوابگاه در این زمینه دارای  (2

 .هیچگونه مسئولیتی نمی باشد

 .دانشجویان و کارمدان نمی توانند در اتاق خود به پخت و پز غذا مشغول گردند (3

از به تغییر یا تعویض قفل و سایر وسایل محل سکونت، می بایست از قبل با مسئول خوابگاه هماهنگی های در صورت نی (4

 .الزم صورت گیرد



 

 
 

دانشجو و کارمند موظف می باشند که به نظافت محل سکونت )اتاق، دستشویی و ...( خود رسیدگی کرده و در حفظ   (5

 .الن نشیمن، کتابخانه و نمازخانه کوشا باشند بهداشت و پاکیزگي معابر عمومی خوابگاه همچون س

در صورتی که مشکلی در امور تاسیساتی خوابگاه مانند کلید و پریز، انشعاب آب و ... پدید آید و نیاز به تعمیر وجود داشته  (6

اقدامی صورت    باشد، دانشجو و کارمند می بایست این مراتب را به سرپرست مربوطه اطالع دهد تا نسبت به تعمیر و رفع آن

 .گردد

 .دانشجو حق ندارد تا بدون اطالع به مسئول خوابگاه لوازم خوابگاهی را جابه جا نماید (7

در زمان نام نویسی برای خوابگاه مبلغی را به عنوان ودیعه از دانشجو و یا کارمند دریافت می گردد تا در صورت پدید   (8

ز میزان ودیعه کسر گردد. )مبلغ ودیعه توسط شورا تعیین و ابالغ می  آمدن خسارت، به هنگام تسویه حساب وجه مذکور ا

 (گردد

 .سکونت افراد غیر خوابگاهی در خوابگاه ها ممنوع می باشد مگر با اجازه مسئول خوابگاه (9

... را  دانشجویان و کارمندان مسئول حفظ و نگهداری از اموال داخل اتاق همچون: قفل، کمد، درب، جالباسي، دیوار و   (10

بر عهده دارند و در صورتی که هرگونه خسارتی به این قبیل لوازم رفاهی وارد گردد، ساکنین اتاق موظف خواهند بود تا  

 .خسارت وارده را جبران نمایند

شرایط لغو قرارداد پس از انعقاد آن در صورتی که دانشجو و یا کارمند به هر دلیل از خوابگاه انصراف دهد به این   (11

ت خواهد بود: در صورتی که انصراف از خوابگاه در نیمه اول ترم باشد مبلغ شهریه تا زمان سکونت با یک ماه اضافه صور

 .محاسبه خواهد گردید و اگر در نیمه دوم ترم باشد متقاضی موظف است تا کل شهریه را پرداخت نماید

یت اسکان در آن خوابگاه را داشته باشد به جای خود برای  چنانچه دانشجو و یا کارمند بتواند فرد دیگری را که صالح :تبصره

سکونت معرفی نماید، صرفا مدت سکونت براي وی محاسبه خواهد شد. بدیهی است در این مورد مبلغ کل پرداختی دو نفر به  

 .مدیر خوابگاه معادل شهریه یک نیمسال یک نفر خواهد بود

باشد می بایست تا مسئول خوابگاه را در جریان قرار دهد و در صورتی که دانشجو چنانچه قصد ترک خوابگاه را داشته   (12

دانشجو بخشی از ترم تحصیلی خود را در خوابگاه حضور داشته باشد و از ادامه سکونت منصرف شده باشد و بدون تسویه  

یمسال را به صورت کامل حساب و اعالم انصراف به مسئول خوابگاه آن جا را ترک کرده باشد، می بایست اجاره بهاء آن ن

 .بپردازد

 .تامین لوازم شخصی همچون پتو، تشک، بالشت و ... بر عهده دانشجو و یا کارمند می باشد (13

حضور و غیاب دانشجویان و کارمندان در خوابگاه های خواهران هر شب و در خوابگاه های برادران به صورت رندم  (14

 .ندان موظف به همکاری خواهند بودصورت می گیرد و کلیه دانشجویان و کارم



 

 
 

ساکنین خوابگاه در هنگام تخلیه خوابگاه می بایست اتاق را کامال نظافت نماید و وسایل تحویل گرفته را سالم به سرپرست   (15

 .خوابگاه تحویل دهد

 .مدیر خوابگاه موظف می باشد تا غیبت دانشجویان ساکن در خوابگاه را به خانواده وی اطالع دهد (16

رمند غیبت مستمر داشته باشند، مدیر خوابگاه با هماهنگی شورا می تواند در مورد ادامه در صورتی که دانشجو و یا کا (17

 .سکونت دانشجو تجدید نظر نماید

مدیر خوابگاه موظف می باشد هر گونه تخلف انضباطی افراد ساکن خوابگاه را در اسرع وقت به صورت کتبی به کمیته   (18

 .ندان اعالم نمایدانضباطی محل تحصیل دانشجو و یا کار کارم 

  

 :شرایط مالقات مهمان و مسافرت در خواگاه خودگردان

چنانچه بستگان درجه یک فرد ساکن در خوابگاه همچون مادر یا خواهر در خوابگاه خواهران، پدر یا برادر در خوابگاه  (19

شب    3کسب موافقت ساکنین اتاق حداکثر    برادران به عنوان مهمان به خوابگاه مراجعه نمایند، با اجازه کتبی مسئول خوابگاه و

در طول نیمسال تحصیلی می توانند در خوابگاه سکونت یابند. توجه نمایید که سکونت در خوابگاه بدون مجوز و اجازه کتبی  

 .مدیر اکیدا ممنوع می باشد

د، پس از شناسایی و ارائه مدارک  چنانچه بستگان دانشجو و یا کارمندان به عنوان مالقات کننده به خوابگاه مراجعه نماین (20

معتبر به سرپرست خوابگاه می توانند با فرد متقاضی دیدار کنند )در هر صورت اقامت شبانه در خوابگاه بدون مجوز مجاز  

 (نیست 

شب در ماه در منزل بستگان خویش که پیش تر مشخصات و آدرس و    4دانشجو و کارمندان دختر می توانند تا حداکثر   (21

 .آن ها با دانشجو به تائید خانواده قانونی فرد رسیده باشد، و با اعالم به مدیر و مسئول خوابگاه اقامت نمایندنسبت 

افراد ساکن در خوابگاه موظف می باشند تا قبل از مسافرت به مقصدی، مقصد و مدت مسافرت خود را مشخص کرده و   (22

ز بازگشت به خوابگاه نیز می بایست حضور خود را به مسئول یا به صورت کتبی به مسئول خوابگاه اطالع دهند و پس ا

 .سرپرست خوابگاه اعالم نمایند

  

 .برای اطالع از شرایط مورد نیاز بر روی لینک مربوطه کلیک کنید خوابگاه متاهلی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

  

 1401-1402عوامل تاثیر گذار در هزینه خوابگاه های پسرانه خصوصی تهران 

https://irantahsil.org/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d9%85%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af/


 

 
 

فی از هزینه خوابگاه های پسرانه خصوصی تهران یکی از مالک های انتخاب خوابگاه مناسب می باشد.  داشتن اطالعات کا

با توجه به اینکه عوامل مختلفی در هزینه خوابگاه ها تاثیرگذار هستند، در این بخش از مقاله به بررسی عوامل تاثیرگذار در  

  .یران خواهیم پرداختهزینه خوابگاه های پسرانه خصوصی تهران و سایر شهرهای ا

 

 :برخی از این عوامل عبارتند از

 :در دسترس بودن خوابگاه از جمله

خوری   غذا  تا  فاصله 

 خوابگاه 
 فاصله تا دانشکده

ه تا محدوده خدمات  فاصل

 شهری
 فاصله تا مرکز خرید فاصله تا مراکز درمانی 

فاصله تا اماکن فرهنگی  

 و ورزشی
 فاصله تا محل کار 

و  حمل  مراکز  تا  فاصله 

 نقل عمومی 
    

 :وضعیت کیفی ساختمان خوابگاه از جمله



 

 
 

 سیستم تاسیسات برق  عمر ساختمان
)نقاشی،   آمیزی  رنگ 

 دیوار نوشته( 
   نورگیری و روشنایی 

 :مجموعه اتاق های خوابگاه

   اتاقی اتاق )ترکیبی(  –سالن  واحد آپارتمانی  سوئیت خوابگاهی 

 رفاهی -امکانات درمانی 

 داروخانه  دندانپزشک  خدمات مشاوره ای  پزشک عمومی  مرکز درمانی 

بوفه   و  فروشگاه 

 دانشجویی
 دفتر پیشخوان دولت آرایشگاه نانوایی  رستوران آزاد 

     دستگاه خودپرداز باشگاه  آژانس، تاکسی سرویس 

  

  

 اخبار مرتبط با خوابگاه های خودگردان پسرانه تهران 

 :شوند/ خوابگاه متاهلی نداریم های دانشجویی پسران تجمیع می خوابگاه

معاون دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی از برنامه این دانشگاه برای تجمیع خوابگاه پسران این دانشگاه خبر داد و گفت:  

صورت فراهم شدن مقدمات، استارت   زمینی در نزدیکی پردیس دانشگاه برای احداث خوابگاه پسران در نظر گرفته شده که در

 .به زودی زده خواهد شد تأسیس خوابگاه

متأسفانه    های پسرانه خبر داد و گفت:  معاون دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی از برنامه این دانشگاه برای تجمیع خوابگاه

از نظر منابع انسانی و مالی به دانشگاه تحمیل  های زیادی را    خوابگاه پراکنده در سطح شهر داریم که این مراکز هزینه  ۱۳ما  

شوند در نتیجه برنامه ما این است که استارت    کنند و دانشجویان نیز برای رفت و آمد خود متحمل زحمات زیادی می  می

 .های پسرانه دانشگاه در تابستان زده شود تجمیع خوابگاه

خوابگاه متأهلی داشت اما به دالیلی که   ۹۳های متأهلی هم باید گفت که این دانشگاه تا سال  در حوزه خوابگاه وی یادآور شد:

های مجردی شد و از آن تاریخ به بعد دانشگاه عالمه هیچ واحد    ها تبدیل به خوابگاه  مسئوالن وقت تشخیص دادند این خوابگاه

 .های ما مجردی هستند بگاهمتأهلی ندارد و تمامی خوا

  

 خالصه مقاله 



 

 
 

یافتن محل سکونت برای افرادی که به دلیل تحصیل و یا کار از محل زندگی خود به شهرهای بزرگی چون تهران می آیند،  

یکی از مهم ترین دغدغه ها می باشد. افراد غیر بومی معموال برای یافتن محل اقامت متحمل سختی های بسیاری می گردند.  

را همراه با شماره تماس و آدرس آن ها ذکر کرده ایم تا    ودگردان پسرانه تهرانلیست خوابگاه های خ   از این رو در این مقاله

دانشجویان و کارمندان متقاضی به راحتی اطالعات جامعی را به دست آورند. چنان چه متقاضیان گرامی مایل باشند تا از  

مسئولین و مدیر خوابگاه تماس حاصل   هزینه خوابگاه های پسرانه خصوصی تهران اطالعات دقیق کسب نمایند بهتر است تا با

  .نمایند

در این مقاله سعی شده است تا اطالعات جامعی از خوابگاه های خودگردان پسرانه تهران ارائه گردد، اگر پس از مطالعه این  

اصل نمایید.  مقاله با سوال و یا اشکالی مواجه شدید می توانید با کارشناسان و مشاوران ما در مجموعه ایران تحصیل تماس ح

همچنین می توانید برای ما کامنت بگذارید. کامنت شما در کوتاه ترین زمان ممکن از سوی متخصصین ما پاسخ داده خواهد  

 .شد

 


