
 

    

لیست خوابگاه های 

خودگردان کالن مجاز

 شهر تبریز

 

    

 ردیف اسم خوابگاه خوابگاه دار آدرس شماره تماس نوع خوابگاه ظرفیت خوابگاه

 1 پردیس رقیه علیزاده 35متری پناهی پالک  10آبرسان کوچه  09112444952 مجردی دختر 80

 خیابان آزادی، اول حاج جبار نائب 09143181348 مجردی پسر 60
ناصر صادق 

 بناب
 2 صادق

 09113443365 مجردی پسر 51
یام نور نرسیده به پ -طهخیابان مشرو -تبریز

 ساختمان سفید

سولماز 

 خرسندفر
 3 پردیس

 09141042939 مجردی دختر 60
پرواز، پشت کالنتری خیابان بابایی کوی 

 110دکتر امین، پالک 

مریم امین 

 حسینی
 4 1مریم 

 09141042939 مجردی دختر 60
پشت کالنتری خیابان بابایی کوی پرواز، 

 110دکتر امین، پالک 

مریم امین 

 حسینی
 5 2مریم 

 09149821187 مجردی دختر 80
ی، کوچه خیابان شریعت-تبریز

 44  3پالک  254مهران،ساختمان 
 6 الزهرا زهرا حیدرپور

 09149104795 مجردی دختر 50
اول جدیری، کوی شریعتی نبش کوی 

 2/2شریعتی پالک 
 7 فرهنگیان نادره شعاری

 مجردی دختر 45
09144093646 

09141100020 

تبریز، آبرسان، کوی سهند، نبش سوم 

 25غربی،پ 

 الناز خرسندفر

 نوید شادمان
 8 1پردیس 

 09360593888 مجردی دختر 50
چهار راه ماراالن به بطرف چهار سوق، 

 659ساختمان کریمی، پالک 
 9 حلما لیال امرایی

 10 مهستان رقیه نوروزگلی 58تبریز، خ هفده شهریور، اول کوچه مدرس پالک  09144066833 دخترمجردی  54

 09144002519 مجردی دختر 60

تبریز، گلگشت نرسیده به بیمارستان 

امام رضا، روبروی آزمایشگاه دکتر 

 واحدی

 11 ستایش ناهید فتاحی



 09141168343 مجردی دختر 50
بیمارستان شید تبریز،گلباد،نرسیده به 

 43مدنی،پ 
 12 فراز ارس فریده میرزایی

 13 فراز ارس فریده میرزایی تبریز،خ امام،اول خ جدیری نبش شریعتی 09141168343 دخترمجردی  60

 09144001494 دخترمجردی  90
تبریز،شریعتی، روبروی دانشکده 

 553پرستاری،اول کوی سعدی پ 
 14 مهر ویدا فخری

 09144022193 مجردی پسر 70
تبریز،آبرسان،مهرگان اول،طبقه فوقانی 

 پوشاک الرا
 15 تمدن خواهخانم وطن

 09146214751 مجردی دختر 45
شهریور باغشمال پشت  17تقاطع 

 44زاده پالک رادیولوژی ابران کوچه نعمت

نیال 

 محمدوندی
 16 سلوک

 17 بزرگمهر گرینگار روفه 9پالک آبرسان کوی بزرگمهر، ششم شرقی  09144143275 مجردی دختر 27

 ناهید ابراهیمی آخر شهناز، جنب زیرگذر طهورا 09147791027 مجردی دختر 55
 

 طهورا
18 

 19 فرهنگیان نادره شعاری 22گلباد کوی گلسا پالک  09149104795 مجردی پسر 54

 09141052947 مجردی دختر 40
 آبرسان کوی بزرگمهر، باالتر از پنجم غربی

 49 پالک
 20 خانه ما پورمینا عابدین

 09145962075 مجردی دختر 40
عصر، رودکی،کوی فروردین، کوچه ولی

 20شقایق پالک 
 21 ترنم مریم فرشی

 09145962075 مجردی دختر 40
روبروی بیمارستان شهید مدنی، نبش 

 27گلباد، پالک 
 22 2ترنم  مریم فرشی

 09143060105 مجردی پسر 30

نرسیده به چهارراه بلوار نیایش، 

سجادیه،نبش کوچه گلزار، باالی آسانسور 

 1ماهان، پالک 

وحید 

خداشناس 

 توکلی
 23 تبریز تحصیل

 24 صدر لیال جودتی 30آبان، پالک  13خیابان امام،اول کوی  09144125750 مجردی دختر 150

 09144066833 مجردی دختر 45
آبان ،  13پاستور جدید، مابین تقاطع جدیری و 

 43طبقه فوقانی هایپر مارکت حانا پالک 
 25 گلستان نو سیما باوفا

 26 سعادت زادهمهین معینی 56پالک  1گلباد، خیابان ماندانا، نبش الله  09149823466 مجردی دختر 45

 09141149778 مجردی دختر 40
 آبان، نبش کوچه زارع، پالک 13خیابان امام، کوی 

1082 
 27 دیبا مجید رنجبر



 

 

 

 

 

 28 نگارستان ژاله باغبانی جنب دانشگاه هنر، 09147563918 پسرمجردی  100

 29 بهارستان ژاله باغبانی جنب دانشگاه هنر، 09147563918 مجردی دختر 135

 09033771493 مجردی پسر 40
پاستور جدید، تقاطع حاج جبار نائب، جنب 

 328هنرستان آذرفنون، پالک 
 30 فرهیختگان میثم مرادیان

60 
 09144002519 مجردی دختر

آبرسان کوی سهند، کوچه چهارم غربی 

 14پالک 
 31 3ستایش  ناهید فتاحی

40 
 09147791027 مجردی دختر

چهار راه طالقانی، روبروی بانک ملی، پالک 

314 
 32 نور طهورا رقیه ابراهیمی

سینا بیمارستان جنب 09364433648 پسر مجردی 60  33 فردوس فضلی جعفر 


