
 

 

     

کِ برای حوبیت از داًطگبُ فردٍسی هطْد تأسیس ضدُ است، خَابگبُ ّبی زیر  تٌیاد داًشگاّی فردٍسی

را جْت سکًَت داًطجَیبى دختر ًَبت دٍّم )ضببًِ(، پردیس بیي الولل ٍ هجبزی راُ اًدازی ٍ آهبدُ ًوَدُ 

ید ٍ هحیطی ّبی خَد را برابر قَاًیي داًطگبُ ٍ بب ّوکبری هسئَالى ذیربط ادارُ هی ًوب خَابگبُ  ،است. بٌیبد

اهي ٍ آرام برای تحصیل داًطجَیبى فراّن آٍردُ است ٍ بب ضْریِ ای حدٍد ًصف ًرخ خَابگبُ ّبی خَدگرداى 

 سطح ضْر ٍ بب اهکبًبت هٌبسب در اختیبر داًطجَیبى دختر قرار هی دّد.

ّبی بٌیبد بب خَابگبُ ّبی خَدگرداى در سطح ضْر هطْد هتفبٍت است ٍ  خَابگبُ تَضیح ایٌکِ :          

بِ ًطبًی، پردیس داًطگبُ فردٍسی  تٌیاد داًشگاّی فردٍسیهتقبضیبى خَابگبُ ّبی بٌیبد ببیستی بِ 

  توبس حبصل ًوبیٌد. 051-38796774هطْد، رٍبرٍی داًطکدُ ادبیبت هراجعِ ٍ یب بب تلفي  
 

 

 4ن ٍاقع در خیاتاى فلسطیي خَاتگاُ هری 

 ریال 000/300/3شْریِ ّرًیوسال تحصیلی                 

 هجتوع زًدُ یاد ًاظراى: ٍاقع در هیداى اتَطالة 

 ریال 000/800/3شْریِ ّرًیوسال تحصیلی                 

 هجتوع خَاتگاّی تٌیاد ٍاقع در پردیس داًشگاُ فردٍسی هشْد 

 ریال 000/500/4ّرًیوسال تحصیلی  شْریِ                

 www.faf.um.ac.irًشاًی ٍب سایت تٌیاد : 

قابل توجه داوشجویان ووبت دوّم)شباوه(، پردیس بیه الملل و مجازی 

 متقاضی خوابگاه

http://www.faf/


اسکبى یکی از هْوتریي دل هطغَلی ّبی داًطجَیبى غیربَهی ٍ خبًَادُ هحترم آًبى هی ببضد. دفتر سبهبًدّی ٍ     

بب سبهبًدّی اهبکي خَابگبّی در سطح ضْر ٍ ًظبرت بر ًظبرت بر خَابگبُ ّبی غیردٍلتی داًطگبُ فردٍسی هطْد 

 ًگراًی را بِ حداقل برسبًد.  ًحَُ خدهبت دّی خَابگبُ داراى سعی دارد ایي

 راُ ّای ارتثاط تا دفتر ساهاًدّی ٍ ًظارت تر خَاتگاُ ّای غیردٍلتی عثارتٌد از : 

 هراجعِ حضَری  -1

 ، سبختوبى هدیریت داًطجَیی بِ ًطبًی: هطْد، هیداى آزادی، پردیس داًطگبُ

  khabgahha@ferdowsi.um.ac.irپست الکترًٍیک :  -2

  05138795244ضوبرُ ًوببر:  -3

  05138806994 – 05138806961ضوبرُ تلفي ّبی هستقین:  -4

  09304354051ٍ  09304354052ضوبرُ ّوراُ ّبی  -5

 دانشگاه فردوسی مشهذ مورد تاییذ  )بخش خصوصی(پسرانهخوابگاههای غیر دولتی 

 ظرفیت شوارُ هجَز ًام خَاتگاُ ردیف
 دختراى

 پسراى

سال 

 تاسیس

هدیر 

 خَاتگاُ
 ًشاًی ٍتلفي خَاتگاُ ّوراُ هدیر

 آرام 1
9782/1/131 

 
 12103108329 آقای جمشیدی 1372 پسران 01

فدائیان  -شهریور18ایستگاه مترو 
 162پالک  1ابوحامد  – 10اسالم 

55657488 

 1321 پسران 89 93672/1/131 آیندگان 2
خانم پور 
 رحیمی

12103171192 
 916پالک  – 00سید رضی 

58055096 

 1380 پسران 111 مورد تایید پارس نو 3
 اقای استکانی

 آقای قوی

12101106223 
12103912889 

میدان  -خیابان دانشگاه  ابتدای 
 سعدی

 

 

 

 

 

mailto:khabgahha@ferdowsi.um.ac.ir


 دانشگاه فردوسی مشهذ مورد تاییذ  )بخش خصوصی( دخترانهخوابگاههای غیر دولتی 

 ظرفیت شوارُ هجَز ًام خَاتگاُ ردیف
 دختراى

 پسراى

سال 

 تاسیس

هدیر 

 خَاتگاُ
 ًشاًی ٍتلفي خَاتگاُ ّوراُ هدیر

 1388 دختراى 50 8275/1/130 آفبق 1
 اقبی هجتبَی

 

09153017629 

 

 99پالک  – 7اهبهت 

36066618 

 خبًن هکی 1391 دختراى 53 4927/1/130 آیسبى 2
09308575578 
09151644296 

  26پالک  – 7اهبهت 

 36083511 

17038/1/130 ایراًدخت 3  1390 دختراى 70 
خبًن صبَری 

 هقدم

09153163026 
09155020727 

  26پالک   14راٌّوبیی 

38400180 

 09354073290 خبًن جبری 1380 دختراى 64 11274/1/130 اًدیطِ 4
  61پالک  77-79بیي ٍکیل آببد

35011707 

 دختراى 400 19241/1/130 بْجت 5
1387 

 
 09153114327 آقبی هرٍی

  15 رًبص کَث
38822495 

 09154355979 خبًن جاللیبى 1391 دختراى 96 2878/1/130 صدف 6

 7خیبببى سید رضی  -بلَار ٍکیل آببد 
 223پالک 

36017190 

 خبًن خساعی 1390 دختراى 80 16206/1/130 بْبرُ 7
0915120985 
09158253194 

 34پالک  – 5ضْید فالحی  –قبسن اببد 
35219366 

 09156606373 آقبی ٍاحدی 1391 دختراى 62 10763/1/130 پردیس 8
 95پالک   3 ٍ 5بیي کَّسٌگی  -تقی آببد

38402348 

 09105003138 آقبی قرببًی 1388 دختراى 65 هَرد تبیید پرٍیي اعتصبهی 9

اٍلیي کَچِ دست  -16خیبببى داًطگبُ 
 21چپ پالک 

32226716 

10 
خردگرایبى 

 هطْر
 09151150380 آقبی قبسویبى 1390 دختراى 95 هَرد تبیید

 2پالک  – 45کَثر 

 38388065 

 09384423313 خبًن غالهیبى 1392 دختراى 28 تبییدهَرد  خراسبى 11
 24 پالک – 1/77هعلن  –بلَار هعلن 

35028601 

 09153149243 اقبی ریَادّی 1392 دختراى 250 11961/1/130 خیبم 12

خیبببى بَْرز  – 1فالحی 
 13ٍ15پالک4/3

3661063 

 09352995592 اقبی صبدقی 1390 دختراى 70 15607/1/130 سپیدُ 13
 71/7پالک  – 3سٌبببد 

 37275083تلفي 

 09159044765 خبًن ًقیبی 1388 دختراى 130 هَرد تبیید سجبد 14
 263پالک 56جالل آل احود 

36052400 

 09158253194 خبًن خساعی 1389 دختراى 100 16206/1/130 فرضتِ 15
 51پالک  9-7بیي ٍکیل آببد 

36043986 

 09157998516 خبًن ًقَیبى 1392 دختراى 42 هَرد تبیید کیویب 16

 31  ٍ 33بیي فرٌّگ  –بلَار فرٌّگ 
  7پالک 

  38939311 

 1388 دختراى 62 8967/1/130 هطْرُ 17
خبًن اختراعی 

 طَسی
09151201328 

 24پالک  -19خیبببى ضیرازی 

32215621 

 09151219739 خبًن  صفبیی 1388 دختراى 78 2883/1/130 یکبى 18

  6جالل آل احود  –بلَار جالل آل احود 
   16پالک  –6ًبص سرٍش  -

36014355 

 09157064622 خبًن زهبًی ًژاد 1386 دختراى 70 هَرد تبیید زهسم 19

( سجبدی  7)اهبم خویٌی 8داًطگبُ 
 43پالک 1

32241793 

 09153144105 آقبی  جَدی 1390 دختراى 52 هَرد تبیید ثوبًِ 20
 14پالک  -9خیبببى داًطگبُ 

37270880 

 


