
درجه

۲۹88304246۸۰۲پ -خ وراوینی-خ مهرداد-خ مطهری-تهراندارای مجوزثامنبرادرانامین نصیری1

۵۰9125754757۱۲۰۳پالک - تابان غربی - خیابان جردن - میرداماد دارای مجوزامیرانبرادرانسید رسول فرزانه2

دارای مجوزشکیباخواهرانالهه کاویانی3
-خ قلی زاده-بعد از پل نیایش-چهاردیواری-پونک

۴پالک - کوچه هاشمی 
919056802۶۸۳

دارای مجوزونوسخواهرانفاطمه دالوری4
- خ چهاردهمشرقی- بلوار بیهقی- میدان آرژانتین

18پ
88731810652

دارای مجوزایرانمهرخواهرانمیترا احمدی5
-روبروی بیمارستان مهر-زرتشت غربی-خ فاطمی

۷پالک -جنب بانک سپه
88396508۸۰۳

۱9035424787۳۵۳پالک -کوچه جنتی-خیابان آزادی-میدان انقالبدارای مجوزامیربرادرانمازیار گراوند6

1166464729501پالک -کوچه فاتحی داریان-خ فخر رازی-خ انقالبدارای مجوزپردیسبرادرانسعید باحجب7

۱۱۵66575721۱۰۰۳پالک - خ نصرت- خ جمالزاده شمالی-خ آزادیدارای مجوزبهارانخواهرانمیترا احمدی8

دارای مجوزیاسخواهرانمحمدرضا محمدی9
-نبش رامین-خیابان کازرون جنوبی-بلوار میرداماد

4پالک 
222212471582

دارای مجوزسکنیخواهرانزهرا حواسی10
-کوچه ایازی-خیابان صابونچی-سهروردی شمالی

40پالک 
88501611602

۴۴۸22604191۸۰۲پالک - بین کالنتری و نشاط - خ شهید کالهدوز دارای مجوزیسناخواهرانلیال متقی11

۲۴26200351۱۰۰۲پالک -خیابان سعیدی-جردندارای مجوز۲فرشتگان خواهرانزهرا قاسمی12

1سالیز خواهرانفردداوود کریمی13
در حال سیر  

مراحل  دریافت 

مجوز

پالک -بست شکوهبن-جنب سینما فردوسی-خ انقالب

8
88840479603

دارای مجوزشهبازبرادرانعلیرضا شهبازی14
نبش خیابان حافظ و -تر از طالقانیپایین-خ حافظ

354پالک -رشت
9911503685802

دارای مجوز(پارس)باران خواهرانآبادنسرین نجفی دولت15
پالک -کوچه جار-خیابان مفتح تیر-میدان هفتم تیر

12
888380471403

2سروشبرادرانصادق نوری پور16
درحال سیر مراحل 

دریافت مجوز
377687647803پ- بعد از چهارراه قائدی –پیچ شمیران 

 ظرفیتشماره تماس آدرسوضعیت مجوز نام خوابگاه وضعیت خوابگاه نام و نام خانوادگی خوابگاه دارردیف



دارای مجوزسیلواناخواهرانفهیمه عالیی17
کوچه پارس - خیابان مفتح شمالی - میدان هفت تیر 

۳پالک - 
88308512۱۶۲۲

دارای مجوزسروشبرادرانصادق نوری پور18
خ فرصت شیرازی - خ کارگر شمالی- میدان انقالب

31پ–
9191196531403

دارای مجوزنسیمخواهرانرضوان پناهی19
خیابان - نرسیده به خیابان زرتشت - میدان ولیعصر 

۳۱پالک - بهمبری 
88911946۳۵۳

دارای مجوزآریانابرادرانبهنام قربانی20
- بن بست وزیری- بالتر از جامی - خیابان ولیعصر

۱پالک 
66953411۵۵۳

۲۶88935308۱۸۰۳پالک - کوچه غزالی عتیق- باالتر از میدان ولیصعردارای مجوزآسایشخواهرانرضا نادری21

دارای مجوزستارهخواهراناعظم امیری فر22
پالک  –کوچه تبریز  –خیابان طوی - میدان فلسطین

22
88959200872

6229026101102پالک -کوچه پنجم-خیابان شنگرف-خ میرداماددارای مجوز1فرشتگان خواهرانزهرا قاسمی23

77223836931003پالک-خیابان سپیدار-نژادبلوار پاک- آبادسعادتدارای مجوزآبادسعادتبرادرانامین رئیس یزدی24

دارای مجوزآمیتیسخواهراناکبرزادهشهربانو علی25
کوچه غفاری غربی  –خیابان جویبار - میدان فاطمی

38پالک  –
889513531002

4391297325631063پ- خ زند- جمال زاده شمالی - میدان انقالبدارای مجوزسبز انقالبخواهرانلیال نجفی26

دارای مجوز2مائده خواهرانغزاله عمادی27
-17خیابان -باالتر از میدان پونک-اشرفی اصفهانی

22پالک 
93326305891402

دارای مجوزسانماهخواهرانعایشه سلمانی28
کوچه - سیمون بولیوار - انتهای اشرفی صفهانی 

۸پالک  - ۳شقایق 
9392071273703

دارای مجوزسعادتخواهرانحدیث مریدی29
اکبر خیابان علی –باالتر از میدان کاج  –آباد سعادت

7پالک  –
220688232401

دارای مجوزپرنیانخواهراننرجس شمسی کوشکی30
- نرسیده به بلوار کشاورز-خیابان کارگر شمالی

1پالک  –بست فاتحی بن
88956764843

2644430182443پالک  –خیابان سوم  –اشرفی اصفهانی - پونکدارای مجوزغربخواهرانزادزینب سیف31

دارای مجوز2سالیز خواهرانفردداوود کریمی32
- پورکوچه پزشک- باالتر از زرتشت-خیابان ولیعصر

15پالک 
91209946961443

29039574142942پالک –کوچه آبان  –باالتر از ظفر  –خیابان شریعتی دارای مجوزمرساناخواهرانمژگان گودرزی33

1388959569422پالک -کوچه سعید-خیابان چهارم-خیابان فاطمیدارای مجوزسکنایارخواهرانسجاد حواسی34



دارای مجوزوکیلخواهرانسیدمسعود اجابتی35
- روبروی کانون وکال –خیابان زاگرس -میدان آرژانتین

4پالک 
88879776521

دارای مجوز3فرشتگان خواهرانزهرا قاسمی36
خیابان  –روبروی صدا و سیما  –خیابان ولیعصر 

30پالک  –کامکارها 
220345672002

اندیشهخواهرانندا افخم37
در حال سیر مراحل 

اداری تمدید

 –راه جمهوری تر از سهپایین –خیابان ولیعصر 

1پالک  –کوچه اورمزدی  –خیابان دانشور 
9035740472563

دارای مجوزارسبرادرانمسعود خیریان38
کوچه  –خیابان کارگر جنوبی  –میدان انقالب 

7پالک  –ور شعله
664334831402

دارای مجوزآوین جردنخواهرانفاطمه دالوری39
 –کوچه اطهری  –ایثار سوم - کوچه طاهری-جردن

15پالک 
22023322601

دارای مجوزکیانبرادرانمحمد دیبایی40
 –آرا خیابان دل –تقاطع خیابان بهشتی و ولیعصر 

30پالک 
88715663501

دارای مجوزآفرین ظفربهخواهرانژاله لک41
انتهای خیابان  –انتهای خیابان فرید افشار  –ظفر 

61پالک  –دولتشاد غربی 
9121948870721

دارای مجوزدیاناخواهرانابوالفضل عالئی42
- کوچه ششم - باالتر از مطهری - خیابان قائم مقام 

۷پالک 
88749169802

دارای مجوزشیرازخواهرانلیال ناصری43
نرسیده به  –خیابان کارگر شمالی  –میدان انقالب 

52پالک  –خیابان قدر  –بلوار کشاورز 
66425530903

779227138083572پ- خ ارومیه شرقی –باالتر از میدان جمهوری دارای مجوز2بهمنش برادرانحسن تبریزی44

دارای مجوزشهید بهشتیبرادرانبهنام قربانی45
نرسیده به خیابان دکتر - خیابان فرصت شیرازی 

۱پالک - نبش خیابان یوسف - قریب 
66595554۱۰۰۳

۷44225888۵۰۳پالک - رویروی تیراژه - خ چراغی - اشرفی اصفهانی دارای مجوزتیراژهخواهرانمهتا کویخی نژاد46

دارای مجوزکیژانخواهرانچنور کریمی47
- کوچه شهریار - بعد از خ ولیعصر - سه راه جمهوری 

۱۱پالک 
66485098۷۰۳

دارای مجوزگلونیخواهرانسجاد پاپایی48
کوچه  –خیابان فلسطین شمالی  –بلوار کشاورز 

19پالک  –رنجبر 
88998092352

دارای مجوز2امیران برادرانسید رسول فرزانه49
ک اعتمادیان  –پشت بیمارستان ابن سینا  –صادقیه 

52پ –
9125754757902

حامیبرادراناسفندیار آژند50
درحال سیر مراحل 

دریافت مجوز صدور
18688810037803پ –بین موسوی و ایرنشهر  –خ سمیه 



ساغرخواهرانپورشایان نیک51
در حال سیر 

مراحل تمدید

 –روبروی بیمه پاسارگاد  –کوچه ششم  –فاطمی 

4پالک  –نبش کوچه خورشید 
88394316503

دارای مجوزسازانآیندهرادرانبناصر طاهریان52
خ ادوارد  –ابتدای کارگر شمالی  –میدان انقالب 

23پالک  –براون 
664689101002

دارای مجوز2غرب خواهرانزادزینب سیف53
بلوار صبا  –سیمون بولیوار  –انتهای اشرفی اصفهانی 

6پالک  – 6شقایق  –
9337917585482

دارای مجوزبهمنشبرادرانسازرحمان زرین54
 –خ ارومیه غذبی  –باالتر از میدان جمهوری  –نواب 

107پالک 
9227138083302

دارای مجوز2ارس برادرانمسعود خیریان55
خیابان فکوری  –خیابان کاج جنوبی  –میدان فاطمی 

8پالک  –
86052032932

3944082226482پالک -   متری چهارم 12خ  –ولیعصر  –صادقی دارای مجوزحضرت رقیهخواهرانبهناز عبدلی56

ژوبینبرادرانرامین مهدوی57
در حال سیر 

مراحل دریافت 

مجوز

کوچه –نرسیده به چهارراه جهان کودک - خ آفریقا

10پ–ژوبین 
888789151002

قائمبرادرانرحمت اله جزنی58
در حال سیر 

مراحل دریافت 

مجوز

9888831326953پ - نبش گلزار- خ سلیمان خاطر

خواهرانشمس الملوک شعاعی59
میرزای 

شیرازی
52888461161603پ-کوچه سیزدهم-  خ میرزای شیرازی دارای مجوز

پرورشخواهرانظریفه مودب60
در حال سیر 

مراحل تمدید 

مجوز

ک خسرو - خ استاد نجات الهی جنوبی - خ کریمخان 

26پ- 
888901491603

ساعیبرادرانسید مسعود محمدی61
در حال سیر 

مراحل دریافت 

مجوز

4188778770852پ - ک امینی- باالتر از پارک ساعی- خ ولیعصر

سایداخواهرانمنیر پاک سرشت62
درحال سیر 

مراحل تمدید 

مجوز

ک - نرسیده به میدان هفت تیر- مفتح شمالی 

7پ- شایگان 
88320391403

2بارانخواهراننسرین نجفی دولت آبادی63
در حال سیر 

مراحل دریافت 

مجوز

34888053121403پالک - کوچه ولدی- میدان ولیعصر 

3بارانخواهراننسرین نجفی دولت آبادی64
درحال سیر 

مراحل دریافت 

مجوز

2667024651203پ- ک جهانگیری - خ تمدن - میدان فردوسی 



نجات الهیخواهرانظریفه مودب65
در حال سیر 

مراحل تمدید 

مجوز

ک ثقه - خ استاد نجات الهی جنوبی - خ کریمخان 

2پ- االسالم 
889214431003

آروابرادرانسید علیرضا علوی66
درحال سیر 

مراحل دریافت 

مجوز

1486054763883پ - خ فرزام - خ فلسطین شمالی 


