
ایمیلسایتتلفن خانهنشانیعنوان واحد

دانشكده فني ومهندسي گلپايگان
دانشكده فني و مهندسي -  بلوار شهدای گمنام 1میدان معلم کیلومتر - گلپايگان - اصفهان 

87717-65651:کدپستي- گلپايگان
031-57241569-57241568http://www.gut.ac.ir

العظمي حائری میبد... دانشگاه آيت ا
-  جاده میبد ندوشن2کیلومتر -میدان دفاع مقدس-بلوار خرمشهر-میبد-يزد

8961699557:کدپستي
035-32357505-9http://www.haeri.ac.ir/info@haeri.ac.ir

4http://www.araku.ac.irp.r@araku.ac.ir-32777400-879086: اراک ـ خیابان شهید بهشتي ـ خیابان علوم ـ صندوق پستيدانشگاه اراک

32248174http://www.ardakan.ac.irinfo@ardakan.ac.ir-184035ص پ  - 89518-95491کدپستي - (ره)خاتمي ... بلوارآيت ا- اردکان دانشگاه اردکان

دانشگاه ارومیه
  165: صندوق پستي- پرديس نازلو  (جاده سرو ) بلوار دانشگاه 11کیلومتر   -ارومیه

5756151818:کدپستي
044-32752844-6-32752740-4http://www.urmia.ac.irchancellor@urmia.ac.ir

37932640http://www.ui.ac.irpublicrel@ui.ac.ir-37932128-81746031-73441: کدپستي –خیابان دانشگاه    -(دروازه شیراز)میدان آزادی - اصفهان دانشگاه اصفهان

(س)دانشگاه الزهرا
- (س)دانشگاه الزهرا- خ ده ونک - باالترازمیدان شیخ بهايي –تهران 

1993893973:کدپستي
88044051-8http://www.alzahra.ac.irpr@alzahra.ac.ir

0841http://www.ilam.ac.irrelations@ilam.ac.ir -2234850- 693157-516: صندوق پستي –خیابان پژوهش  –ايالم دانشگاه ايالم

058http://www.ub.ac.irinfo@ub.ac.ir- 32284610-133913: صندوق پستي-  جاده اسفراين 4کیلومتر - بجنورد دانشگاه بجنورد

دانشگاه بزرگمهر قائنات
انتهای خ ابولمفاخر - میدان شیرازی- (ره)خ امام- شهرستان قاين - خراسان جنوبي 

9761986844:کدپستي
056-32521181-3http://www.buqaen.ac.irinfo@buqaen.ac.ir

37745000http://www.Bonabu.ac.irPR.BONABU.AC.IR-5551761167041: کدپستي  –جنب پلیس راه  –بزرگراه واليت  –بناب  –آذربايجان شرقي دانشگاه بناب

10http://www.basu.ac.irpublicoffice@basu.ac.ir-38381601-30-38381520-65174081-4161:همدان ـ خیابان شهید فهمیده ـ روبروی پارک مردم ـ کد پستي دانشگاه بوعلي سینا

615/97175: صندوق پستي  -انتهای بلواردانشگاه - بلوارشهیدآويني  –بیرجند دانشگاه بیرجند
2 -32202301 -32202302 -

32202104 -056
http://www.birjand.ac.ir
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http://www.ikiu.ac.iroffice@ikiu.ac.ir-3780021-341490281-16818ـ کد پستي  (ره)بین المللي امام خمیني   بلوار دانشگاه  -قزوين (ره)دانشگاه بین المللي امام خمیني 

2http://www.pnu.ac.irinfo@pnu.ac.ir-2455091, 2-2455071(نرسیده به چهارراه میني سیتي)ابتدای خیابان نخل  –ابتدای جاده لشكرک  –تهران دانشگاه پیام نور

9http://www.tabrizu.ac.irinfo@tabrizu.ac.ir-33340081-041دانشگاه تبريز – بهمن 29بلوار - تبريزدانشگاه تبريز

دانشگاه تحصیالت تكمیلي در علوم 

پايه زنجان
33155158http://www.iasbs.ac.iriasbs_z@iasbs.ac.ir-45195024- 1159: زنجان ـ ابتدای جاده گاوا زنگ ـ صندوق پستي 

دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي 

و فناوری پیشرفته

 ص 7631133131:کدپستي- پرديس دانش ماهان- انتهای جاده هفت باغ - کرمان 

76315117:پ
034-33776611-13http://www.kgut.ac.irinfo@kgut.ac.ir

0531http://www.torbath.ac.irinfo@torbath.ac.ir- 2299602-1574ص پ - دانشگاه تربت حیدريه -  محور تربت حیدريه 7کیلومتر - خراسان رضویدانشگاه تربت حیدريه

1678822970060http://www.srttu.edusru@srttu.edu-15811: خیابان شهید شعبانلو کدپستي- لويزان - تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي

1411582880http://www.modares.ac.irstu@modares.ac.ir-317  تهران ـ تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و شهید چمران ـ صندوق پستيدانشگاه تربیت مدرس

36227659http://www.tafreshu.ac.irwebmaster@taut.ac.ir-39518086-79611: ابتدای جاده تهران ـ کد پستي  –تفرش دانشگاه تفرش

61111http://www.ut.ac.irpublicrel@ut.ac.irسازمان مرکزی – آذر 16نبش خیابان  –خیابان انقالب  –تهران دانشگاه تهران

68382779http://www.uast.ac.irinfo@uast.ac.irشماره  –بین خیابان حافظ و خیابان استاد نجات اللهي  –خیابان انقالب - تهراندانشگاه جامع علمي ـ کاربردی

54372252http://www.jahrom.ac.irinfo@jahrom.ac.ir-071دانشگاه جهرم- میدان خلیج فارس- بلوارشهیداستادمطهری-جهرم دانشگاه جهرم

3http://ujiroft.ac.irinfo@ujiroft.ac.ir-43347061-364034صندوق پستي -  جاده بندرعباس 8کیلومتر - جیرفت دانشگاه جیرفت

العظمي ...دانشگاه حضرت آيت ا

(ره)بروجردی 
21http://www.abru.ac.irinfo@Abru.ac.ir-42468320-167066: ص پ - خرم آباد-  جاده بروجرد3کیلومتر - بروجرد
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قم (س)دانشگاه حضرت معصومه
ص پ - 3736175514کدپستي - (ره)روبروی ورزشگاه يادگارامام- انتهای بلوار الغدير- قم 

1179-37195
025-33209030http://www.hmu.ac.irinfo@hmu.ac.ir

ويژه  (س)دانشگاه حضرت نرجس 

خواهران

دفترمرکزی  – (موزه)مرکز فرهنگي رفسنجان  –میدان مدرس  –بلوارمدرس  –رفسنجان  

دانشگاه
034-34322962http://www.m.anaty@wru.ac.ir

44410104http://www.hsu.ac.irwww.hakim@hsu.ac.ir-397051: صندوق پستي- پرديس دانشگاه - توحید شهر - سبزوار دانشگاه حكیم سبزواری

33445187http://www.pgu.ac.irmailto:pr@pgu.ac.ir-7516913817077: کد پستي- خیابان شهید ماهیني  -بوشهر دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خوارزمي
:  نشاني دانشگاه در کرج15614 ـ کد پستي 49خیابان شهید دکتر مفتح ـ شماره -تهران 

0261-4579600: تلفن خانه کرج  میدان دانشگاه- حصارک  –خیابان شهید بهشتي 
4 -88329220http://portal.khu.ac.ir

6http://www.du.ac.irpr@du.ac.ir-35220081-023میدان دانشگاه  -دامغاندانشگاه دامغان

دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي 

چابهار
23http://www.cmu.ac.irchancellor@cmu.ac.ir-35320020-054بلوار دانشگاه –چابهار 

دانشگاه رازی
سازمان مرکزی دانشگاه -6714967346:کدپستي- خ دانشگاه - طاق بستان  -کرمانشاه 

رازی
083-34277604-6http://www.razi.ac.irpublicrelation@razi.ac.ir

2http://www.uoz.ac.irpr@uoz.ac.ir-32232961-9861335856054: صندوق پستي  - جاده بنجار3کیلومتر   -زابلدانشگاه زابل

http://www.znu.ac.irznu_Pr@znu.ac.ir-33051-38791024-45371ـ صندوق پستي   زنجان ـ بلوار دانشگاهدانشگاه زنجان

دانشگاه سلمان فارسي کازرون
-73544کدپستي - ابتدای خ آيت ا طالقاني - چهارراه ارشاد- کازرون - استان فارس 

73175-457 ص پ 73196
071http://www.kazerunsfu.ac.irinfo@kazerunsfu.ac.ir-42212341-2 و 2-42226051

دانشگاه سمنان
: کدپستي  -پرديس شماره يک   ـ  روبروی پارک سوکان –میدان دانشگاه   -سمنان 

19111-35131
33328860- 023http://semnan.ac.irinfo@semnan.ac.ir

7http://www.sjau.ac.irinfo@sjau.ac.ir-33137450-081(ره)ابتدای خیابان امام خمیني - اسدآباد دانشگاه سیدجمال الدين اسدآبادی

9http://www.usb.ac.ir-2446251-0541خیابان دانشگاه  -زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان
public_relations@hamoon.usb.a

c.ir
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9http://www.sku.ac.irinfo@sku.ac.ir-32324401-34141/88186038 ـ کد پستي 115شهر کرد ـ بلوار رهبرـ صندوق پستي دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهید باهنرکرمان
صندوق  - 7616914111: کدپستي  -میدان افضلي پور – (ره)بزرگراه امام خمیني –کرمان 

76169133: پستي
034-33220041-50-33220706-25http://www.uk.ac.irsbuk@mail.uk.ac.ir

29901http://www.sbu.ac.irinfo@sbu.ac.irمیدان شهیدبهشتي- بلوار رشید الدين فضل ا - خیابان يمن - بزرگراه شهید چمران دانشگاه شهید بهشتي

دانشگاه شهید چمران اهواز
صندوق  –سازمان مرکزی دانشگاه - دانشگاه شهید چمران  –بلوارگلستان   –اهواز 

61357-831351: کدپستي – 135:پستي
061-33330010-19http://www.scu.ac.irpublic@scu.ac.ir

دانشگاه شهیدمدني آذربايجان
-161 ـ صندوق پستي 5375171379جاده تبريز ـ مراغه ـ کد پستي 35تبريز ـ کیلومتر 

53714
041-34327520http://www.azaruniv.ac.irpresidentl@azaruniv.edu

9http://www.shirazu.ac.irsuiro@shirazu.ac.ir-36283605-71946071-84334: ـ کد پستي - ساختمان مرکزی   -بلوار جمهوری  –شیراز دانشگاه شیراز

دانشگاه صداوسیما
دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسالمي -ابتدای بزرگراه نیايش-(عج)خ ولي عصر-تهران

19395-1746:ص پ- ايران
22014686-22168530http://iribu.ac.ir

21http://www.iuim.ac.ir-4322804518پالک - (کوهستان نهم)خ شهیدحمیدرضا نوريان - خ پاسداران- تهراندانشگاه صنايع ومعادن ايران

53268018http://www.put.ac.irinfo@put.ac.ir-63146061-61118:کدپستي- بلوارشهدای هسته ای- فلكه پتروشیمي- بريم- آباداندانشگاه صنعت نفت

3http://www.arakut.ac.irinfo@arakut.ac.ir-33670021-086دانشگاه صنعتي اراک- خیابان دانشگاه - اراک - استان مرکزی دانشگاه صنعتي اراک

1http://www.uut.ac.iradmin@uut.ac.ir-3554180-571550441-419صندوق پستي  – 2بعد از گلشهر  –جاده بند  –ارومیه دانشگاه صنعتي ارومیه

4http://wwwbirjandutacirinfo@birjandut.ac.ir-32252001-056بلوار صنعت و معدن- میدان ابن حسام - بیرجند - خراسان جنوبي دانشگاه صنعتي بیرجند

دانشگاه صنعتي جندی شاپور
-18674: کدپستي – 64615-334:دزفول ـ مقابل پايگاه چهارم شكاری ـ صندوق پستي

64616
061-6268000http://www.jsu.ac.irinfo@jsu.ac.ir

52721191http://www.bkatu.ac.ir-52721230-63615061-151صندوق پستي - ابتدای جاده بوشهر-بهبهاندانشگاه صنعتي خاتم االنبیاء بهبهان
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42336917http://www.sirjantech.ac.irhttp://info@sirjantech.ac.ir-78185034-439   پالک7813733385  کدپستي-  جاده بافت 1کیلومتر - سیرجان دانشگاه صنعتي سیرجان

24http://www.shhut.ac.irnoghrehabadi@scu.ac.ir-36751021-64418061-78986کدپستي - دشت آزادگان - خوزستان دانشگاه صنعتي شهدای هويزه

3http://www.qut.ac.irinfo.admin@qut.ac.ir-36641601-025جنب هالل احمر –تهران  –جاده قديم قم  –قم دانشگاه صنعتي قم

37244201http://www.kut.ac.irinfo@kut.ac.ir-083ابتدای شهرک پرديس- میدان آزادگان - کرمانشاه دانشگاه صنعتي کرمانشاه

38411000http://www.hut.ac.irinfo@hut.ac.ir , 2-38380051-081خیابان مردم- خیابان شهید فهمیده  –همدان دانشگاه صنعتي همدان

33912210http://www.iut.ac.ir-84156031-83111: کد پستي  -دانشگاه صنعتي اصفهان  -اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه صنعتي امیرکبیر
پلي تكنیک )دانشگاه صنعتي امیرکبیر  –روبروی خیابان سمیه  –خیابان حافظ   -تهران 

15875-4413: صندوق پستي – (تهران
664540-2http://www.aut.ac.irinfo@aut.ac.ir

5http://www.Nit.ac.irinfo@nit.ac.ir-32332071-011خیابان شريعتي –بابل  –مازندران دانشگاه صنعتي بابل

دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين 

طوسي
3http://www.kntu.ac.irwebadmin@kntu.ac.ir-47088882991شماره - تهران ـ خیابان میردامادغربي

20http://www.sut.ac.iradminoffice@sut.ac.ir-33443800-51335041-1996: صندوق پستي –پرديس دانشگاه سهند   -شهر جديد سهنددانشگاه صنعتي سهند

9http://www.shahroodut.ac.iruniversity@shahroodut.ac.ir-32392204-36199955161023:کد پستي  - 316: صندوق پستي  -بلوار دانشگاه- شاهروددانشگاه صنعتي شاهرود

66161http://www.sharif.irweb@sharif.irنرسیده به میدان آزادی- خیابان آزادی   -تهران دانشگاه صنعتي شريف

1http://www.sutech.ac.ir-7353500-715550711-313صندوق پستي   رو بروی فضل آباد- بلوار مدرس   -شیراز دانشگاه صنعتي شیراز

19http://www.atu.ac.irhttp://mail.atu.ac.ir-148968451144737511:تقاطع بزرگراه شهید همت کدپستي-بلوار دهكده المپیکدانشگاه عالمه طباطبائي
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دانشگاه علم و صنعت ايران
: کدپستي –تهران ـ میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ خیابان دانشگاه علم وصنعت ايران 

16765-163: صندوق پستي – 16846

-9 تلفن گويا 77240540-550

 اتصال به کاربر77451500
http://www.iust.ac.irpub@iust.ac.ir

34552011http://www.ustm.irinfo@ustm.ir-48518011-78195کدپستي -  حاده دريا 3کیلومتر - بلواردانشگاه - بهشهر- مازندراندانشگاه علم وفناوری مازندران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعي ساری
6http://www.sanru.ac.irsanrum543@gmail.com-33687574-5-33687901-4818168984011:کدپستي- 578صندوق پستي -  جاده دريا9کیلومتر - ساری 

دانشگاه علوم و فنون دريايي 

خرمشهر
53534402http://www.kmsu.ac.ir-061دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر- بلوار علي ابن ابیطالب   -خرمشهر 

info@kmsu.ac.ir   -

public.r@kmsu.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعي گرگان
386: گرگان ـ خیابان شهید بهشتي ـ صندوق پستي- گلستان 

017-32220320-1 ,32224827 ,

32226594 ,32251701 ,32251704
http://www.gau.ac.irgausnr@gau.ac.ir

9177948974: کد پستي- سازمان مرکزی دانشگاه  – (پارک)میدان آزادی - مشهد دانشگاه فردوسي مشهد

051-38803000-38802000-

38804000-38805000-38806000-

38807000

http://www.um.ac.irpr@ferdowsi.um.ac.ir

33361701http://www.fgusemnan.ac.irinfo@fgusemnan.ac.ir-35146023-55798:کدپستي- بعدازپل شهیدشاطری- بعداز معلم شرقي- سمنان دانشگاه فرزانگان سمنان

87751200http://www.cfu.ac.irrodf@cfu.ac.ir-021خ تربیت معلم- تقاطع نیايش-بلوارشهیدمحمدمهدی فرحزادی-شهرک قدسدانشگاه فرهنگیان

74617-81189کدپستي - انتهای بلوارشهیدمحب- فسادانشگاه فسا
071-53344748-53344959-

53344849
http://www.fasau.ac.irinfo@fasau.ac.ir

44200980http://www.sunt.ir-9615131113051کدپستي -تقاطع جاده بردسكن- کمربندی سبزوار - خراسان رضوی دانشگاه فناوری های نوين سبزوار

42350000http://www.tvu.ac.irpublicrelation@tvu.ac.irسازمان مرکزی دانشگاه فني و حرفه ای- خیابان برزيل شرقي - میدان ونک - تهران دانشگاه فني وحرفه ای

32103000http://www.qom.ac.irpresident@qom.ir-025           3716146611: کدپستي –دانشگاه قم  –قم ـ بلوار الغديردانشگاه قم

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعي 

رامین خوزستان
36522370http://www.ramin.ac.irinfo.ravabet@ramin.ac.ir-36522434-061شهرمالثاني- شهرستان باوی - خوزستان
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32427566info@kub.ac.ir-9415615458058کدپستي - کوچه شهیدنوريان -  شهريورشمالي 17خیابان - بجنورددانشگاه کوثر

3581755796: کدپستي- بلوارشهیدبهشتي - گرمساردانشگاه گرمسار
023-34236617-34243767-

34244038
http://www.ugsr.irinfo@ugsr.ir

32254163http://www.gu.ac.irpr@gu.ac.ir-49138017-15759:کدپستي- 155: صندوق پستي- خیابان شهید بهشتي - گرگان دانشگاه گلستان

3http://www.gonbad.ac.ir-33225021-163017صندوق پستي-بلواربصیرت-بعدازخیابان شهید فالحي - گنبد کاووس دانشگاه گنبد کاووس

8http://www.guilan.ac.irpr@guilan.ac.ir-33690274-1841013: صندوق پستي- تهران -  جاده رشت 5رشت ـ کیلومتر دانشگاه گیالن

8http://www.guilan.ac.irpr@guilan.ac.ir-6690274-18410131: صندوق پستي- تهران -  جاده رشت 5رشت ـ کیلومتر - گیالن دانشگاه گیالن

33120100http://www.lu.ac.irinfo@lu.ac.ir-066بروجرد– جاده خرم آباد 5کیلومتر  –خرم آباد دانشگاه لرستان

35303000http://www.umz.ac.irumzhy@yahoo.com-35302000-416011 ص پ47416-13534: کد پستي- سازمان مرکزی دانشكاه- خیابان پاسداران-بابلسردانشگاه مازندران

2http://www.uma.ac.irdaftar-riyasat@uma.ac.ir-33512201-56199045-13131 ، کد پستي 179: صندوق پستي  -  انتهای خیابان دانشكاه- اردبیل دانشگاه محقق اردبیلي

2273068http://www.maragheh.ac.iroffice@maragheh.ac.ir, 2276068-55181041-83111:کد پستي - شهرک گلشهر –اتوبان امیرکبیر  –مراغه دانشگاه مراغه

33339881http://www.malayeru.ac.irchancellor@malayeru.ac.ir-081 جاده اراک4کیلومتر  –مالير دانشگاه مالير

دانشگاه مهندسي فناوری های نوين 

قوچان
47344001http://www.qiet.ac.irinfo@qiet.ac.ir-94771051-67335: کد پستي - جاده قوچان مشهد۵کیلومتر - قوچان - خراسان رضوی 

دانشگاه مهندسي علوم وفناوری 

های نوين گلبهار
38325966http://www.golbaharusnt.ac.ir-9361474956051کدپستي  - 5نرگس - چهارراه نرگس - خ بهار- گلبهار- خراسان رضوی 

5http://www.Nahgu.ac.irinfo@Nahgu.ac.ir-33493004-65931081-39565: کدپستي- نهاوند- کمربندی بروجرد3کیلومتر (ويژه دختران)دانشگاه نهاوند 
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دانشگاه نیشابور- ابتدای شهرک بهداری - نیشابور دانشگاه نیشابور
051-42614411-42619008-

42619009
info@neyshabur.ac.ir

11http://www.hormozgan.ac.irhormozganpr@yahoo.com-3711000-3995076: صندوق پستي  - جاده قديم میناب 9کیلومتر - بندر عباسدانشگاه هرمزگان

دانشگاه هنر
پرديس باغ ملي دانشگاه -  تیر 30بعد از تقاطع - خیابان سرهنگ سخايي - خیابان حافظ 

هنر
66728000 ,66733401-5http://www.art.ac.irinfo@art.ac.ir

دانشگاه هنر اسالمي تبريز  تبريز ـ خیابان آزادی ـ مابین زيرگذر حكیم نظامي و طالقاني ـدانشگاه هنر اسالمي تبريز
041- 35297102-35418134 -

35297105
http://www.tabriziau.ac.irinfo@tabriziau.ac.ir

1744: صندوق پستي- چهارراه خاقاني   -خیابان حكیم نظامي - اصفهان دانشگاه هنر اصفهان
031-36249840-36249836-

36248089
http://www.aui.ac.irinfo@aui.ac.ir

32298118http://www.shirazartu.ac.irinfo@shirazartu.ac.ir-359071ص پ   7143883546کدپستي - خیابان جهادسازندگي- میدان آزادی - شیرازدانشگاه هنرشیراز

3314163http://www.velayat.ac.ir-0547 جاده بمپور4کیلومتر - ايرانشهر دانشگاه واليت

31312309http://www.vru.ac.irdabirkhaneh@vru.ac.ir-034(عج)سازمان مرکزی دانشگاه ولي عصر رفسنجان- بلوارواليت- رفسنجانرفسنجان(عج)دانشگاه ولي عصر 

9http://www.yazd.ac.irpresident-office@yazd.ac.ir-38210250  ,9-38211670-035خیابان پژوهش- بلوار دانشگاه  –يزد ـ صفايیه دانشگاه يزد

5912288http://www.kashanu.ac.irinfo@kashanu.ac.ir و 5919-87317031-51167کد پستي   - بلوار قطب راوندی 6کیلومتر  –کاشان دانشگاه کاشان

دانشگاه کردستان
-15175: کدپستي – 416:بلوار پاسداران ـ صندوق پستي - خیابان پاسداران  –سنندج 

66177
087-6664600-7http://www.uok.ac.irinfo@uok.ac.ir

75914کد پستي - سازمان مرکزی دانشگاه ياسوج  –ياسوج ـ خیابان ارتش دانشگاه ياسوج

074-33223177-33221001-

 تلفن های گويای 33223193

-33221805-33242156-074:دانشگاه

33226648-33242165

http://www.yu.ac.ir

3http://Khansar-cmc.ac.irinfo@Khansar-cmc.ac.ir-57770691-8703113111031:کدپستي- انتهای بلوارنماز-خوانساردانشكده رياضي وکامپیوترخوانسار
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دانشكده کشاورزی ومنابع طبیعي 

داراب
53546475http://shirazu.ac.irdarabuniversitiy@gmail.com-74591071-17666:کدپستي- فسا- داراب - جاده قديم 7کیلومتر - داراب

36029000-91375051-4664صندوق پستي- 64امامت- بلوار امامت - مشهدسجاد

شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان
اصفهان ، بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان، شهرک علمي تحقیقاتي اصفهان، صندوق پستي 

666-84155
031-33871744-33871473http://www.istt.ir/info@istt.ir

عقیق
 و 33شماهره -  غربي11فرعي- (مخابرات سابق)بلوارشهیدبهشتي- شاهین شهر- اصفهان 

35
031-45224790http://aghigh.ac.irinfo@aghigh.ac.ir

عالمه محدث نوری
-59558کدپستي -ابتدای محور نور به چمستان-نوری...خیابان شیخ قضل ا-نور 

46415-451،صندوق پستي 46418
011-44511860 

34http://www.esfarayen.ac.irinfo@esfarayen.ac.ir-37266531-058مجتمع آموزش عالي اسفراين- نبش میدان مادر- بلوارآزادگان - اسفراين - خراسان شمالي مجتمع آموزش عالي اسفراين

44215674http://www.bam.ac.irinfo@bam.ac.ir-44215868-034مجتمع آموزش عالي بم- بزرگراه خلیج فارس - بم مجتمع آموزش عالي بم

مجتمع آموزش عالي 

(ص)پیامبراعظم
1939614464http://www.mpa.medu.irکدپستي - خیابان تربیت معلم - بلوار شهید فرحزادی  - (غرب)شهرک قدس 

05152537012-05152537011مجتمع آموزش عالي تربت جام- بلوارامام خمیني - تربت جام مجتمع آموزش عالي تربت جام

31422022info@zarandhec.ir-7761156391034: کدپستي- جاده سرباغ 4کیلومتر - زرند- کرمان مجتمع آموزش عالي زرند

مجتمع آموزش عالي سراوان
جنب ساختمان فرمانداری کدپستي - بلوارپاسداران - سراوان - سیستان وبلوچستان 

9951634145
http://www.saravan.ac.ir5230091-0548 

سازمان مرکزی مجتمع- جنب دادگستری - خ شهدا- گنابادمجتمع آموزش عالي گناباد
051-57254413-57255969-

57258131
http://gonabad.ic.irpr@gonabad.ic.ir

مجتمع آموزش عالي شیروان
- مجتمع آموزش عالي شیروان-  محور شیروان بجنورد10کیلومتر -خراسان شمالي

147: ص پ9468194477:کدپستي
058-36353660-2

مجتمع آموزش عالي الرستان
چهل متری اداره بهداشت ودرمان )انتهای بلوارآزادی - خیابانن معلم- شهرجديد- الرستان

74317-161137کدپستي - (الرستان
071-52253104-9http://www.lar.ac.irinfo@lar.ac.ir
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 2223444-0721چهارراه ارشاد–طالقاني ... خ آيت ا –کازرون  –استان فارس مرکز آموزش عالي کازرون

2http://www.Estahbanihe.ac.ir-53234501-7451944655071:کدپستي-مرکزآموزش عالي استهبان- جنب آبشار- بلوارقائم - استهبانمرکزآموزش عالي استهبان

مرکزآموزش عالي اقلید
مرکزآموزش -7381943885:کدپستي –میدان سالمت  –خ شهیدمصطفي خمیني  –اقلید 

عالي اقلید
071-44526676http://www.Eghlid.ac.ireghlid.university@gmail.com

80http://www.shahreza.ac.irinfo@shahreza.ac.ir-53238379-8614956841031:کدپستي- 71نیش فرعي - (ره)بلوارامام خمیني- شهرضامرکزآموزش عالي شهرضا

مرکزآموزش عالي فني ومهندسي 

بوئین زهرا
11http://www.bzte.ac.ir-4220310-028مرکزآموزش عالي بوئین زهرا- بلوارطالقاني - بوئین زهرا

32http://www.lamerdhec.ac.ir-5226630-7434169859071:کدپستي- مرکزآموزش عالي المرد –میدان انقالب  –المرد  –استان فارس مرکزآموزش عالي المرد

مرکزآموزش عالي ممسني
ساختمان مرکزی آموزش عالي - 7نبش کوچه - خ شهیدآيت اهلل طالقاني- ممسني- فارس 

ممسني
071-42540072http://www.mamasaniu.ir

3233272http://www.mahallat.ac.ir-086مرکزآموزش عالي محالت-  جاده خمین 1کیلومتر - محالت مرکز آموزش عالي محالت

88882425مرکز پژوهشي مديريت صنعتي ايران

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعي 

گرگان

-386: گرگان، خیابان شهید بهشتي، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعي، صندوق پستي

49165
071-32262008http://incubator.gau.ac.ir

38734835http://www.fabad-ihe.ac.irinfo@fabad-ihe.ac.ir-74717071-94469:کدپستي-خ شهیدعبداهلل انصاری- بلوارشهیدبهشتي- فیروزآباد- فارسمرکزآموزش عالي فیروزآباد

8http://www.ihekashmar.ac.irInfo@ihekashmar.ac.ir-55258801-051کاشمر ، بلوار سید مرتضي ، مرکز آموزش عالي کاشمرمرکزآموزش عالي کاشمر

مرکزرشد واحدهای فناوری دانشگاه 

کاشان
87149-43443:کدپستي- خیابان عدالت - بلوارمادر- میدان جهاد- کاشان

031-55578800-55578811-

55578808
http://roshd@kashanu.ac.irroshd.kashanu.ac.ir

های بنیادی در سلول کاربردسلول

درماني و ترمیم بافت
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