
 ها و مراکز آموزش عالی کشور دانشگاه

 تهران استان هاي دانشگاه

 وب گاه آدرس دورنگار تلفن عنوان

 www.alzahra.ac.ir ونک ده خیابان 88035187 88044040 )س(دانشگاه الزهرا

 پل -چمران شهید بزرگراه 88093484 88094001 )ع( صادق امام دانشگاه
 چهارراه به نرسیده -مدیریت

 قدس

www.isu.ac.ir 

 پل از بعد - بابایی شهید اتوبان - 73828241 دانشگاه امام حسین
 لشگرك

www.ihu.ac.ir 

 اول -ارتش بلوار -سیتی مینی 22441511 23320000 دانشگاه پیام نور
-نخل خیابان -نفت شهرك
 پیام دانشگاه مرکزي سازمان

 نور

WWW.pnu.ac.ir 

 -نصر پل -احمد آل جالل 88006544 82880 دانشگاه تربیت مدرس
 مدرس تربیت دانشگاه

www.modares.ac.
ir 

 به نرسیده مفتح شهید خیابان 88830857 88329220 معلم) تربیت دانشگاه خوارزمی(
 49 پالك – انقالب

www.khu.ac.ir 

 خیابان بین – انقالب خیابان 88849280 82779 دانشگاه جامع علمی ـ کاربردي
 پالك – الهی نجات و حافظ

683 

www.uast.ac.ir 

 - 51210 دانشگاه شاهد
55228800 

 تهران راه آزاد ابتداي - تهران 51213564
 امام مطهر حرم روبروي - قم

 )ره( خمینی

www. 
shahed.ac.ir 

 خیابان -چمران شهید بزرگراه 22431919 22431601 دانشگاه شهید بهشتی
 -شهریاري شهید ،میدان -یمن

 دانشجو بلوار

www.sbu.ac.ir 

 www.aut.ac.ir 424 شماره -حافظ خیابان 66413969 64540 امیرکبیر دانشگاه صنعتی

دانشگاه صنعتی خواجه 
 طوسی نصیرالدین

 www.kntu.ac.ir 470 پالك - غربی میرداماد 88887082 88882991

نرسیده به  –خیابان انقالب  -66164051 66161 دانشگاه صنعتی شریف
 میدان آزادي

www.sharif.ir 

 www.mut.ac.ir لویزان - بابایی شهید بزرگراه 22935341 22945141 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 میدان -المپیک دهکده 44737604 44737510 دانشگاه عالمه طباطبایی
مرکزي  ساختمان -دهکده

 دانشگاه

www.atu.ac.ir/ 

 -هنگام خیابان -رسالت میدان 77240406 77451500 دانشگاه علم و صنعت ایران
 دانشگاه، خیابان

www.iust.ac.ir 

 www.tums.ac.ir -خیابان انقالب 81633814 81631 و پزشکی علوم دانشگاه



 تهران درمانی بهداشتی خدمات
 www.iums.ac.ir میالد برج جنب - همت بزرگراه 88622528 86709 ایران پزشکی علوم دانشگاه

 شهید خیابان حافظ خیابان 66728000 66733401 هنر دانشگاه
 تقاطع از بعد سخایی سرهنگ
 56 شماره تیر 30

www.art.ac.ir 

 -4748 اسالمی آزاد دانشگاه
47352033 

47352828- 
44869422 

 ستاري شهید بزرگراه انتهاي
 بلوار دانشگاه، میدان ،)شمال(

 سازمان حصارك، شهداي
 اسالمی آزاد دانشگاه مرکزي

www.iau.ac.ir 

 

 

 

 ها شهرستان هاي دانشگاه

 وب گاه آدرس دورنگار تلفن عنوان

 0861- 2774031 0861 -2777400 دانشگاه اراك
 شهید خیابان -اراك

 بهشتی
www.araku.ac.ir 

 بلوار یازده کیلومتر -ارومیه 044-32752746 044-32752741 دانشگاه ارومیه
 دانشگاه

www.urmia.ac.ir 

 هزار خیابان -اصفهان 031 -36687396 031 -37932640 دانشگاه اصفهان
 جریب

www.ui.ac.ir 

 www.ilam.ac.ir پژوهش بلوار -ایالم 084-32227061 084-2227010 دانشگاه ایالم

 www.scu.ac.ir گلستان بلوار - اهواز 061-33332618 061-33330011 اهوازشهید چمران دانشگاه 

 شهید چهارباغ -همدان 081 -38381601 081-38381601 دانشگاه بوعلی سینا همدان
 روشن احمدي مصطفی

www.basu.ac.ir 

المللی  دانشگاه بین
 وینخمینی قز امام

 المللی بین دانشگاه -قزوین 028 - 33780083 028 -33780021
 خمینی امام

www.ikiu.ac.ir 

 بجنورد - شمالی خراسان 058 -32410700 058-32201000 دانشگاه بجنورد
 اسفراین جاده 4 کیلومتر -

www. ub.ac.ir 

 بلوار انتهاي -بیرجند 056 - 32202517 056 -32202049 دانشگاه بیرجند
 دانشگاه

www.birjand.ac.ir 

 www. tabrizu.ac.ir بهمن 29 بلوار -تبریز 041 -33344013 041-33340081 ریزدانشگاه تب
 -تفرش-مرکزي استان 086 - 36227814 086-36227430 دانشگاه تفرش

 تهران جاده 5 کیلومتر
www.tafreshu.ac.ir 

 سبزوار - رضوي خراسان 051 - 44012607 051 -44410104 حکیم سبزواري دانشگاه
 شهر توحید -

www.hsu.ac.ir 

 شهید بلوار-دواس - بوشهر - 077-31222010 دانشگاه خلیج فارس
 ماهینی

www.pgu.ac.ir 



دانشگاه جندي شاپور ـ 
 دزفول

 -دزفول 42426666-061 061 -42428000
 چهارم پایگاه روبروي

 دزفول شکاري

www.jsu.ac.ir 

 فنون و علوم دانشگاه
 خرمشهر دریایی

 ابن علی بلوار -خرمشهر 061 -53533321 53533321-061
 ابیطالب

www.kmsu.ac.ir 

 www.du.ac.ir دانشگاه میدان -دامغان 023-35220120 023-35220081 دانشگاه دامغان

 -بستان طاق -کرمانشاه 083-34274503 083-34274501 کرمانشاه دانشگاه رازي
 دانشگاه خیابان

www.razi.ac.ir 

 جاده دو کیلومتر -زابل 054-31232080 054-31232080 دانشگاه زابل
 بنجار

www.uoz.ac.ir 

 www.znu.ac.ir دانشگاه بلوار -زنجان 024 -33051 024 -33051 دانشگاه زنجان

 پارك روبروي - سمنان 023-33321005 023-33654100 دانشگاه سمنان
 سوکان

www.semnan.ac.ir 

دانشگاه سیستان و 
 بلوچستان

 www.usb.ac.ir دانشگاه بلوار -زاهدان 054 - 33431067 33446251-054

 034 -3220041 دانشگاه شهید باهنر کرمان
33257161 

 امام بزرگراه-کرمان 034 -33257413
 پژوهش میدان -خمینی

www.fa.uk.ac.ir 

 www.sku.ac.ir رهبر بلوار -شهرکرد 038 - 32324401 038 -32324401 دانشگاه شهرکرد

 www. shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز –شیراز  071-36286446 071 –36134000 شیراز دانشگاه

صنعتی  دانشگاه - شاهرود 023 -32392204 023-32392204 دانشگاه صنعتی شاهرود
 شاهرود

www.shahroodut.a
c.ir 

 شهید مدنی دانشگاه
 آذربایجان

 جاده کیلومتري35 - تبریز 041 -34327542 041 -34327500
 مراغه-تبریز

www.azaruniv.ac.ir 

 www.sut.ac.ir سهند جدید شهر -تبریز 041-33224950 041-33443801 دانشگاه صنعتی سهند

 www.iut.ac.ir خمینی شهر -اصفهان 031 - 33912862 031-33912210 دانشگاه صنعتی اصفهان
 جاده دوم کیلومتر -ارومیه 044-31980251 044 -33728180 میهدانشگاه صنعتی ارو

 بند
uut.ac.ir.www 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
 بابل

 خیابان -بابل -مازندران 32320139-011 011 -32332071
 شریعتی

www.nit.ac.ir 

 خیابان -فهمیده شهید بلوار 081 - 38380520 081 -38411000 دانشگاه صنعتی همدان
 مردم

www.hut.ac.ir 

دانشگاه علوم کشاورزي و 
 طبیعی گرگان منابع

 شهید خیابان - گرگان 017- 32220640 32251701-017
 مرکزي سازمان -بهشتی

 دانشگاه

www.gau.ac.ir 

 051 – 38803000 دانشگاه فردوسی مشهد
3880500- 051 

 www.um.ac.ir آزادي میدان - مشهد 051 – 38803000

 از بعد - الغدیر بلوار - قم 025-32854499 025-32103000 دانشگاه قم
 قدس شهرك

.www.qom.ac.ir 

 www.uok.ac.ir پاسداران بلوار -سنندج 087 -6664600 087 -6664600 دانشگاه کردستان

 بلوار 6 کیلومتر - کاشان 03155511121 031 - 55919 دانشگاه کاشان
 راوندي قطب

www.kashanu.ac.ir 

 www.guilan.ac.ir فارس خلیج بزرگراه -رشت 013-33690595 013-33690485 دانشگاه گیالن



 )قزوین جاده 5 کیلومتر(
 خرم شهرستان - لرستان 066 - 33120097 066-33120106 دانشگاه لرستان

 جاده 5 کیلومتر - آباد
 تهران

www.lu.ac.ir 

 خیابان – بابلسر -مازنداران 011 - 35334253 011 -35303000 دانشگاه مازندران
 پاسداران

umz.ac.ir.www 

 خیابان انتهاي -اردبیل 045 -33512081 045 -33512081 اردبیلیدانشگاه محقق 
 دانشگاه

.www. uma.ac.ir 

عصر(عج)  دانشگاه ولی
 رفسنجان

 میدان - رفسنجان -کرمان 034 - 31312295 31312307-034
 خمینی امام

.vru.ac.ir www 

 جاده 4 کیلومتر-مالیر 081-33339841 081 -33339841 دانشگاه مالیر
 اراك - مالیر

www.malayeru.ac.ir 

 بلوار -مادر میدان  مراغه 041-37273072 041-37273070 دانشگاه مراغه
 گلشهر شهرك -دانشگاه

www.pbr.maragheh
.ac.ir 

 www.mofidu.ac.ir دانشگاه مفید -قم 025 -32927395 025-32925761 دانشگاه مفید

 www.yu.ac.ir دانشجو خیابان -یاسوج 074-33223822 074 -31000 یاسوج دانشگاه

 بلوار -صفاییه -یزد 035 - 31232222 035-31232222 دانشگاه یزد
 دانشگاه

www.yazd.ac.ir 

 9 کیلومتر -بندرعباس 076 -33711000 076-33711000 دانشگاه هرمزگان
 میناب جاده

www.hormozgan.ac
.ir 

 حکیم خیابان-اصفهان 031 -36249841 031 -36249836 اصفهان هنر دانشگاه
 خیابان روبروي -نظامی

 خاقانی

www.aui.ac.ir 

 - آزادي خیابان - تبریز 041-35412140 041-35412135 تبریز هنر دانشگاه
 - نظامی حکیم میدان

www.tabriziau.ac.ir 

 


