
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                     شماره تلفن و آدرس واحدهاي استاني دانشگاه جامع علمي كاربردي

  فاكس  تلفن آدرس مكاتبه  واحد استان  رديف
  0411ـ  5430401و15و2  انتهاي خ طالقاني ـ  دانشگاه جامع علمي كاربردي   ـ تبريز  )س(آذربايجان شرقي   1

  0411ـ  5430403  0411ـ  5430401و ـ 18

  0441ـ  3362033  0441ـ  3370064ـ3369946 جنب شركت عمران آذربايجان غربي ـ بلوار امامتـاروميه )ر(آذربايجان غربي 2
  0451ـ  5516325  0451ـ  5520465ـ6 48آبان ـ پالك13دانشگاه ـ خيابانخيابان ـ اردبيل )ر(اردبيل 3

  0311 ـ3355083  بزرگراه شهيد خرازي ـ نبش صمديه لباف غربي   ـ  اصفهان  )ر(اصفهان   4
  0311ـ  3377140  3355091و 3355094و3355097

  0841ـ  2237873  0841ـ  2237871ـ   2  69315ـ  189كد پستي ايالم ـ ميدان مخابرات ـ ابتداي بلوار شهيد خرم رودي ـ   )س(ايالم   5

-34494063-34494067-02634493589  ساختمان نيلوفر 1397موالنا بين خيابان كسري شمالي و فرمانداري شمالي قطعه  كرج ـ جهانشهر ـ بلوار   )س(البرز   6
34493395    

  0771ـ  4551734ـ  4551721  علمي كاربرديدانشگاه جامع ـ  خيابان بهمني ـ بوشهر  )ر(بوشهر    7
  0771ـ  4551719  4551717

  88800657  300 داخلي -88899528 2ـ پالكشمالي ـ خيابان فرشيدـ بن بست پامچالخيابان وليعصرابتداي باالتر از ميدان وليعصر ـتهران ـ )س(تهران 8

 ـ1ـ  پالك72كوچهـبعد از چهارراه طالقانيـ كاشاني غربي...بلوار آيت اـشهركرد  )ر(بختياريوچهارمحال  9
 8817655349كد پستي 

ـ  2226237ـ    0381ـ2261537
  0381ـ  2240866  0381ـ2225001ـ2263623

  0561ـ  4437339  0561ـ  4423225  26خراسان جنوبي ـ بيرجند ـ پاسداران ـ  نبش پاسداران )ر(خراسان جنوبي 10
  0511ـ  8531906ـ7   8531901ـ  9ـ  8531912ـ8515217 8ـ خيابان رازي ـ كوچه همت ـ پالك)ع(مشهد مقدس ـ ميدان بيمارستان امام رضا )ر(خراسان رضوي 11
  0584ـ  2229594  0584ـ  2226010ـ  2235300ـ2245528 9414937456كدپستي 58بيمارستان بنت الهدي ـ  پالك  روبرويبجنورد ـ خيابان هنر ـ )ر(خراسان شمالي 12

جنب بيمارستان شهيد رجايي كد)يكاوسك(يرستگاريدشه يابانخ) يمتر24(آزادگانيابانخ-اهـواز  )س(خوزستان   13
  0611ـ 2236041  0611ـ 2210101 ـ3  6193661167پستي

  0241ـ  7271001  0241ـ  7271001ـ3 30زنجان ـ خيابان خرمشهر ـ خيابان سوم شعبان ـ پالك )ر(زنجان 14

 ميدان امام رضا ـ جنب كانون پرورشي كودكان ونوجوان ـ ـبلوارمعلمـسمنان  )ر(سمنان   15
 روبروي پايگاه انتقال خون

  0231ـ  4455516ـ18
  0231ـ  4454069  

   0541-2445730  0541- 2425876-2445443-2425897  استان يو حرفه ا ياداره كل فن يمساختمان قد ـسه راه دانش ـ دانشگاه  يابانخـ زاهدان   )ر(سيستان و بلوچستان   16

  0711ـ  6332495ـ6332274  ـ جنب مجتمع قضايي ـ انتهاي كوچه باغ سرو ـ سمت چپ15شيراز ـ بلوار فرهنگ شهر ـ ايستگاه   )س(فارس   17
  0711ـ  6332223  6332171

  0281ـ 3369851ـ  6  0281ـ 3369851ـ9 شرقي ـ نبش خيابان توحيدخيابان فلسطينقزوين ـ  )ر(قزوين 18
  0251ـ  2902600  0251ـ  2924300ـ  2918272 219متري كوكب ـ پالك20متري صدوق ـ 45ـقم )ر(قم 19
  0871ـ  3287271  0871ـ  3287270 13خ فلسطين ـ كوچه گاليول ـ پالك ـسنندج  )س(كردستان 20
  0341ـ2133820  0341ـ2133822ـ24 سمت چپـساختمان سومـخيابان هاتف اصفهاني ـ بلوار هوشنگ مراديـكرمان )س(كرمان 21
  0831ـ  8231078  0831ـ  8254646ـ8231115 67146روبروي سازمان اتوبوسراني ـ كدپستيـبلوار شهيد دكتر بهشتي ـكرمانشاه )ر(كرمانشاه 22
  0741ـ  3343365  0741ـ  3343363ـ4 نرسيده به آموزش و پرورشـياسوج ـ بلوار ارم  )ر(احمدو بويركهگيلويه 23
  0171ـ  2235868  0171 ـ 2225583و4 ميدان مالقاتي ـ خيابان ششم غربيگرگان ـ  )س(گلستان 24

 3697ـ41635پصـ180پالكـروبروي اداره كل ارشاد اسالميـخ سعديـرشت:1شماره  )ر(گيالن   25
  0131ـ  7755881  0131ـ  7755881ـ  4 رشت بلوار ديلمان گلسار ـ كوچه همت ـ عمارت نمونه:2شماره

  0661ـ  3239202  0661ـ  3240012تا14 بهمن ـ فاز يك ـ بعداز هنر دهم ـ خيابان شهيد صحرايي ـ واحد دانشگاه22خرم آباد ـ ميدان )ر(لرستان 26

  0151ـ 2235919ـ 2237691ـ2237692ـ3  خ شهيد رضائيـ روبروي بيمارستان بوعلي ) جاده قائمشهر ( بلوار پاسداران ـ  ساري  )ر(مازندران   27
  

  0151ـ  2235918
2239154-0151   

  0861ـ  3679883  0861ـ  3679880 ـ 2  ـ روبروي اداره كل دادگستري) هپكو(خيابان جهاد سازندگي  ـاراك   ) ر(مركزي   28
  0761ـ  6678702  0761ـ   6678701ـ3ـ4 28بندرعباس ـ خيابان رسالت جنوبي ـ خ فتح المبين ـ پالك )س(هرمزگان 29
  0811ـ  8352074  0811ـ  8352071ـ3 كاربرديخيابان ميرزاده عشقي ـ ابتداي خيابان ديباج ـ دانشگاه جامع علميـهمدان )ر(همدان 30
  0351ـ  8249980  0351ـ  8249980ـ82 بلوار دانشجو ـ بلوار حاج ابوالقاسم رشتي ـ مجتمع ادارات استان ـ ساختمان پارك علم و فناوريـيزد )ر(يزد 31

  

سرپرست     ):س(        رئيس) : ر(


