دفاتر استاني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

رديف

دفتر

تلفن/فکس دفتر استانی

آدرس و كد پستی دفتر استان

1

استان البرز

تلفن20005002220 :

كرج -ميدان دانشگاه -دانشگاه

0

استان آذربايجان شرقی

0

استان آذربايجان غربی

5

استان اردبيل

0

استان اصفهان

خوارزمی
فکس20005010220 :
كدپستی0137307001-
تلفکس:
تلفن:

تبريز -بلوار  03بهمن  -دانشگاه
تبريز -ساختمان حوزه رياست -طبقه

فکس:
تلفکس25100002707 :
تلفن25500700000 :

دوم
كدپستی0100010571-
اروميه  -خيابان رسالت -كوي
اورژانس -دانشگاه علوم پزشکی

25500003103
فکس25500700100 :

اروميه
كدپستی0700101717-

تلفکس:
تلفن25000012201 :

اردبيل -انتهاي خيابان دانشگاه -
دانشگاه علوم پزشکی اردبيل

25000010001
كدپستی0013011000-
فکس25000000000 :
تلفکس:
تلفن20107300032:

اصفهان -دروازه شيراز-دانشگاه
اصفهان-دفتر استان نهاد

فکس20100032331 :
كدپستی01750055-
تلفکس:

0

استان ايالم

7

استان بوشهر

0

استان چهارمحال و

تلفن20500005050:

ايالم -بانگنجاب  -دانشگاه ايالم

فکس20500007200:

كدپستی03010010 -

تلفکس:
تلفن:

بوشهر -خيابان معلم  -روبروي مصلی
نماز جمعه -دانشگاه علوم پزشکی

فکس:
تلفکس2770000010:
تلفن20000005521 :

بوشهر-دفتر استانی
كدپستی7015000051 -
شهركرد -خيابان آيت اهلل كاشانی -
دانشگاه علوم پزشکی شهركرد

بختياري
فکس20000002201:

كدپستی0010710571-
تلفکس:
3

استان خراسان جنوبی

12

استان خراسان رضوي

11

استان خراسان شمالی

10

استان خوزستان

تلفن20000020231:

بيرجند -دانشگاه بيرجند  -سازمان
مركزي دانشگاه

20000020100
كدپستی37170010-
فکس20000020002:
تلفکس:
تلفن23-20100020020 :
فکس20100000122-
تلفکس:
تلفن:

مشهد -اول بلوار وكيل آباد-پرديس
دانشگاه فردوسی مشهد -سازمان
مركزي دانشگاه
كدپستی3177350375-
بجنورد  -كوي دانشگاه  -دانشگاه پيام
نور

فکس:
كدپستی3517035700-
تلفکس20000037050-
تلفن20100001000 :

اهواز -شهر دانشگاهی  -دانشگاه
شهيد چمران

فکس20100000701 :

كدپستی01000100-

تلفکس:
10

استان زنجان

15

استان سمنان

10

استان سيستان و

تلفن:

زنجان  -انصاريه -خيابان معلم -
دانشگاه آزاد اسالمی

فکس:
كدپستی5010000150-
تلفکس20500503025:
تلفن20000005103 :

سمنان  -كيلومتر  0جاده دامغان -
دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فکس20000005105 :
كدپستی0010100111-
تلفکس:
تلفن20501100013 :

بلوچستان

مهندسی شهيد نيکبخت دانشگاه
فکس20500501275:
تلفکس:

10

استان فارس

17

استان قزوين

10

استان قم

زاهدان  -خيابان دانشگاه  -دانشکده

تلفن:
فکس:
تلفکس27100502577 :
تلفن20000321732:

زاهدان
كدپستی3010750310-
شيراز -ميدان ارم -دانشگاه شيراز-
پشت بانک ملت -دفتر نهاد استانی
فارس
كدپستی7135005005-
قزوين -انتهاي جاده نوروزيان -
دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره)

20000700102
كدپستی0515030010-
فکس20000321731:
تلفکس:
تلفن20000120100:

قم  -بلوار غدير(-جاده قديم
اصفهان) -دانشگاه قم -بلوک 10

20000120150
كدپستی0710150011-

فکس20000000352:
تلفکس:
13

استان كردستان

02

استان كرمان

01

استان كرمانشاه

00

استان كهکيلويه و

تلفن:

سنندج -بلوار پاسداران -دانشگاه
كردستان-ساختمان مركزي

فکس:
كد پستی0017710170-
تلفکس20700002203 :
تلفن:
فکس:
تلفکس2050000720 :
تلفن:

كرمان -بزرگراه امام خمينی(ره)-
ميدان پژوهش -دانشگاه شهيد باهنر-
سازمان مركزي
كدپستی7010315111-
كرمانشاه  -بلوار شهيد بهشتی -
روبروي بيمارستان طالقانی -دانشکده

فکس:
تلفکس20000000230:
تلفن:

علوم اجتماعی دانشگاه رازي
كدپستی0715070170-
ياسوج  -روبروي ترمينال -خيابان
دانشجو -دانشگاه ياسوج

بويراحمد
فکس:

كدپستی7031075305-
تلفکس27500050005 :
00

استان گلستان

05

استان گيالن

تلفن:

گرگان -خيابان شهيد بهشتی -سازمان
مركزي منابع طبيعی گرگان

فکس:
كدپستی5310010703-
تلفکس21700007252:
تلفن21000050230 :
فکس21000050233 :
تلفکس:

رشت -خيابان حافظ-خيابان ملت -
روبروي پارک شهر -پرديس دانشگاه
گيالن
كدپستی5155705500-

00

استان لرستان

00

استان مازندران

07

استان مركزي

00

استان هرمزگان

03

استان همدان

02

استان يزد

تلفن20000102003 :

لرستان  -خرم آباد -كيلومتر  0جاده
خرم آباد به تهران  -دانشگاه لرستان-

فکس20000102000:
تلفکس:
تلفن21100005015 :

دفتر استانی
كدپستی0010155010-
مازندران -بابلسر -خيابان پاسداران -
سازمان مركزي دانشگاه مازندران-

21100000100
فکس21100000302:

دفتر استانی
كدپستی5751010005-

تلفکس:
تلفن:

اراک -ميدان شريعتی -دانشگاه اراک
-ساختمان دكتر حسابی -دفتر نهاد

فکس:
تلفکس20000701220 :
تلفن:

استان
كدپستی0010000100-
بندرعباس -خيابان شهيد چمران -
جنب استانداري سابق -دانشگاه علوم

فکس:
تلفکس27000000227 :
تلفن20100001050 :
/20100001055داخلی0
فکس20100001200 :

پزشکی بندرعباس
كدپستی7310010000-
همدان  -بلوار شهيد احمدي
روشن(مهديه)-روبروي پارک مردم-
دانشگاه بوعلی سينا
كدپستی0017000000-

تلفکس:
تلفن:

يزد -صفائيه  -دانشگاه آزاد اسالمی -
دانشکده فنی و مهندسی

فکس:
كدپستی0310071307-
تلفکس20000010200 :

01

فرهنگيان(سازمان مركزي)

00

جامع علمی كاربردي

00

پيام نور (سازمان مركزي)

05

فنی و حرفه اي (دانشکده و

تلفن20107701070 :

تهران -شهرک قدس  -بلوار شهيد
محمد مهدي فرحزادي تقاطع نيايش-

فکس20100030000 :
تلفکس:
تلفن20100770021 :

خيابان تربيت معلم
كد پستی 1303015505 :
تهران  -خيابان انقالب -بين خيابان
حافظ و نجات الهی -پالک 000

فکس20100020305 :
كدپستی1033000111-
تلفکس:
تلفن20100500011 :

تهران -ابتداي جاده لشگرک -نرسيده
به مينی سيتی -خيابان نخل -سازمان

فکس20100551011 :
تلفکس:
تلفن:

كد پستی130305037 :
تهران -بزرگراه آيت اهلل سعيدي -بلوار
معلم  -ضلع جنوبی ميدان معلم

آموزشکده هاي استان
تهران)

مركزي

فکس:
كد پستی1070000571-
تلفکس20100013700 :

00

دانشگاه تهران

00

علوم پزشکی تهران

تلفن20101110703 :

تهران -بلوار كشاورز -خيابان  10آذر-
روبروي درب غربی دانشگاه تهران-

فکس:
تلفکس20100500052:

نبش كوچه رهنما -پالک  -02طبقه
چهارم
كدپستی1517300101-

تلفن20100532000 :

تهران -خيابان انقالب -خيابان قدس-
نبش كوچه فردانش-ساختمان -50

فکس:
تلفکس00530300 :

معاونت دانشجويی -طبقه چهارم-
كدپستی1517700101-

07

آزاد اسالمی استان تهران

تلفن:

تهران -خيابان اسکندري شمالی -
نبش خيابان فرصت شيرازي -پالک

فکس:
تلفکس20100007020 :

 -100ستادي يک -طبقه دوم
صندوق پستی10100/700-

