
آدرسفاکسشوارُ ثاتتکذ استاىکارشٌاس عتثات استاىردیف

داًشگاُ علَم پسشکی اردتیل دفترًْاد- خیاتاى داًشگاُ - اردتیل 0453351005133518843هجتثی حافظیاردتیل1

اصفْاى، خ داًشگاُ، داًشگاُ اصفْاى، دفتر ًْاد0313793435337932265حجت ّاشویاصفْاى2

کرج، حصارن، داًشگاُ خَارزهی دفتر ًْاد0263457962334579623 حسي یگاى

تْراى ، خیاتاى شْیذ هفتح ، داًشگاُ خَارزهی ، ساختواى سوی0218158447588329215ِاحوذ حك پرست 

ایالم، تلَار پژٍّش، داًشگاُ ایالم، دفتر ًْاد0843222702832227028شکٌَّذُ... لذرت اایالم4

پرٍیي زادُ 

هحوذرضا احوذزادُ

خاًن هحوذی

یَسفعلی رضایی 

تَشْر، داًشگاُ علَم پسشکی، دفتر ًْاد0773332661533326615اسواعیل هحسٌیتَشْر7

5366950746-02166950747دفتر هرکسیتْراى8
تْراى ، هیذاى اًمالب ، خیاتاى کارگر شوالی ، 

4ًرسیذُ تِ خیاتاى ًصرت ، تي تست اهیي ، پالن 

 جادُ ساٍاى، داًشگاُ شْرکرد2شْرکرد، کیلَهتر 0383232577632324414سیذ حثیة اهلل هحوذیچْارهحال9

تیرجٌذ، اًتْای تلَار شْیذ آٍیٌی، پردیس داًشگاُ تیرجٌذ، سازهاى هرکسی0563220228032202280هحوذ ساالریجٌَتی. خ10

 دفتر ًْاد128هشْذ، داًشگاُ فردٍسی، سازهاى هرکسی، اتاق 0513880220638836100ٍحیذ کاشفی هالهحوذیرضَی.خ11

تجٌَرد، تلَار دٍلت، رٍترٍی ثثت احَال، ستاد هرکسی، دفتر ًْاد058322410032241003سیذ هْذی هَسَیشوالی.خ12

اَّاز، داًشگاُ شْیذ چوراى، سازهاى هرکسی، ط دٍم، دفتر ًْاد3333365033331371 061علیرضا هیرسلینخَزستاى13

0243346950433469504سیذٍحیذ ّاشوی ًژاد

33467909

09036808730

33654088

09024666038

الثرز 3

33298446
داًشگاُ تثریس ،ساختواى هرکسی اهَر داًشجَیاى , تثریس 

ستاد عورُ ٍ عتثات داًشگاّیاى
04133300463

 جادُ داهغاى، داًشگاُ 3سوٌاى، کیلَهتر 

سوٌاى، داًشکذُ علَم اًساًی، طثمِ دٍم
33654077

زًجاى، اعتوادیِ ، داًشگاُ آزاد، دفتر ًْاد

ارٍهیِ، داًشگاُ علَم پسشکی ، دفتر ًْاد 3223915932247433 044 غرتی.  آرر 

02433469504

5

زًجاى14

سوٌاى15
هحوذرضا 

دٍست هحوذی
023

هجیذ اهاًلَ

شرلی. آرر 

6



31136319

09035638022

-داًشگاُ شیراز - کَی ارم - شیراز 36287320 07136460762خاًن حکیوِ جَکارفارس17

لسٍیي، داًشگاُ تیي الوللی اهام خویٌی ، 0283390179533901791رضا صفریلسٍیي18 دفتر ًْاد ًوایٌذگی همام هعظن رّثری

5-533209071-33209071 دفتر ًْاد3داًشکذُ آیٌذُ پژٍّی طثمِ 

1308داخلی 1294داخلی 

کاشاى تلَار لطة راًٍذی داًشگاُ کاشاى دفتر ًْاد 031۵۵۹۱۲۲۴۵0کاظن عوَ رهضاى زادُکاشاى20

سٌٌذج، تلَار پاسذاراى، داًشگاُ کردستاى،  دفترًْاد 0873366874733668020عثذالعلی پَر تخشعلیکردستاى21

کرهاًشاُ، تلَار شْیذ تْشتی رٍترٍی تیوارستاى طالماًی0833838809834274534آلای هحسي اتراّیویکرهاًشا22ُ

داًشکذُ علَم اجتواعی داًشگاُ رازی دفتر ًْاد
0343132584431325838ّاًی سلطاًیکرهاى23

کرهاى ، اتتذای اتَتاى ّفت تاغ علَی پردیس داًشگاُ

 علَم پسشکی، سازهاى هرکسی داًشگاُ طثمِ دٍم دفتر ًْاد 

دفتر ًْاد- داًشگاُ آزاد - تلْساد -یاسَج 0743331392833313928حسیي زرًگاریاىکْکیلَی24ِ

گرگاى، خیاتاى شْیذ تْشتی سازهاى هرکسی0173226704032267040علی اکثر داًشَرگلستاى25

رشت، خ ًاهجَ، رٍترٍی ٍرزشگاُ عضذی، داًشگاُ علَم پسشکی طثمِ دٍم0133332815933328159اسواعیل حسي زادُگیالى26 داًشگاُ هٌاتع طثیعی گرگاى، دفتر استاًی ًْاد

پردیس داًشگاُ علَم پسشکی - کوالًَذ - خرم آتاد 0663312018133120181خاًن زیٌة رتاطیلرستاى27

دفتر ًْاد ًوایٌذگی همام هعظن رّثری- لرستاى  حسي عشیری

هحوذ جَاد فالح پَر

3367559232761008

0936705786632220479

تٌذرعثاس، داًشگاُ علَم پسشکی دفتر ًْاد0763333799633337996علیرضا رضَاى ّرهسگاى30

- 08138381344هحسي ٍرهسیارّوذاى31 ّوذاى، خ شْیذ فْویذُ، داًشگاُ تَعلی سیٌا، دفتر ًْاد638261038داخلی 

هحسي اسواعیل زادُ 

 آصف ًجیثیاى

یسد، هیذاى عالن، تلَار شْذای گوٌام، داًشگاُ آزاد

اسالهی، داًشکذُ فٌی، ًْاد استاًی همام هعظن رّثری
3825038 03531872223یسد32

لن19

16
سیستاى 

ٍ تلَچستاى
054علی اکثر تردتاری

خاًن خسرٍی

09902053600تلگرام 

33431074

28011 هازًذراى

زاّذاى ،خیاتاى داًشگاُ ، داًشکذُ ادتیات ، 

 سالي اصلی ، جٌة کتاتخاًِ، دفتر استاًی ًْاد رّثری

اران، داًشگاُ اران دفتر ًْاد

(ص)جادُ خسر آتاد هجتوع داًشگاّی پیاهثر اعظن18ساری،کیلَهتر33543253

086هرکسی29 علی صالحیاى

لن تلَار غذیرتعذ از پردیساى رٍترٍی ٍرزشگاُ یادگار اهام

3736175513ن ج -دفتر ًْاد -   داًشگاُ علَم پسشکی لن 
025

33543252


