
اطالعات ارتباطی

دانشگاه های دولتی سراسر کشور

شماره تماسآدرس پستیآدرس وبنام دانشگاه

www.araku.ac.irدانشگاه اراک

اراک ـ خیابان شهید بهشتی ـ 

: خیابان علوم ـ صندوق پستی

879
0861-2777400-4

www.shahroodut.ac.irدانشگاه شاهرود

  -بلوار دانشگاه- شاهرود

کد پستی  - 316: صندوق پستی

:36199955161
0273-3332204-9

www.urmia.ac.irدانشگاه ارومیه

 بلوار 11کیلومتر   -ارومیه

پرديس  (جاده سرو )دانشگاه 

-51818: صندوق پستی- نازلو 

57561

0441-2752844-6 , 

2752740-4

www.ardakan.ac.irدانشگاه اردكان

خاتمی ... بلوارآيت ا- اردکان 

 89516-56767کدپستی - (ره)

184ص پ - 
0352-724-8174

www.alzahra(س)دانشگاه الزهرا .ac.ir
دانشگاه - ده ونك  –تهران 

(س)الزهرا
88044051-8

www.ui.ac.irدانشگاه اصفهان

دروازه )میدان آزادی - اصفهان 

 –خیابان دانشگاه    -(شیراز

81746-73441: کدپستی

0311-7932128, 

7932640

http:/www.isu.ac.ir(ع)دانشگاه امام صادق

پل - بزرگراه شهید چمران 

دانشگاه امام - مديريت 

(ع)صادق
88094001-9
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http://www.ardakan.ac.ir/
http://www.alzahra.ac.ir/
http://www.ui.ac.ir/
http://www.isu.ac.ir/
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دانشگاه های دولتی سراسر کشور

www.ub.ac.irدانشگاه بجنورد
 جاده 4کیلومتر - بجنورد 

1339: صندوق پستی- اسفراين 
13-2284610- 0584

www.bonabu.ac.irدانشگاه بناب

 –بناب  –آذربايجان شرقی 

جنب پلیس  –بزرگراه واليت 

5551761167: کدپستی  –راه 

7224829- 

7243803 - 0412

www.basu.ac.irدانشگاه بوعلی سینا

همدان ـ خیابان شهید فهمیده ـ 

روبروی پارک مردم ـ کد پستی 

:4161-65174

0811-8273045-

8271043-

8271745-

8272145-

www.birjand.ac.irدانشگاه بیرجند

- بلوارشهیدآوينی  –بیرجند 

صندوق   -انتهای بلواردانشگاه 

615/97175: پستی

2- 2502301- 

2502104- 

2502203- 0561

دانشگاه بین المللی امام 

(ره)خمینی 
www.ikiu.ac.ir

  بلوار دانشگاه  -قزوين 

ـ کد  (ره)بین المللی امام خمینی 

34149-16818پستی 
0281-3780021-

www.pnu.ac.irدانشگاه پیام نور

ابتدای جاده لشكرک  –تهران 

نرسیده )ابتدای خیابان نخل  –

(به چهارراه مینی سیتی

2455071-2, 

2455091-2

www.tabrizu.ac.irدانشگاه تبریز
 – بهمن 29بلوار - تبريز

دانشگاه تبريز
0411-3340081-9

دانشگاه تحصیالت تكمیلی در 

علوم پایه زنجان
www.iasbs .ac.ir

زنجان ـ ابتدای جاده گاوا زنگ 

- 1159: ـ صندوق پستی 

45195
0241-4151

دانشگاه تحصیالت تكمیلی 

صنعتی و فناوري پیشرفته
www.kgut.ac.ir

انتهای جاده هفت باغ - کرمان 

پرديس دانش ماهان- 
0342-6226611-13

www.torbath.ac.irدانشگاه تربت حیدریه

 7کیلومتر - خراسان رضوی

دانشگاه - محور تربت حیدريه 

157ص پ - تربت حیدريه 
4-2299602- 0531

دانشگاه تربیت دبیر شهید 

رجایی
www.srttu.edu

خیابان شهید - لويزان - تهران 

-15811: شعبانلو کدپستی

16788
22970060

www.ilam.ac.irدانشگاه ایالم
 –خیابان پژوهش  –ايالم 

69315-516: صندوق پستی
7- 2234850 -0841

http://www.ub.ac.ir/
http://www.bonabu.ac.ir/
http://www.basu.ac.ir/
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http://www.tabrizu.ac.ir/
http://www.iasbs.ac.ir/
http://www.kgut.ac.ir/
http://www.torbath.ac.ir/
http://www.srttu.edu/
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دانشگاه های دولتی سراسر کشور

www.modaresدانشگاه تربیت مدرس .ac.ir

تهران ـ تقاطع بزرگراه جالل آل 

احمد و شهید چمران ـ صندوق 

14115-317  پستی
82880

www.tafreshu.ac.irدانشگاه تفرش
ابتدای جاده تهران ـ  –تفرش 

39518-79611: کد پستی 

0862-6227659, 

6227385

www.ut.ac.irدانشگاه تهران
نبش  –خیابان انقالب  –تهران 

سازمان مرکزی – آذر 16خیابان 
61111

www.uast.ac.irدانشگاه جامع علمی ـ كاربردي

بین  –خیابان انقالب - تهران

خیابان حافظ و خیابان استاد 

751شماره  –نجات اللهی 
77 – 88809371

www.jahrom.ac.irدانشگاه جهرم
استان فارس - دانشگاه جهرم 

شهرستان جهرم
0791-3344445

uj.ac.irدانشگاه جیرفت
 جاده 8کیلومتر - جیرفت 

364صندوق پستی - بندرعباس 
0348-3260070

دانشگاه حضرت آیت 

(ره)العظمی بروجردي ...ا
www.Abru.ac.ir

 جاده 3کیلومتر - بروجرد

: ص پ - خرم آباد- بروجرد

167

0662-4468320-21 

-0662-4464220-

27

 (س)دانشگاه حضرت معصومه

قم
www.hmu.ac.ir

- بلوار شهیدخداکرم - قم 

خ - روبروی حوزه نظام وظیفه 

1179ص پ - چهارم 
36642600-3

www.sttu.ac.irدانشگاه حكیم سبزواري
پرديس - توحید شهر - سبزوار 

397: صندوق پستی- دانشگاه 
0571-4410104

www.pgu.ac.irدانشگاه خلیج فارس
-خیابان شهید ماهینی  -بوشهر 

7516913798:  کد پستی
0771-4222222

خیابان شهید دکتر مفتح -تهران 

15614 ـ کد پستی 49ـ شماره 

  خیابان: نشانی دانشگاه در کرج  

حصارک –شهید بهشتی   - 

میدان دانشگاه

  4579600: تلفن خانه کرج -

0261

6-5233051-0232میدان دانشگاه  -دامغانwww.du.ac.irدانشگاه دامغان

portal.khu.ac.ir4- 88329220دانشگاه خوارزمی

http://www.modares.ac.ir/
http://www.tafreshu.ac.ir/
http://www.ut.ac.ir/
http://www.uast.ac.ir/
http://www.jahrom.ac.ir/
http://uj.ac.ir/
http://www.abru.ac.ir/
http://www.hmu.ac.ir/
http://www.sttu.ac.ir/
http://www.pgu.ac.ir/
http://www.du.ac.ir/
http://portal.khu.ac.ir/
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دانشگاه های دولتی سراسر کشور

دانشگاه دریانوردي و علوم 

دریایی چابهار
www.cmu.ac.ir بلوار دانشگاه –چابهار

0545-2223324, 

2220020

www.razi.ac.irدانشگاه رازي

خ - طاق بستان  -کرمانشاه 

سازمان مرکزی - دانشگاه 

دانشگاه رازی
0831-4277603-6

www.uoz.ac.irدانشگاه زابل
  - جاده بنجار3کیلومتر   -زابل

98615-538: صندوق پستی
0542-2232112-18

www.znu.ac.irدانشگاه زنجان
ـ   زنجان ـ بلوار دانشگاه

38791-45371صندوق پستی 
0241-5151-

دانشگاه سلمان فارسی 

كازرون
www.kazerunsfu.ac.ir

- کازرون - استان فارس 

ابتدای خ آيت ا - چهارراه ارشاد

-73544کدپستی - طالقانی 

73175-457 ص پ 73196

2و  2-2226051 -

2212341-0721

semnan.ac.irدانشگاه سمنان

 –میدان دانشگاه   -سمنان 

  ـ  روبروی پارک سوکان

: کدپستی  -پرديس شماره يك 

19111-35131

3323088 -0231

دانشگاه سیدجمال الدین 

اسدآبادي
www.sjau.ac.ir

ابتدای خیابان امام - اسدآباد 

ره)خمینی 
0812-3237450-6

9-2446251-0541خیابان دانشگاه  -زاهدان www.usb.ac.irدانشگاه سیستان و بلوچستان

www.shahed.ac.irدانشگاه شاهد

 –ابتدای آزاد راه تهران - تهران

روبروی حرم امام خمینی - قم 

(ره)
51210

 جاده 2شهر کرد ـ کیلومتر 

 ـ 115سامان ـ صندوق پستی 

34141/88186کد پستی 

4420370-2:تلفن گويا 

www.uk.ac.irدانشگاه شهید باهنركرمان

بزرگراه امام  –کرمان 

-میدان افضلی پور – (ره)خمینی

 - 7616914111: کدپستی  

76169133: صندوق پستی

0341-3220041

www.sbu.ac.irدانشگاه شهید بهشتی

خیابان - بزرگراه شهید چمران 

- بلوار رشید الدين فضل ا - يمن 

میدان شهیدبهشتی
29901

www.sku.ac.ir0381-4424401-9دانشگاه شهركرد

http://www.cmu.ac.ir/
http://www.razi.ac.ir/
http://www.uoz.ac.ir/
http://www.znu.ac.ir/
http://www.kazerunsfu.ac.ir/
http://semnan.ac.ir/
http://www.sjau.ac.ir/
http://www.usb.ac.ir/
http://www.shahed.ac.ir/
http://www.uk.ac.ir/
http://www.sbu.ac.ir/
http://www.sku.ac.ir/
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دانشگاه های دولتی سراسر کشور

www.scu.ac.irدانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه  –بلوارگلستان   –اهواز 

سازمان مرکزی - شهید چمران 

 135:صندوق پستی –دانشگاه 

61357-831351: کدپستی –

0611-3330010-19

www.azaruniv.ac.irدانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

جاده تبريز ـ 35تبريز ـ کیلومتر 

مراغه ـ کد پستی 

 ـ صندوق پستی 5375171379

161-53714

0412-4327520-1

www.shirazu.ac.irدانشگاه شیراز

  -بلوار جمهوری  –شیراز 

ـ کد پستی - ساختمان مرکزی 

صندوق - 84471-71946: 

1585/71345: پستی

6134242- 0711

دانشگاه صنعت آب وبرق 

شهید عباسپور
www.pwut.ac.ir

-  تهرانپارس 4فلكه - تهران 

بلوار شهید - بلوار وفادار شرقی 

عباسپور
73931

www.put.ac.irدانشگاه صنعت نفت آبادان
-فلكه پتروشیمی-بريم-آبادان

63146-61118: کدپستی
0631-3337406

www.uut.ac.irدانشگاه صنعتی ارومیه

بعد از  –جاده بند  –ارومیه 

-419صندوق پستی  – 2گلشهر 

57155
0441-3554180-1

wwwbirjandutacirدانشگاه صنعتی بیرجند

- بیرجند - خراسان جنوبی 

بلوار صنعت - میدان ابن حسام 

و معدن
0561-2252001-4

www.jsu.ac.irدانشگاه صنعتی جندي شاپور

دزفول ـ مقابل پايگاه چهارم 

-334:شكاری ـ صندوق پستی

-18674: کدپستی – 64615

64616

0641-6268000

دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء 

بهبهان

- ابتدای جاده بوشهر-بهبهان

63615-151صندوق پستی 
0671-2221489

www.sirjantech.ac.irدانشگاه صنعتی سیرجان

 جاده بافت 1کیلومیر - سیرجان 

  87137-33385  کدپستی- 

78185-439  پالک
0345-5236901-16

www.qut.ac.irدانشگاه صنعتی قم
 –تهران  –جاده قديم قم  –قم 

جنب هالل احمر
025-36641601-3

www.kut.ac.irدانشگاه صنعتی كرمانشاه
- میدان آزادگان   -کرمانشاه 

ابتدای شهرک پرديس
 0831-7259980-2

www.hut.ac.irدانشگاه صنعتی همدان
خیابان شهید فهمیده  –همدان 

خیابان مردم- 

0811-8380051-2 , 

8411000

http://www.scu.ac.ir/
http://www.azaruniv.ac.ir/
http://www.shirazu.ac.ir/
http://www.pwut.ac.ir/
http://www.put.ac.ir/
http://www.uut.ac.ir/
http://wwwbirjandutacir/
http://www.jsu.ac.ir/
http://www.sirjantech.ac.ir/
http://www.qut.ac.ir/
http://www.kut.ac.ir/
http://www.hut.ac.ir/
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www.iut.ac.irدانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی   -اصفهان 

-83111: کد پستی  -اصفهان

84156
0311-3912210

www.aut.ac.irدانشگاه صنعتی امیركبیر

 –خیابان حافظ   -تهران 

دانشگاه  –روبروی خیابان سمیه 

پلی تكنیك )صنعتی امیرکبیر 

-4413: صندوق پستی – (تهران

15875

664540-2

www.Nit.ac.irدانشگاه صنعتی بابل
خیابان  –بابل  –مازندران 

شريعتی
0111-3232071-5

دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی
www.kntu.ac.ir

- تهران ـ خیابان میردامادغربی

470شماره 
84064240

www.sut.ac.irدانشگاه صنعتی سهند

پرديس  -شهر جديد سهند  -  

صندوق پستی –دانشگاه سهند  : 

1996-51335
0411-3443800-20

www.sharif.irدانشگاه صنعتی شریف
- خیابان آزادی   -تهران 

نرسیده به میدان آزادی
66161

www.sutech.ac.irدانشگاه صنعتی شیراز

رو - بلوار مدرس   -شیراز 

صندوق پستی   بروی فضل آباد

313-71555
0711-7353500-1

www.atu.ac.irدانشگاه عالمه طباطبائی

تقاطع -بلوار دهكده المپیك

بزرگراه شهید همت 

1489684511:کدپستی
44737511-19

www.iust.ac.irدانشگاه علم و صنعت ایران

تهران ـ میدان رسالت ـ خیابان 

هنگام ـ خیابان دانشگاه علم 

: کدپستی –وصنعت ايران 

-163: صندوق پستی – 16846

16765

77451500-9 , 

77491051-76

- تهران ـ خیابان حافظ شمالی 

ساختمان - خیابان رودسر 

مرکزی

ساختمان رودسر   :تلفن خانه

: ساختمان سمیه – 88942323:

88807404

دانشگاه علوم انتظامی
- اتوبان همت غربی - تهران 

-بعد از رودخانه کن

دانشگاه علوم كشاورزي و 

منابع طبیعی ساري
www.sanru.ac.ir جاده دريا9کیلومتر - ساری 

0151-3822574-6 , 

5-3822901

www.sesدانشگاه علوم اقتصادي .ac.ir
88942323 , 

88807404

http://www.iut.ac.ir/
http://www.aut.ac.ir/
http://www.nit.ac.ir/
http://www.kntu.ac.ir/
http://www.sut.ac.ir/
http://www.sharif.ir/
http://www.sutech.ac.ir/
http://www.atu.ac.ir/
http://www.iust.ac.ir/
http://www.sanru.ac.ir/
http://www.ses.ac.ir/
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دانشگاه های دولتی سراسر کشور

دانشگاه علوم و فنون دریایی 

خرمشهر
www.kmsu.ac.ir

بلوار علی ابن   -خرمشهر 

روبروی کوی شهید - ابیطالب 

بهروز
4234402- 0632

دانشگاه علوم كشاورزي و 

منابع طبیعی گرگان
www.gau.ac.ir

گرگان ـ خیابان - گلستان 

: شهید بهشتی ـ صندوق پستی

386

0171-2220320-1, 

2224827, 

2226594, 

2251701, 2251704

www.um.ac.irدانشگاه فردوسی مشهد

 – (پارک)میدان آزادی - مشهد 

کد - سازمان مرکزی دانشگاه 

9177948974: پستی
0511-8802000

www.fasaihe.ac.irدانشگاه فسا

- شهرستان فسا- استان فارس

-81189کدپستی - بلوار معلم

74617
0731-3340519

www.tvu.ac.irدانشگاه فنی وحرفه اي

خیابان - میدان ونك - تهران 

سازمان مرکزی - برزيل شرقی 

دانشگاه فنی و حرفه ای
42350000

 –قم ـ جاده قديم اصفهان

: کدپستی –دانشگاه قم 

3716146611

: مرکز تلفن براداران 

-2854499 و 502854223

مرکزتلفن              0251

2855696-8: پرديس خواهران 

دانشگاه كشاورزي و منابع 

طبیعی رامین خوزستان
www.raminuni.ac.ir (رامین)مالثانی  –اهواز

0612 -3222370, 

3222424

www.kub.ac.irدانشگاه كوثر

 17خیابان - بجنورد

کوچه - شهريورشمالی 

کدپستی - شهیدنوريان 

9415615458

0584-2260008

www.gu.ac.irدانشگاه گلستان

-خیابان شهید بهشتی - گرگان 

- 155:  صندوق پستی

49138-15739:کدپستی
0171-2254260-3

دانشگاه گنبد كاووس

خیابان شهید - گنبد کاووس 

صندوق - (فرودگاه)فالحی 

163پستی 
2-2225021- 0172

www.qom.ac.irدانشگاه قم
0251-2854499, 

502854223

http://www.kmsu.ac.ir/
http://www.gau.ac.ir/
http://www.um.ac.ir/
http://www.fasaihe.ac.ir/
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http://www.gu.ac.ir/
http://www.qom.ac.ir/
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دانشگاه های دولتی سراسر کشور

www.guilan.ac.irدانشگاه گیالن
-  جاده رشت 5رشت ـ کیلومتر 

1841: صندوق پستی- تهران 
0131-6690274-8

www.lu.ac.irدانشگاه لرستان
 جاده خرم 5کیلومتر  –خرم آباد 

بروجرد–آباد 
0661-6200106

www.umz.ac.irدانشگاه مازندران

  -خیابان پاسداران  -بابلسر

کد   -سازمان مرکزی دانشكاه

 ص پ 47416-95447: پستی

519

3000, 0112-

5342000

www.uma.ac.irدانشگاه محقق اردبیلی

انتهای خیابان - اردبیل 

 179: صندوق پستی  -  دانشكاه

56199-11367، کد پستی 
0451-5512081-90

www.maragheh.ac.irدانشگاه مراغه

 –اتوبان امیرکبیر  –مراغه 

کد پستی - شهرک گلشهر

:83111-55181

0421-2276068, 

2273068

 جاده اراک4کیلومتر  –مالير www.malayeru.ac.irدانشگاه مالیر

انتهای خ - نهاوند- 1ساختمان 

کدپستی - دستغیب 

6591678546

خ - نهاوند - 2ساختمان 

جنب ساختمان - پیروزی 

کدپستی - شهرداری 

6591913989

www.neyshabur.ac.irدانشگاه نیشابور
ابتدای شهرک - نیشابور 

دانشگاه نیشابور  -بهداری 
0551-6610140

www.hormozgan.ac.irدانشگاه هرمزگان

 جاده 9کیلومتر - بندر عباس

: صندوق پستی  -قديم میناب 

3995
0761-7660042-50

www.art.ac.irدانشگاه هنر

خیابان سرهنگ - خیابان حافظ 

- تیر 30بعد از تقاطع - سخايی 

 پرديس باغ ملی دانشگاه هنر

66728000, 

66733401-5

www.tabriziau.ac.irدانشگاه هنر اسالمی تبریز

تبريز ـ خیابان آزادی ـ مابین 

زيرگذر حكیم نظامی و طالقانی 

 –دانشگاه هنر اسالمی تبريز   ـ

 - 5164736931کدپستی 

4567/51335صندوق پستی 

0411 -5297102, 

5297105

www.nahgu.ac.ir8523231414دانشگاه نهاوند
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اطالعات ارتباطی

دانشگاه های دولتی سراسر کشور

www.aui.ac.irدانشگاه هنر اصفهان

خیابان حكیم نظامی - اصفهان 

صندوق - چهارراه خاقانی   -

1744: پستی

6249840-6249836 

, 0311-6248089

www.shirazartu.ac.irدانشگاه هنرشیراز

خیابان - میدان آزادی - شیراز

کدپستی - جهادسازندگی

359ص پ   7143883546
0711-2298118

3314163-0547 جاده بمپور4کیلومتر - ايرانشهر www.velayat.ac.irدانشگاه والیت

دانشگاه ولی عصر 

رفسنجان(عج)
www.vru.ac.ir

- بهمن22میدان - رفسنجان

صندوق  –ابتدای جاده يزد

518: پستی
0391-5227418

www.yazduni.ac.irدانشگاه یزد
- بلوار دانشگاه  –يزد ـ صفايیه 

خیابان پژوهش

0351-8211670-9,  

8210250-9

www.kashanu.ac.irدانشگاه كاشان

 بلوار قطب 6کیلومتر  –کاشان 

-51167کد پستی   -راوندی 

87317
0361-5555333

www.uok.ac.irدانشگاه كردستان

- خیابان پاسداران  –سنندج 

بلوار پاسداران ـ صندوق پستی 

-15175: کدپستی – 416:

66177

0871-6664600-7

www.yu.ac.irدانشگاه یاسوج

 –ياسوج ـ خیابان ارتش 

سازمان مرکزی دانشگاه ياسوج 

75914کد پستی - 

2221502 ,  0741-

2223750

مجتمع آموزش عالی 

(ص)پیامبراعظم
www.mpa.medu.ir

بلوار  - (غرب)شهرک قدس 

خیابان تربیت - شهید فرحزادی 

1939614464کدپستی - معلم 
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