
  غوارٍ تلفي ُای هراکس هرتلف اقاهتی زاًػگاٍ ُای ػلْم پسغکی کػْر

  : تٌجو ميم  

  مراحل دريافت معرفی اسکان  

  تواش تا غِرضتاى هْرز ًظر ّ اطويٌاى از ّجْز ظرفيت -  

  زريافت هؼرفی از ازارٍ رفاٍ ّ تازًػطتگی -  

اطويٌاى از زاغتي ظرفيت تا   تواش ُای شيل ، تواش حاصل ًوْزٍ ّ پص از ُواٌُگی ّ هحترم هيتْاًٌس جِت اضتفازٍ هِواًطرا تا اهْر رفاُی غِرُای هرتلف تا غوارٍ ُوکاراى

  . ًاهَ جِت اضکاى زريافت ًوايٌس  هراجؼَ تَ هراکس هحل ذسهت ذْز ّ ارائَ زرذْاضت ، هؼرفی
   . ليک رّی آزرش ضايت از اهکاًات هْجْز اضتفازٍ ًواييس ّ ک ctrlتا گرفتي کليس 

   

ًام    ًام اضتاى    رزيف 

   زاًػگاٍ 

تلفي ُای    تلفٌراًَ    آزرش پطتی 

   ُواٌُگی 

   ًػاًی ّب    کس    ًواتر 

آشرتايجاى     ۱

   غرقی 

تثريس ، گلگػت ، ضتاز هرکسی زاًػگاٍ ػلْم    تثريس 

   پسغکی تثريس 

۵-۳۳۵۵۹۲۱    

۳۳۴۶۱۴۷    

۳۳۶۸۸۱۶    

۳۳۵۵۹۳۰    

۳۳۵۹۶۸۰    ۰۴۱۱    http://www.tbzmed.ac.ir  

آشرتايجاى     ۲

   غرقی 

   تثريس 

 (NPMC 

 )   

هتری غِيس  ۲۴ػثاضی ، تثريس ، چِارراٍ 

   غفيغ زازٍ هرکس کػْری هسيريت ضالهت 

۶۵۷۸۹۸۴    ۶۵۷۸۹۷۸    

   

۶۵۷۸۹۷۴    ۰۴۱۱    http://npmcweb.tbzmed.ac.ir  

آشرتايجاى     ۳

   غرتی 

ارّهيَ ، اًتِای ذياتاى جِاز ، جٌة اّرژاًص ،    ارّهيَ 

   ػلْم پسغکی ارّهيَ ضتاز زاًػگاٍ 

۲۲۳۴۸۹۷    

۲۲۳۲۲۹۶    

۲۹۳۷۳۶۸    

۲۹۳۷۳۶۷    

۲۹۳۷۱۹۳    

۲۲۲۹۰۵۹    

۲۲۲۰۵۷۹    

۲۲۲۱۸۴۱    

۰۴۴۱    http://www.umsu.ac.ir  

http://www.tbzmed.ac.ir/
http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/
http://www.umsu.ac.ir/


۴    

   

   ارزتيل 

   

   

   ارزتيل 

   

   

هيساى غِسا ، ذياتاى زاًػگاٍ ، زاًػگاٍ ػلْم 

   پسغکی ارزتيل 

۳۳۳۵۴۵۰    

۳۳۵۱۰۲۰    

   

۳۳۳۹۵۰۶    

۵۵۱۲۰۰۸    

۳۳۵۸۱۹۴  

۳۳۳۸۶۲۳    

۳۳۳۹۶۹۲    

۲۲۵۱۰۵۳    

۵۵۱۲۸۷۷    

۰۴۵۱    http://www.arums.ac.ir  

زرّازٍ غيراز ، هيساى آزازی ، ذياتاى ُسار    اصفِاى    اصفِاى     ۵

   جرية ، زاًػگاٍ ػلْم پسغکی اصفِاى 

   

۶۶۸۵۱۴۱    

۶۶۸۵۱۴۲    

   

۵-۲۶۵۸۰۴۱    

   

۲۶۴۳۰۴۷    

۶۶۸۵۱۴۵    

۶۶۸۸۸۶۴    

۰۳۱۱    http://www.mui.ac.ir  

تلْار طالقاًی غوالی ، کرج ، هيساى طالقاًی ،    الثرز    الثرز     ۶

ذسهات غِرک ازاری ،زاًػگاٍ ػلْم پسغکی ّ 

   تِساغتی زرهاًی الثرز 

۲۵۵۶۶۶۶    

   

   ۲۵۵۸۹۳۲    ۰۲۶۱    http://www.azums.ac.ir  

هيساى غِيس کػْری ، خ آزازی ، زاًػگاٍ ػلْم    ايالم    ايالم     ۷

   پسغکی ايالم 

۳۳۳۴۰۶۰    

۴۰-۳۳۳۷۵۳۹    

۳۳۳۲۶۰۰    

۳۳۳۵۰۱۰    ۳۳۳۴۰۸۰    

۳۳۳۱۹۳۶  

   

۰۸۴۱    http://www.medilam.ac.ir  

ذياتاى هؼلن ، رّترّی ضتاز ًواز جوؼَ ،    تْغِر    تْغِر     ۸

   زاًػگاٍ ػلْم پسغکی تْغِر 

۲۵۲۳۲۲۶    

۲۵۲۳۵۱۱    

۲۵۲۳۱۲۳    

۲۵۲۳۱۲۵    

۴-۲۵۲۲۰۸۰    

۲-۲۵۲۸۷۲۱    

   

۲۵۲۴۳۳۶    

۲۵۲۶۱۵۴    

۲۵۲۶۷۴۱    

۲۵۲۵۷۶۷    

۰۷۷۱    http://www.hums.ac.ir  

تِراى ، تسرگراٍ غِيسُوت ، ضلغ جٌْتی ، تيي    ايراى    تِراى     ۹

ًْری .. غِيس غيد فضل اتسرک راُِای 

   ّغِيس چوراى 

۹-۸۸۰۵۲۱۹۱    ۸۸۰۵۲۲۶۲    ۸۸۰۵۲۲۶۴    ۰۲۱    http://www.medilam.ac.ir  

http://www.arums.ac.ir/
http://www.mui.ac.ir/
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۸۸۰۵۲۲۳۴    

   

۸۸۰۵۲۲۳۵    

۸۸۰۵۲۱۷۶    

تقيَ    تِراى     ۱۰

   ( ػج...)ا

  http://www.bmsu.ac.ir    ۰۲۱            تِراى ، هيساى ًّک ، ذياتاى هالصسرا 

تِراى ، تقاطغ تلْار کػاّرز ّ ذياتاى قسش ،    تِراى    تِراى     ۱۱

اًتِای غرتی ذياتاى طالقاًی ، طثقَ پٌجن ، 

   ضتاز هرکسی زاًػگاٍ ػلْم پسغکی تِراى 

81631 ۶۶۴۶۶۴۶۷    ۶۶۴۱۸۸۸۵    

۶۴۱۹۵۳۷ ۶    

۰۲۱    http://www.tums.ac.ir  

ترتيت    تِراى     ۱۲

   هسرش 
تِراى ، تقاطغ تسرگراٍ جالل آل احوس ّ چوراى 

، زاًػگاٍ ترتيت هسرش ، زاًػکسٍ پسغکی ، 

    ۱۴۱۱۵-۳۳۱: صٌسّق پطتی 

۸۲۸۸۳۵۹۰    

۸۲۸۸۳۵۸۵    

   ۸۲۸۸۴۵۵۵    ۰۲۱    http://www.modares.ac.ir  

غِيس    تِراى     ۱۳

   تِػتی 
تِراى ، تسرگ راٍ غِيس چوراى ، خ يوي ، 

جٌة تيوارضتاى طالقاًی ، زاًػگاٍ ػلْم 

   پسغکی غِيس تِػتی 

۲۲۴۰۰۸۹۲    

۲۲۴۰۱۰۲۲    

۲۳۸۷۲۲۴۷  

۲۳۸۷۲۲۰۲    

۲۲۴۰۰۰۵۲    

۲۲۴۱۴۶۱۰    

۰۲۱    http://www.sbmu.ac.ir  

ػلْم    تِراى     ۱۴

   تِسيطتی 

اّيي ، تلْار زاًػجْ ، تي تطت ، تِراى 

 کْزکيار 

   

۹۲-۲۲۱۸۰۰۳    

   

   ۲۲۱۸۰۱۰۹    ۰۲۱    http://www.uswr.ac.ir  

چِارهحال ّ     ۱۵

   ترتياری 

، ضاذتواى  ، تلْار غِيس هطِری   ياضْج     ياضْج 

   هرکسی زاًػگاٍ 

۲۲۲۷۲۲۹    ۳۳۳۷۲۵۶    

   

۲۲۲۵۶۸۹    

۳۳۳۷۲۵۶    

۳۳۳۷۲۵۰    

۰۷۴۱    http://www.yums.ac.ir  

ذراضاى     ۱۶

   جٌْتی 

تيرجٌس ، ذياتاى غفاری ، ضازهاى هرکسی    تيرجٌس 

   زاًػگاٍ 

۹-۴۴۴۳۰۴۱    

   

۴۴۳۰۰۷۵    ۴۴۳۰۰۷۶    

۴۴۴۰۵۸۸    

۰۵۶۱    http://www.bums.ac .ir  

ذراضاى     ۱۷

   رضْی 

   هػِس ، خ زاًػگاٍ ، رّترّی زپارتواى    هػِس 

   پسغکی ، زاًػگاٍ ػلْم پسغکی هػِس 

۵-۸۴۱۳۰۸۱    

۸۴۱۳۰۰۶    

۵-۸۵۹۲۳۰۰    ۸۴۳۴۷۰۰    

۸۴۱۳۰۰۶    

۰۵۱۱    http://www.mums.ac.ir  

ذراضاى     ۱۸

   رضْی 

هػِس ، اًتِای ذياتاى ضٌاتاز ، کس پطتی    هػِس 

۹۱۸۵۶۸۴۵۳۸    
   ۵-۳۷۱۸۱۴۲    ۳۷۱۱۹۰۰    ۰۵۱۱    http://www.mums.ac.ir 

/health/fa/phc  

http://www.bmsu.ac.ir/
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هرکس )

   ( گطترظ

۸-۸۴۱۵۰۰۱    ۸۴۱۵۲۲۲    

ذراضاى     ۱۹

   رضْی 
هرکس 

آهْزغی 

پژُّػی 

   قائن  

، ذياتاى ( تقی آتاز)هػِس ، هيساى زکتر غريؼتی 

   احوس آتاز 

۹-۸۴۰۰۰۰۱    ۵-۸۴۰۶۰۱۳    ۸۴۰۹۶۱۲    

۸۴۵۳۲۳۹    

۸۵۹۸۳۳۰    

۰۵۱۱    http://www.mums.ac.ir  

ذراضاى     ۲۰

   رضْی 

هيساى  ،   ذياتاى اهام ذويٌی   گٌاتاز ،     گٌاتاز 

   ، زاًػگاٍ ػلْم پسغکی گٌاتاز فرهاًساری 

۴-۷۲۲۳۵۱۳    

   

   ۷۲۲۳۸۱۵    ۰۵۳۳    http://www.gmu.ac.ir  

ذراضاى     ۲۱

   رضْی 

ضثسّار ، جازٍ تِراى ، جٌة پليص راٍ ، کس    ضثسّار 

    ۹۶۱۳۸۷۳۱۳۶پطتی 

۴۴۴۶۰۳۰       ۴۴۴۶۰۰۸    ۰۵۷۱    http://www.medsab.ac.ir  

ذراضاى     ۲۲

   رضْی 

ًيػاتْر، ذياتاى اهام، ذياتاى غريؼتی، ذياتاى    ًيػاتْر 

   جالل آل احوس 

۸ -۳۳۳۴۶۱۶       ۳۳۳۴۰۱۰    ۰۵۵۱    http://www.nums.ac.ir  

ذراضاى     ۲۳

   رضْی 
ترتت 

   حيسريَ 
ترتت حيسريَ ، ذياتاى فرزّضی غوالی ، ذياتاى 

    ۹۵۱۹۶-۳۳۷۸۷:رازی کسپطتی
۱۳-

 ۲۲۲۶۰۱۱    
      ۰۵۳۱    http://www.nums.ac.ir  

ذراضاى     ۲۴

   غوالی 

  http://www.nkums.ac.ir    ۰۵۸۴          ۲۲۲۱۹۱۰- ۶   تجٌْرز ، تلْار زّلت ، ضتاز هرکسی زاًػگاٍ    تجٌْرز 

جازٍ گلطتاى ، غِرک زاًػگاُی ، ضازهاى    اُْاز    ذْزضتاى     ۲۵

   هرکسی زاًػگاٍ ػلْم پسغکی اُْاز 

۳۳۳۲۳۶۸    

۳۳۹۰۹۲    

۳۳۵۰۲۴    

۳۳۳۳۱۳۰    

۳۳۸۵۵۳۴    

۳۳۳۳۱۷۹  

۳۳۶۷۵۴۳    

۳۳۶۱۵۴۴    

۳۳۵۲۰۰    

۳۳۳۰۷۹۴    

۰۶۱۱    http://www.aums.ac.ir  

  http://www.dums.ac.ir    ۰۶۴۱          ۶۲۶۸۲۱۹   ززفْل ، ذياتاى پطت ، جٌة ازارٍ زاهپسغکی    ززفْل    ذْزضتاى     ۲۶

زًجاى ، تلْار آزازی ، زاًػگاٍ ػلْم پسغکی ّ    زًجاى    زًجاى     ۲۷

   ذسهات تِساغتی ّ زرهاًی زًجاى 

۴۲۲۰۶۵۱    

   

۳-

 ۴۲۲۴۷۷۱    

۴۴۲۸۰۶۱    

۴۲۲۰۶۶۴    

۰۲۴۱    http ://www.zums.ac.ir  

ضوٌاى ، تلْار تطيج ، هؼاًّت    ضوٌاى    ضوٌاى     ۲۸

ّ ذسهات ػلْم پسغکی زاًػگاٍ پػتيثاًی 

۴۴۴۱۰۲۱    ۷-

 ۴۴۴۸۹۹۶    

۳۳۲۱۶۲۲    ۰۲۳۱    http://www.sem-ums.ac.ir  

http://www.mums.ac.ir/
http://www.gmu.ac.ir/
http://www.medsab.ac.ir/
http://www.nums.ac.ir/
http://www.nums.ac.ir/
http://www.nkums.ac.ir/
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http://www.dums.ac.ir/
http://www.sem-ums.ac.ir/


    ۳۱۱۲۳۷۹      تِساغتی ّ زرهاًی ضوٌاى 

۴۴۴۸۹۵۰    

غاُرّز ، ًثع هيساى ُفتن تير ، ذياتاى غِسا ،    غاُرّ ز    ضوٌاى     ۲۹

   ضاذتواى هرکسی زاًػگاٍ 

۳۳۹۵۰۵۴    

۳۳۹۴۸۰۰    

۳۳۳۴۰۷۸    ۲۲۳۳۶۰۰    ۰۲۷۳    http://www.shmu.ac.ir  

ضيطتاى ّ     ۳۰

   تلْچطتاى 

زاتل ، هيساى جِاز ، ذياتاى غِيس تاقری ، ضتاز    زاتل 

   هرکسی زاًػگاٍ ػلْم پسغکی زاتل 

۵ّ۲۲۲۵۴۰۲    

۴  ّ۲۲۵۴۲۳۲    

۲۳۳۴۶۹۹    ۲۲۲۲۰۶۹    

۲۲۳۲۰۲۳    

۰۵۴۲    http://www.zbmu.ac.ir  

ضيطتاى ّ     ۳۱

   تلْچطتاى 

زاُساى ، هيساى زکتر حطاتی پرزيص زاًػگاٍ    زاُساى 

    ۹۸۱۶۷۴۳۴۶۳ػلْم پسغکی ، کس پطتی 

۷-۳۴۱۴۵۵۲    

   

۲۴۳۸۸۲۱    

۲۴۳۸۸۱۸    

۳۴۱۵۷۱۳  

۳۲۲۹۵۸۵  

۳۴۱۵۷۱۳    

۳۲۳۶۳۰۹  

۲۴۳۸۸۰۰    

۰۵۴۱    http://www.zaums.ac.ir  

ذياتاى زًس ، جٌة ُالل احور ، ضاذتواى    غيراز    فارش     ۳۲

   هرکسی زاًػگاٍ ػلْم پسغکی غيراز 

   

۱-۷۳۹۸۰۰۰    

   

۷۳۸۴۲۱۱    

۷۳۸۹۱۱۱    

۶۳۵۲۴۳۶    

۶۳۶۳۶۳۲  

۲۳۳۶۸۵۸    

۷۳۹۱۷۱۷    

۶۳۶۳۶۳۱    

۰۷۱۱    http://www.sums.ac.ir  

جِرم ، اًتِای تلْار اضتاز هطِری ، جازٍ قسين    جِرم    فارش     ۳۳

   جِرم ػلْم پسغکی ، زاًػگاٍ الر 

۳۳۴۱۵۱۱    

۴۴۴۹۱۶۰    

۴۴۴۹۰۰۲    

۳۱۱۲۲۳۷    ۲۱۰۵۸۱۹    

۳۳۴۴۰۰۲    

۰۷۹۱    http://www.jums.ac.ir  

فطا ، هيساى اتي ضيٌا ، زاًػگاٍ ػلْم پسغکی ّ    فطا    فارش     ۳۴

   ذسهات تِساغتی زرهاًی فطا 

۶-۲۲۲۰۹۹۴    

   

۲۲۲۷۰۹۳    ۲۲۲۷۰۹۱    ۰۷۳۱    http://www.fums.ac.ir  

http://www.zaums.ac.ir/
http://www.sums.ac.ir/
http://www.jums.ac.ir/
http://www.fums.ac.ir/


هجتوغ فرٌُگی رفاُی ّاليت زاًػگاٍ ػلْم    غيراز    فارش     ۳۵

   غيراز پسغکی 

۲-۶۳۶۳۶۳۱    

   

۵-۶۳۹۳۶۳۴    ۶۳۶۳۶۳۴    ۰۷۱۱    http://www.sums.ac.ir  

تلْار غِيس تاٌُر ، ضاذتواى هرکسی زاًػگاٍ    قسّيي    قسّيي     ۳۶

   ػلْم پسغکی قسّيي 

۵-۳۳۳۶۰۰۱    

۳۳۴۴۲۶۸    

   

۳۳۳۶۰۰۷    

فاقس اهکاًات ّ 

تطِيالت 

   رفاُی 

۳۳۳۶۰۰۷    

۳۳۳۴۰۰۸    

۰۲۸۱    http://www.qums.ac.ir  

، زاًػگاٍ ( ضاحلی) قن ، ذياتاى غِيس لْاضاًی    قن    قن     ۳۷

   ػلْم پسغکی قن 

۶۱۶۲۶۲۰    

۶۷۰۲۱۴۲    

۷۷۲۷۱۷۱    

۷۷۲۶۶۸۸    

۷۷۱۷۰۹۰    

۷۷۵۸۸۸۹    

۶۷۰۲۱۴۲    

۷۷۰۶۴۷۰    

۰۲۵۱    http://www.muq.ac.ir   -    

جٌة ازارٍ  هيساى پاًسزٍ ذرزاز ،   کاغاى ،     کاغاى    کاغاى     ۳۸

   پطت 

۵-۴۴۴۳۰۲۲    

   

۵۴۲۰۰۲۷    

۴۴۴۴۰۵۵    

۴۴۴۴۰۵۵    

۴۲۳۴۲۹۱    

۴۴۶۳۳۵۵    

۰۳۶۱    http://www.kaums.ac.ir  

کرزضتاى    کرزضتاى     ۳۹

   ( ضٌٌسج)
ضٌٌسج ، تلْار پاضساراى ، اتتسای ذياتاى آتيسر ، 

   پرزيص زاًػگاٍ ػلْم پسغکی 

۶۱۳۱۲۴۶    

۳۲۳۴۹۰۰    

   

۳۲۸۶۶۹۵    

۳۲۸۷۱۰۴  

۳۲۴۴۷۳۲    

۳۲۳۲۸۰۰    

۳۲۳۲۴۸۴    

۳۲۳۳۶۰۰    

۰۸۷۱    http://www.muk.ac. ir  

جيرفت ، هيساى غاُس ، زاًػگاٍ ػلْم پسغکی ّ    جيرفت    کرهاى     ۴۰

: جيرفت ،کسپطتی ذسهات تِساغتی زرهاًی 

۷۸۶۱۷۵۶۴۴۷    

   

۲-۲۳۱۵۹۹۱    

۲۳۱۴۹۹۰    

   ۲۳۱۵۹۹۰    ۰۳۴۸    http://www.jmu.ac.ir  

، ضازهاى ( ع ) رفطٌجاى ، تلْار اهام ػلی    رفطٌجاى    کرهاى     ۴۱

    ۱هرکسی زاًػگاٍ ، ضاذتواى غوارٍ 

۱-۸۲۲۰۰۹۰    

۴۲-۸۲۲۰۰۳۸    

۸۲۲۰۰۳۵  

۸۲۲۰۰۴۸    

۸۲۲۰۰۹۲    

۳-

۰۳۹۱    http://www.rums.ac.ir  

http://www.sums.ac.ir/
http://www.qums.ac.ir/
http://www.kaums.ac.ir/
http://www.muk.ac.ir/
http://www.muk.ac.ir/
http://www.muk.ac.ir/
http://www.jmu.ac.ir/


۸۲۲۰۰۷۱    

کرهاى ، تلْار جوِْری اضالهی ، تؼس    کرهاى    کرهاى     ۴۲

زاًػگاٍ ػلْم ازچِارراٍ غفا، ضازهاى هرکسی 

   پسغکی کرهاى 

۲۱۱۴۲۷۸    ۲۱۰۵۷۱۷    

۲۱۰۵۸۱۹  

۲۱۱۶۵۹۰  

۲۱۱۳۲۸۲    

۲۱۱۴۲۳۱    

۲۱۱۴۲۷۸    

۰۳۴۱    http://www.kmu.ac.ir  

کرهاًػاٍ ، تلْار غِيس تِػتی ، ضاذتواى    کرهاًػاٍ    کرهاًػاٍ     ۴۳

   هرکسی زاًػگاٍ ػلْم پسغکی کرهاًػاٍ 

۸۳۵۴۴۳۴    

۸۳۵۵۹۲۵    

۸۳۷۰۲۰۶    

۸۳۷۸۳۸۳    

۸۳۶۶۴۳۳    

۴۳۵۸۸۷۰    

۳۲۶۱۸۰۱    

۸۳۶۰۷۵۸    

۰۸۳۱    http://www.kums.ac.ir  

کِگيلْيَ ّ     ۴۴

   تْير احوس 

کاغاًی ، ضتاز هرکسی ... غِرکرز ، تلْار آيت ا   غِرکرز 

   زاًػگاٍ ػلْم پسغکی غِرکرز 

۳۳۳۴۵۸۰    

۵-۳۳۳۰۰۶۱    

   

۲۲۲۷۸۰۵    

۳۳۳۵۶۴۹    

۳۳۳۴۴۹۷    

۳۳۴۵۸۸    

۳۳۳۱۱۵۴    

۳۳۴۳۰۰۴    

۰۳۸۱    http://www.skums.ac.ir   -    

گرگاى، تلْار ُيرکاى ، رّترّی اًجير آب ،    گلطتاى    گلطتاى     ۴۵

    ۶۱۹صٌسّق پطتی 

۲۲۲۴۵۵۱    

۴۴۷۰۱۱۰    

۴۴۲۰۸۹۰    ۲۲۲۴۵۴۰    

۴۴۲۶۰۰۶    

۰۱۷۱    http://www. goums . ir  

آضتارا ، خ حکين ًظاهی غرقی ، رّترّی    آضتارا    گيالى     ۴۶

   هِواًطرای جِاًگرزی 

۵۲۱۳۰۳۱    

   

   

۵۲۱۳۰۳۳    

۵۲۱۳۸۹۵    

۵۲۱۶۶۰۲    

   

۰۱۸۲    http://www.gums.ac.ir  

http://www.kmu.ac.ir/
http://www.kums.ac.ir/
http://www.golestangums.ir/
http://www.golestangums.ir/
http://www.golestangums.ir/
http://www.golestangums.ir/
http://www.gums.ac.ir/


رغت ، ذياتاى ًاهجْ ، رّترّی ّرزغگاٍ    رغت    گيالى     ۴۷

ػضسی ، ضاذتواى زفتر هرکسی زاًػگاٍ ػلْم 

   پسغکی گيالى 

۵-۳۲۲۶۰۶۱    

۳۲۲۱۲۸۲    

۳۲۲۲۴۶۰    

۳۲۲۹۸۲۳    

۳۲۲۶۸۹۹    

۶-

۳۲۲۶۰۶۵    

۳۲۲۹۴۲۹    

۳۲۲۹۸۲۳    

۰۱۳۱    http://www.gums.ac.ir  

ػلْم پسغکی ذرم آتاز ، خ هؼلن ، زاًػگاٍ    ذرم آتاز    لرضتاى     ۴۸

   لرضتاى 

۴-۲۲۰۰۶۶۱    

۳۱۱۴۰۷۸    

   

۲۲۱۳۹۱۳    

۲۲۱۹۴۸۳    

۲۲۱۰۸۵۴    

۲۲۰۲۰۱۴    

۲۲۱۹۴۸۴    

۰۶۶۱    http://www.lums.ac.ir  

 -ضاری   هازًسراى     ۴۹

   ذسر آتاز 
تَ ضوت  ۳۵ضاری ، هيساى ذسر ، کيلْهتر 

زريا ، رّترّی رّضتای طْقسار، تيي پالژ 

   ًيرّی اًتظاهی ّ ارتع 

   ۹-۳۴۷۳۰۶۷    

   

۳۴۷۳۰۷۰    

   

۰۱۵۱    http://www.srd.ir  

، ضَ راٍ جْيثار ، ( رٍ ) ضاری ، هيساى اهام    ضاری    هازًسراى     ۵۰

، زاًػگاٍ (ػج ) اتتسای تسرگراٍ ّلی ػصر

   ػلْم پسغکی هازًسراى 

۲۲۶۲۷۴۳    

۲۲۶۲۳۷۰    

۲۲۶۲۱۴۰    

۲۱۴۴۱۱۴    

۲۱۴۴۰۰۷    

   

۲۲۷۳۶۳۴    

۲۲۵۲۷۲۵    

   

۰۱۵۱    http://www.mmsu.ac.ir  

ضاری    هازًسراى     ۵۱

   ( راهطر)
      ۲-۵۲۵۶۶۸۰    ۵۲۵۱۸۱۲    

   

۰۱۹۲    http://www.mmsu.ac.ir  

تاتل ، ذياتاى گٌج افرّز ،زاًػگاٍ ػلْم    تاتل    هازًسراى     ۵۲

    ۴۷۱۷۶-۴۷۷۴۵: ،کسپطتی پسغکی تاتل

۵-۲۱۹۹۵۹۱    

   

  

2190845 

۲۱۹۰۶۲۱    ۰۱۱۱    http://www.mubabol.ac. ir  

ذياتاى غِيس غيرّزی، ذياتاى ػلن الِسی ،    اراک    هرکسی     ۵۳

جٌة تيوارضتاى اهيرکثير ، زاًػگاٍ ػلْم 

   پسغکی اراک 

۳۱۳۳۸۸۴    

   

۳۱۳۵۷۶۰    

۳۱۳۶۰۵۵    

۳۱۳۰۳۰۶    

۳۱۳۴۷۶۶    

۳۱۵۲۰۵۴    

۳۱۳۳۱۷۴    

۰۸۶۱    http://www.arakmu.ac. ir  

http://www.gums.ac.ir/
http://www.lums.ac.ir/
http://www.srd.ir/
http://www.mmsu.ac.ir/
http://www.mmsu.ac.ir/
http://www.mubabol.ac./
http://www.mubabol.ac./
http://www.mubabol.ac./
http://www.arakmu.ac.ir/
http://www.arakmu.ac.ir/
http://www.arakmu.ac.ir/


۳۱۳۲۳۳۳       

تٌسر    ُرهسگاى     ۵۴

   ػثاش 
تٌسر ػثاش ، تلْار غِيس چوراى ، ذياتاى 

   اضتاًساری ، جٌة اضتاًساری 

۶-۳۳۳۴۲۷۵    

   

۳۳۳۴۲۷۱    

۳۳۳۳۲۸۶    

   

۳۳۳۱۹۹۱    

۳۳۳۶۶۱۷    

۳۳۵۰۰۷۶    

۳۳۳۳۲۸۹    

۰۷۶۱    http://www.hums.ac.ir  

کاغاًی ... چِارراٍ غريؼتی ،اتتسای تلْار آيت ا   ُوساى    ُوساى     ۵۵

   ، ضتاز هرکسی زاًػگاٍ ، ضاذتواى غوارٍ يک 

۴-۲۵۲۰۱۸۲    ۴-۸۲۷۶۰۱۳    

   

۲۵۲۰۴۰۲    

۲۵۲۸۰۲۷    

۰۸۱۱    http://wrww.umsha.ac.i  

مجتمع  ىمدان 56

فرىنگی 

 رفاىی 

خيابان شريعتی، ابتدای خيابان ميرزاده 

 (ع)عشقی،رًبرًی مسجد اما رضا

   8324013 8324014 0811کد

غِيس )يسز   يسز  57

   ( صسّقی

ابتدای بلٌار شييد صدًقی، ستاد مرکسی 

 دانشگاه 
7240171-5 7240137 

8258401 

7242664 

7254750 

۰۳۵۱    http://www.ssu.ac.ir   
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