جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان آذربايجان شرقی
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 399واحد آذرشهر
 - 350واحد اسكو
 - 220واحد اهر

خيابان امام خمينی (ره)  ،جنب بيمارستان شهيد مدنی
ميدان شهيد فهميده
کيلومتر  2جاده اهر -تبريز ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

 - 396واحد ايلخچی

ايلخچی،خيابان امام  ،جنب بانک ملی شعبه مرکزی

 - 351واحد بستان آباد

خيابان مطهری ،کوچه پستخانه

 - 144واحد بناب
 - 700واحد بين المللی

خيابان امام خمينی (ره) ،روبروی پليس راه ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی
منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس ،خيابان همام جنب اداره کل گمرک

پیش کد

شماره تلفن
4237370-3

0412

3227461-5

0412

2228211،2235583-4

0426

3326060-9

0412

4123666

0432

7238893-5

0412

3025588،3025589

0492

جلفا
3318681-5

0411

 - 102واحد تبريز
 - 471واحد جلفا

منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس ،خيابان همام جنب اداره کل گمرک

3025588،3025589

0492

 - 386واحد خامنه

خيابان شهيد محمد خيابانی ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

2342761،2344143

0472

 - 124واحد سراب

خيابان فرهنگيان ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

2228222

0431

 - 195واحد شبستر

جنب پارک آزادگان ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

2225311-4

0471

3343560-2

0472

انتهای خيابان معلم  ،روبروی ثبت احوال

6222616

0422

تبريز  ،شهرک باغميشه  ،الهيه  ،خيابان سبالن

3378343

0411

 - 390واحد صوفيان

 - 256واحد عجب شير
 - 236واحد علوم و

کيلومتر  2جاده تهران ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

کيلومتر 3جاده شبستر ،مجتمع آموزشی دانشگاه

تحقيقات آذربايجان شرقی
 - 276واحد کليبر

خيابان معلم ،ميدان فرمانداری

 - 147واحد مراغه

بلوار شهيد درخشی ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

 - 125واحد مرند

کيلومتر  2جاده تبريز ،ميدان دانشگاه  ،دانشگاه آزاد اسالمی

2264065 ، 2265111-2

 - 300واحد ملكان

کيلومتر  5جاده ملكان -تبريز  ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

8227730-1،8230701-8

0422

 - 297واحد ممقان

ميدان نماز ،بلوار شهيد باهنر

4325701-4

0412

 - 218واحد ميانه

بلوار شهدای زينبيه ،جنب پارک موتوری شهرداری

2237040-3

0423

3243691-2

0427

3048886

0492

6124914-5

0432

6225439

0424

 - 348واحد ورزقان
 - 338واحد هادی شهر
 - 388واحد هريس
 - 301واحد هشترود

خيابان امام خمينی (ره)  ،دانشگاه آزاد اسالمی
بلوار بعثت  ،کوی گلستان
خيابان امام خمينی(ره)  ،دانشگاه آزاد اسالمی
خيابان شهيد بهشتی جنوبی ،جنب ايران خودرو

1

4224911-20

0427

3254506-9

0421
0491

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان آذربايجان شرقی
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 101واحد تهران

پیش کد

شماره تلفن

021

خيابان آزادی ،خيابان اسكندری شمالی ،خ فرصت شيرازی پالک 160

مرکزی
 - 687مرکز باسمنج

تبريز  ،باسمنج  ،خيابان امام خمينی(ره)

 - 472مرکز بندرشرفخانه

انتهای خيابان امام خمينی (ره)  ،جنب ايستگاه راه آهن ،دبيرستان شهيد عزت رفيعی

2162770

 - 508مرکز ترکمانچای

خيابان امام خمينی (ره)

3222060

0424

 - 470مرکز تسوج

خيابان امام خمينی (ره)،کيلومتر  2جاده قديم تسوج  -سلماس

2465252

0472

 - 349مرکز خاروانا

خاروانا ،خيابان امام خمينی (ره)  ،دانشگاه آزاد اسالمی

3622395

0427

5232698-9

0427

 - 492مرکز خدا آفرين

بخش خداآفرين ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 616مرکز خسروشهر

به واحد تبريز مراجعه شود

6344440 ، 6344449

0411
0472

 - 485مرکز زنوز

خيابان امام خمينی (ره)  ،روبروی خيابان شهيد بهشتی

 - 566مرکز سردرود

خيابان امام خمينی (ره)  ،انتهای خيابان طالقانی ،روبروی پمپ بنزين

 - 552مرکز سيس

خيابان امام خمينی(ره)

2322201

 - 504مرکز گوگان

خيابان امام خمينی (ره  )،خيابان سعدی  ،باالتر از بخشداری گوگان

4528446

0412

 - 580مرکز مهربان

خيابان امام خمينی (ره) ،روبروی شهرداری

7123030

0432

2623107

0427

7237993-7237994

0412

 - 491مرکز هوراند
 - 487آموزشكده سما

هوراند ،دانشگاه آزاد اسالمی
ساخنمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی  ،آموزشكده فنی و حرفه ای سما

2122242

0492

4214102،4213909

0411
0472

بناب
 - 304آموزشكده سما
تبريز
 - 423آموزشكده سما
سراب
 - 425آموزشكده سما

خواهران :خيابان ائل گلی ،فلكه خيام 35 ،متری سينا ،نرسيده به برجهای آسمان تبريز  -کوچه
گلبرگ برادران  :خيابان ارتش جنوبی  ،پاستور جديددوم ،ساختمان صدرا
خواهران :خيابان شهيدباکری ،روبروی کميته امدام امام خمينی (ره) -برادران :خيابان آزادی،

خواهران 3302770،3311590

0411

 5430031برادران
2235003

0431

جنب دادگستری
جاده تبريز -آذرشهر ،شهرجديد سهند ،فاز ،2متخصصين  ،4انديشه اول ،فرعی 8

3430430-34

0412

2225311

0471

سهند تبريز
 - 489آموزشكده سما

جاده وايقان ،روبروی کوی بهمن

 - 662آموزشكده سما

به واحد عجب شير مراجعه شود

شبستر
عجب شير
 - 402آموزشكده سما
مراغه
 - 371آموزشكده سما

خواهران :خيابان معلم شمالی ،جنب کتابخانه عمومی -برادران :خيابان آيت ا ..کاشانی جنب پارک
قيزالرساالن

2266005

ميدان دانشگاه  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند

مرند
 - 642آموزشكده سما

2247343،2246900

0421

به واحد ملكان مراجعه شود .

ملكان

2

0491

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان آذربايجان شرقی
نام محل دانشگاهی
 - 433آموزشكده سما

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی
خيابان  22بهمن ،فلكه بعثت

پیش کد

شماره تلفن
4325971-4

0412

2244760، 2230805

0423

ممقان
 - 374آموزشكده سما

ميدان دکتر شريعتی  ،خيابان شاهد

ميانه
 - 592آموزشكده سما

به واحد هشترود مراجعه شود .

هشترود

3

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان آذربايجان غربی
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 103واحد اروميه

خيابان شهيد بهشتی ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 379واحد بوکان

بلوار کردستان ،جنب تعاونی شماره يک

 - 137واحد خوی

کيلومتر  5جاده خوی_ سلماس ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 264واحد سلماس

بلوار جمهوری اسالمی ،جنب بيمارستان خاتم االنبياء

 - 336واحد شاهين دژ

بلوار پاسداران ،روبروی ترمينال قاسملو

 - 562پرديس علوم و

اروميه،خيابان شهيد بهشتی ،دانشگاه آزاد اسالمی

پیش کد

شماره تلفن
3440094-6

0441

6245111،6242111

0482

2550026،2550001-6

0461

5225552-3

0443

4229263،4221797

0482

3440094-6

0441

تحقيقات آذربايجان غربی
3372892،3374937

0462

 - 241واحد ماکو

کيلومتر  2جاده ترانزيتی ماکو -بازرگان

 - 166واحد مهاباد

کوی دانشگاه  ،مجتمع اداری و آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

2338670

0442

 - 249واحد مياندوآب

مياندوآب  ،جاده تبريز  ،جنب ترمينال جديد

2457711

0481

 - 246واحد نقده

جاده حسنلو ،دانشگاه آزاد اسالمی

6228181-2

0443

 - 582مرکز پيرانشهر

خيابان شهيد بهشتی  ،ابتدای مولوی غربی

4232411

0444

 - 511مرکز چالدران

خيابان امام خمينی (ره )،روبروی بانک ملی

3626527

0462

 - 531مرکز سردشت

بلوار شهدای 7تير ،پائين تر از فرمانداری ،ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد

3221990-2

0444

 - 683مرکز سولدوز

به واحد اروميه مراجعه شود

 - 551مرکز قره ضياالدين

خيابان طالقانی

2727199

0462

 - 321آموزشكده سما

شهرک بهداری ،خيابان فارابی ،خيابان محتشم ،مجتمع آموزشی سما

3666963

0441

 - 442آموزشكده سما

خيابان کوچری  ،ميدان کشاورز ( قمسال )  ،جنب کليسا

2357707

0461

اروميه
خوی
 - 373آموزشكده سما

کوی دانشگاه  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد ،ساختمان اميرکبير

2242010-3

0442

مهاباد
 - 434آموزشكده سما

2457711

مياندوآب  ،جاده تبريز  ،جنب ترمينال جديد

مياندوآب

4

0481

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان اردبیل
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی

پیش کد

شماره تلفن

 - 119واحد اردبيل

ميدان بسيج ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

 - 473واحد بيله سوار

بيله سوار مغان ،کمربندی ،دانشگاه آزاد اسالمی

8227815-6

خيابان جهاد کشاورزی

7220031-3

 - 287واحد پارس آباد

7728020-22-24-29

0451
0452
0452

مغان
 - 213واحد خلخال
 - 627پرديس علوم و

خيابان وليعصر(عج)  ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی
هجده کيلومتری اردبيل  ،شهر سرعين

4254905

0452

7728020-22-24-29

0451

تحقيقات اردبيل
6229721-2

0452

 - 391واحد گرمی
 - 263واحد مشكين شهر

خيابان شهدا ،خيابان دانشگاه

5241415

0452

 - 514مرکز اصالندوز

کمپ سازمان آب

7823614

0452

6622994،6622909

0452

2220302

0452

 - 515مرکز انگوت

کيلومتر  3جاده گرمی -اردبيل

خيابان امام خمينی(ره)

 - 553مرکز سرعين

خيابان معلم غربی ،جنب خانه معلم

 - 555مرکز الهرود

به واحد مشكين شهر مراجعه شود

 - 674مرکز نير

به واحد اردبيل مراجعه شود

 - 554مرکز هشتجين

خيابان شهيد چمران ،کوچه اميرکبير

 - 436آموزشكده سما

خواهران :خيابان حافظ ،مجتمع آموزشی سما  -برادران :خيابان شهيد باکری ،سه راه اتوبوس رانی

4822074

0452

6632272 ، 6632096-7

0451

اردبيل
 - 543آموزشكده سما

7224004

خيابان جهاد کشاورزی ،باالتر از مديريت جهاد کشاورزی

0452

پارس آباد مغان

 - 345آموزشكده سما

بلوار  17شهريور ،کوچه دانشگاه ،مجتمع آموزشی سما ،آموزشكده فنی و حرفه ای سما

4228361، 4223902

0452

خلخال
 - 545آموزشكده سما

کيلومتر  3جاده گرمی -اردبيل

 - 643آموزشكده سما

به واحد مشكين شهر مراجعه شود .

6226300

گرمی
مشكين شهر

5

0452

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان اصفهان
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 177واحد اردستان
 - 175واحد

شماره تلفن

ميدان انقالب ،بلوار دانشجو ،خيابان دانشگاه

پیش کد

5242048،5242046

0362

اصفهان  ،انتهای خيابان جی (جی شرقی)  ،ارغوانيه

5354001-9

0311

دفتر مرکز آموزش دانشگاه آزاد اسالمی

4347001-2

0362

3229401-3

0332

3660200-6، 3660011-4

0311
0312

اصفهان(خوراسگان)
 - 475واحد بادرود
 - 595واحد تيران

تيران  ،بلوار آيت ا ..امامی

 - 188واحد خمينی شهر

منظريه ،بلوار دانشجو ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 318واحد دولتآباد

دولت آباد برخوار ،بلوار دانشگاه

5828666،5829090-5

کيلومتر  3جاده دهاقان -شهرضا

2624051-3

0322

5500

0322

5268511-4

0312

3243001-5

0321

5452290-3

0335

 - 183واحد دهاقان
 - 462واحد سميرم
 - 394واحد شاهينشهر

خيابان ميرزارضای کرمانی ،خيابان جنب سپاه پاسداران
بزرگراه آزادگان (جاده پااليشگاه اصفهان )  ،مقابل کارخانه گلبافت

 - 197واحد شهرضا

انتهای خيابان پاسداران

 - 219واحد شهرمجلسی

کيلومتر  65جاده اصفهان -مبارکه ،شهرجديد عالمه مجلسی

محل تشكيل کالس

پذيرفته شدگان جنس "زن" واحد شهرمجلسی در سپاهان شهر می باشد .
 - 568واحد علوم و

اصفهان  ،پل خواجو  ،خيابان آبشار اول  ،نرسيده به چهارراه آبشار  ،شهرز

6624961 ، 6624963

0311

تحقيقات اصفهان
 - 258واحد فريدن

داران ،انتهای بلوار دانشگاه آزاد اسالمی

 - 172واحد فالورجان

بلوار بسيج ،بلوار دانشگاه

 - 116واحد کاشان

کيلومتر 3جاده کاشان-قم ،جنب بيمارستان شهيد بهشتی

 - 266واحد گلپايگان

جاده گوگد ،سعيدآباد ،کيلومتر  3ارگ

 - 294واحد لنجان

اصفهان  ،شهرستان لنجان  ،ابتدای ورودی شهر سده لنجان

 - 190واحد مبارکه

ميدان امام خمينی (ره)  ،بلوار معلم ،دانشگاه آزاد اسالمی

4225330

0372

7420134-5

0311

5550055

0361

3487708-11

0372

2437001-5

0334

5230360-2، 5224600

0335

4222828، 4222929

0312
0323

 - 205واحد ميمه

خيابان انقالب اسالمی ،بلوار دانشگاه

 - 176واحد نائين

ميدان مدرس ،بلوار دکتر حسين فاطمی

2266091-5

 - 150واحد نجف آباد

بلوار دانشگاه

2644048-9

0331

 - 289واحد نطنز

اميديه ،ميدان بيت المقدس ،جنب اداره هواشناسی

4248731-4

0362

 - 267واحد هرند

بلوار دانشگاه

6333351-3

0312

 - 669مرکز آران و

به واحد کاشان مراجعه شود

بيدگل

6

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان اصفهان
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی

شماره تلفن

 - 573مرکز جوشقان قالی کيلومتر  90جاده اصفهان -تهران  ،ميمه  ،جوشقان قالی ،بلوار امام رضا (ع)
 - 640مرکز خوانسار

بلوار معلم

 - 337مرکز زواره

بلوار جانباز ،دانشگاه آزاد اسالمی زواره

 - 672مرکز مهردشت

دهق بلوار وليعصر (عج) ميدان سپاه

 - 591مرکز نيک آباد

جرقويه  ،نيک آباد  ،ميدان امام خمينی (ره)

 - 467آموزشكده سما

بلوار دانشجو  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،حوزه معاونت سما

پیش کد
55662080-4

031

2224175

0371

5374411-2

0362

4225440-4

0332

7223705

0312

3660209 ، 3664172

0313

خمينی شهر
 - 305آموزشكده سما
خوراسگان ( اصفهان )

خواهران :خيابان پروين اعتصامی ،کوچه  16متری شاهد ،جنب آتش نشانی -برادران :خيابان ارتش

8822714

5591240،7810006

0311

 ،بلوار کشاورز ،شهرک اميريه ،خيابان هفتم آدرس ساختمان جديد ( خواهران و برادران ):
کيلومتر  35جاده انرژی اتمی اصفهان  ،روستای برسيان  ،مقابل پمپ بنزين

 - 644آموزشكده سما

3232701

انتهای خيابان پاسداران  -دانشگاه آزاد اسالمی

0321

شهرضا
 - 650آموزشكده سما

5265858

ميدان امام خمينی  ،بلوار معلم  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه  ،دانشكده سينا

0335

مبارکه
 - 309آموزشكده سما

36و2436431

امير آباد  ،خيابان شهيد مفتح

نجفآباد

7

0331

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان البرز
نام محل دانشگاهی
 - 638پرديس علوم و

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

پیش کد

شماره تلفن

انتهای رجائی شهر ،بلوار شهيد موذن ،مجتمع دانشگاهی حضرت اميرالمومنين(ع)

34418143-6

026

 - 115واحد کرج

انتهای رجائی شهر ،بلوار شهيد موذن ،مجتمع دانشگاهی حضرت اميرالمومنين(ع)

34418143-6

026

 - 494واحد هشتگرد

بلوار امام امت ،جنب شورای اسالمی شهر هشتگرد ،ساختمان سابق شهرداری

44236091-44239717-44210164

026

 - 663مرکز طالقان

طالقان  ،شهرک بهاران  ،منگالن

44845002-3

026

45360021-2

026

تحقيقات البرز

 - 561مرکز نظرآباد
 - 308آموزشكده سما

کيلومتر  85اتوبان تهران -قزوين  ،نظر آباد  ،علی آباد  ،خيابان نواب صفوی
خواهران :چهارراه امام ،خيابان چالوس ،سه راه عظيميه -برادران :شهرک اوج ،انتهای نواب 11

کرج

8

برادران ،32536867خواهران 32509500

026

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان ايالم
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 254واحد ايالم
 - 457واحد ايوان غرب

انتهای بلوار دانشجو
خيابان امام خمينی (ره)  ،کوچه نواب صفوی ،جنب دبيرستان فاطمه زهرا(س)

 - 334واحد دره شهر

خيابان نيروی هوايی ،باالتر از اداره مخابرات

 - 481واحد دهلران

دهلران ،خيابان جمهوری اسالمی  ،خيابان تختی ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 639پرديس علوم و

ميدان شهيد کشوری ،ابتدای بلوار شهيد مدرس ،روبروی آموزش و پرورش شهرستان ،ساختمان

تحقيقات ايالم

اداری دانشگاه آزاد اسالمی

 - 547مرکز آبدانان
 - 631مرکز شيروان و

انتهای خيابان  15خرداد شمالی

پیش کد

شماره تلفن
2227526-8

0841

3232400

0842

5225601

0842

7228901-2

0842

2228074

0841

6227700-1

0842

به واحد ايالم مراجعه شود

چرداول
 - 544مرکز مهران
 - 439آموزشكده سما

مهران  ،بلوار بسيج  ،خيابان شهيد اسماعيلی
بلوار رزمندگان  ،ميدان گلها

ايالم

9

8225966

0842

2235782-3

0841

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان بوشهر
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 516واحد اهرم
 - 335واحد بندرديلم
 - 146واحد بوشهر
 - 174واحد جزيره

خيابان ساحلی
خيابان شريعتی جنوبی مقابل هنرستان وليعصر(عج)
شهرجديد عاليشهر ،بلوار دانشگاه ،مجتمع دانشگاهی عاليشهر
خيايان شهدا ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

پیش کد

شماره تلفن
5226008 ، 5222008

0772

4225553

0772

5682305-9

0771

2822224

0772

خارک
6240715 ، 6240717

0772

 - 224واحد خورموج

بلوار دانشجو  ،بعد از پل زير گذر

4249129،4242437-8

0773

 - 290واحد دشتستان

برازجان ،خيابان بيمارستان مهر ،روبروی دادگستری

5622244

0772

 - 526واحد دلوار

خيابان شهيد رئيس علی دلواری ،کوچه شهيد حسين پيوست

5553766

0771

 - 397واحد گناوه

بلوار پاسداران ،دانشگاه آزاد اسالمی

3231400

0772

 - 665مرکز جم

جم  ،خيابان فرمانداری  ،جنب اداره مخابرات

7624303

0772

 - 576مرکز دير

بندر دير  ،ابتدای بلوار شهيد بهشتی  ،روبروی سازمان تامين اجتماعی

8228089

0772

7228311-3

0772

3554646،3532799

0771

 - 632پرديس علوم و

بوشهر،خيابان شهيد مطهری  ،روبروی آتش نشانی  ،جنب دبيرخانه منطقه 16

تحقيقات بوشهر

 - 416مرکز کنگان
 - 419آموزشكده سما
بوشهر

خيابان ملت
خواهران :خيابان شهيد بهشتی ،روبروی تعزيرات  -برادران :خيابان شهيد بهشتی( فرودگاه سابق )،
کوچه حاج نجف

10

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان تهران
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 238واحد اسالمشهر

شماره تلفن
56358105-7

021

 - 503واحد الكترونيكی

ميدان ونک ،خيابان مالصدرا  ،خيابان شيراز جنوبی  ،کوچه سرو  ،پالک 7

88059686-9

021

 - 501واحد پرديس

شهر جديد پرديس ،کيلومتر  25جاده آبعلی ،روبروی سايت ماهواره ای ،فاز  4پرديس

76281010-1

021

 - 298واحد پرند

آزادراه تهران -ساوه ،نرسيده به عوارضی دوم ،شهرجديد پرند

56733001-2

021

22006660-7

021

88830826-30

021

33594950-9

021

22977862-3,22952911,22977859

021

44220677-9

021

76328181-9

021

22542238،22564571-3

021

 - 136واحد پزشكی تهران
 - 141واحد تهران جنوب

ميدان نماز ،خيابان شهيد صياد شيرازی

پیش کد

خيابان دکتر شريعتی ،زرگنده ،قلهک
مراجعه به سايت واحد تهران جنوب به آدرس  www.azad.ac.ir :يا enroll.azad.ac.ir

 - 284واحد تهران شرق

جاده خاوران ،شهرک قيام دشت ،انتهای خيابان شهيد باهنر

 - 157واحد تهران شمال

چهارراه پاسداران ،ميدان هروی ،خيابان گلستان پنجم ،خيابان مكران جنوبی ،پالک 16

 - 228واحد تهران غرب

بلوار اشرفی اصفهانی ،نرسيده به پل شهيد همت ،کوچه شهيد حسن آذری ،جنب شهرک هما

 - 250واحد دماوند
 - 227واحد دندانپزشكی

بلوار شهيد بهشتی ،نرسيده به ميدان معلم
خيابان پاسداران ،گلستان پنجم ،شماره  -18خيابان پاسداران  ،نيستان دهم  ،شماره 4

تهران
56424385

021

 - 559واحد رباط کريم

خيابان شهيد حاج جعفری (بخشداری) ،پالک  ،59ساختمان شماره 2

76505017-24

021

 - 113واحد رودهن

جاده دماوند -فيروزکوه

46896000

021

 - 252واحد شهرقدس

تهران  ،بزرگراه فتح  ،کيلومتر  20شهر قدس  ،انتهای بلوار شهيد کلهر

 - 583واحد صفادشت

صفادشت  ،بلوار اصلی  ،ميدان نبی اکرم  ،بلوار الغدير

65432746

021

 - 225واحد علوم داروئی

خيابان شريعتی ،قلهک ،خيابان يخچال ،کوچه ياسمن ،واحد علوم داروئی

22609043

021

44865154-6

021

 - 123واحد علوم و

ميدان پونک ،انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی ،به طرف حصارک

تحقيقات
 - 625پرديس علوم و

76301225-39

 20کيلو متری ابتدای جاده دماوند-فيروزکوه

021

تحقيقات دماوند

 - 682پرديس علوم و

به واحد شهر قدس مراجعه شود

تحقيقات شهرقدس
 - 135واحد فيروزکوه

خيابان  45متری ،ابتدای شهرک وليعصر(عج)

 - 560واحد مالرد

به واحد شهرقدس  -شهريار مراجعه شود

 - 143واحد ورامين

76443868،76444091-3

36725011-4

پيشوا ،شهرک نقش جهان
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021

021

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان تهران
نام محل دانشگاهی

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

 - 139واحد يادگار امام

اتوبان تهران -قم  ،نرسيده به پل هوايی مرقد مطهر حضرت امام (ره)  ،مجتمع دانشگاهی يادگار امام

پیش کد

شماره تلفن
5277800-4

021

خمينی (ره)
 - 636مرکز آبسرد

ميدان الغدير  ،بلوار امام حسين

 - 572مرکز بومهن

بلوار امام خمينی (ره)  ،ايستگاه حاج منصور

 - 577مرکز شهريار

به واحد شهرقدس  -شهريار مراجعه شود

 - 686مرکز صباشهر
 - 656مرکز قرچک

76375700-1

021

76235656 ، 76235511

021

شهريار  ،صباشهر  ،بلوار دانشگاه

65624563-5

021

شهرستان قرچک  ،شهرک طالئيه ،ميدان گل گندم  ،خيابان بهارجنوبی

36151700-2

021

ورامين
 - 437آموزشكده سما

56832464-5

ميدان نماز ،به سمت جاده احمدآباد  ،ميدان واليت  ،ابتدای شهرک الهيه

021

اسالمشهر
 - 455آموزشكده سما

65561021-3

فاز  3انديشه ،خيابان آزادی  ،خيابان شهرداری غربی  ،جنب مجتمع گلسار

021

انديشه
 - 412آموزشكده سما

ميدان پارچين ،انتهای بلوار شهدای رحيمی

 - 384آموزشكده سما

ساختمان شماره  :1جنت اباد شمالی  ،باالتر از ايرانپارس  ،بلوار المهدی  ،خيابان ايرانشهر شمالی ،

36021600

021

44824715-17 ، 44830090

021

پاکدشت
تهران
 - 384آموزشكده سما
تهران
 - 384آموزشكده سما
تهران
 - 384آموزشكده سما
تهران
 - 695آموزشكده سما

ميدان استاد شهريار  ،شهريار شمالی  ،گلبرگ شرقی
ساختمان شماره  :3فلكه دوم شهران  ،خيابان کوهسار  ،نرسيده به پاسگاه کن  ،جنب مجتمع ورزشی

44351882-4 ،44351699

021

شهدای کن  ،نبش خيابان مدرسه  ،پالک 31
ساختمان شماره  : 4خيابان دکتر شريعتی  ،باالتر از پل سيد خندان  ،پشت پارک شريعتی  ،خيابان

021

22855779و22852330

آذرشهر  ،نبش يكان شرقی
ساختمان شماره  : 5ازگل  ،لويزان  ،باالتر از دانشگاه شهيد رجايی ،پل نوبهار  ،خيابان نوبهار  ،کوی

22190609 ، 22190593 ، 22191241

021

فرهنگيان
ساختمان شماره  : 2تهرانسر  ،بلوار گلها  ،بلوار ياس  ،خيابان فجر  ،ضلع شمالی بوستان فجر

44564462 ، 44516224 ، 44516443

021

76340532

021

76501011-2

021

تهرانسر
 - 488آموزشكده سما

بلوار شهيد بهشتی  ،جنب اداره ثبت اسناد دماوند

 - 444آموزشكده سما

خيابان شهيد چمران ،روبروی مدرسه ايمان

دماوند
رودهن
 - 563آموزشكده سما

کيلومتر  20جاده قديم تهران  -کرج  ،شهر قدس  ،ميدان قدس  ،انتهای بلوار شهيد کلهر

46842929

021

شهرقدس
 - 310آموزشكده سما

36225540-4 ، 36229012 ، 36226010

ميدان رازی ،خيابان دانشگاه  ،خيابان شهيد بختياری

ورامين
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021

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان چهارمحال وبختیاري
نام محل دانشگاهی
 - 242واحد بروجن
 - 133واحد شهرکرد
 - 685پرديس علوم و

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی
کيلومتر  2جاده بروجن -مبارکه ،دانشگاه آزاد اسالمی
رحمتيه ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

پیش کد

شماره تلفن
4223812

0382

3361000-3

0381

به واحد شهرکرد مراجعه شود

تحقيقات چهارمحال و
 - 401واحد فارسان

خيابان نواب صفوی ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 463مرکز اردل

خيابان امام ،جنب بانک کشاورزی

 - 655مرکز لردگان

به واحد شهرکرد مراجعه شود

 - 272مرکز هفشجان

به واحد شهرکرد مراجعه شود

 - 366آموزشكده سما

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آموزشی سما

7221848-9

0382

6224040

0382

33110055-7

شهرکرد
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0381

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان خراسان جنوبی
نام محل دانشگاهی
 - 131واحد بيرجند
 - 229واحد طبس
 - 658پرديس علوم و

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی
انتهای خيابان آيت ا ..غفاری
بلوار شهيد مطهری ،دانشگاه آزاد اسالمی

پیش کد

شماره تلفن
4430001-5

0561

4236129

0353

به واحد بيرجند مراجعه شود

تحقيقات خراسان جنوبی
 - 261واحد قاينات
 - 507مرکز نهبندان
 - 355آموزشكده سما

بلوار سيمانشهر  ،خيابان شفا  ،خيابان پروفسور للهی
بلوار امام خمينی (ره)  ،روبروی بيمارستان شهيد آتش دست
خيابان معلم،معلم  ، 60آموزشكده فنی و حرفه ای سما

5262150-2

0562

6225642-3

0562

4421843

0561

بيرجند
 - 448آموزشكده سما

5262158 ، 5262054

بلوار سيمانشهر  ،خيابان شفا  ،خيابان پروفسور للهی

قائن

14

0562

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان خراسان رضوي
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 280واحد بردسكن
 - 265واحد تايباد
 - 118واحد تربت جام

بلوار ورودی شهر ،روبروی نمايندگی ايران خودرو
خيابان دانشگاه
کيلومتر  6جاده تربت جام -مشهد ،ساختمان مرکزی دانشگاه

 - 132واحد تربت حيدريه شهرک وليعصر(عج)کيلومتر 7جاده تربت حيدريه  -مشهد
 - 127واحد سبزوار
 - 617پرديس علوم و

ميدان دکتر شريعتی ،خيابان دانشگاه
نيشابور،خيابان پژوهش ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

پیش کد

شماره تلفن
7226200

0532

4231000-4

0529

2210222

0528

2294958-61

0531

2646810،2467871

0571

6621901-10

0551

تحقيقات خراسان رضوی
 - 689پرديس علوم و

به واحد سبزوار مراجعه شود

تحقيقات سبزوار
 - 691پرديس علوم و

به واحد مشهد مراجعه شود

تحقيقات مشهد
 - 162واحد فردوس

خيابان همافران

 - 206واحد قوچان

کيلومتر  4جاده قوچان -مشهد ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

 - 212واحد کاشمر

بلوار سيدمرتضی ،کيلومتر 4مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

 - 140واحد گناباد
 - 111واحد مشهد

ميدان بسيج ،خيابان دانشگاه
 59دانشگاه آزاد اسالمی
قاسم آباد ،بلوار اماميه ،اماميه ،

 - 130واحد نيشابور

خيابان پژوهش ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

 - 517مرکز بجستان

بجستان ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 522مرکز جوين

شهرستان نقاب ،روبروی پمپ بنزين  ،دبيرستان قائم

 - 524مرکز خواف

خيابان پيراحمد  ،بين پيراحمد 14و16

 - 339مرکز درگز

انتهای خيابان امام خمينی (ره) ايستگاه لطف آباد

 - 486مرکز رشتخوار

به واحد تربت حيدريه مراجعه شود

 - 530مرکز سرخس

خيابان امام  ،جنب پارک کوثر

 - 506مرکز فريمان
 - 257مجتمع آموزشی

2224901-3،2222540

0534

2225558،2224180

0581

8250501-7

0532

7255000

0533

6220010-4

0511

6621901-10

0551

6226954-5

0533

5220010

0572

4222154

0532

5228551-2

0582

5229004

0512

6231012-4

0512

کيلومتر  35جاده مشهد -قوچان ،شهرک گلبهار ،پرديس دانشگاه

6323250

0582

کيلومتر  35جاده مشهد  -نيشابور  ،جنب پليس راه باغچه

3523646

0512

2242985-6،2227439

0528

کيلومتر  4جاده سد فريمان

گلبهار
 - 692مرکز آموزش ملک
آباد
 - 357آموزشكده سما

خيابان دارايی ( 17شهريور)

تربت جام
 - 323آموزشكده سما

2225214،2225343

خيابان رازی ،نبش رازی 6

تربت حيدريه

15

0531

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان خراسان رضوي
نام محل دانشگاهی
 - 443آموزشكده سما

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

شماره تلفن

انتهای خيابان امام خمينی (ره)  ،ساختمان دانشگاه آزاد اسالمی

پیش کد
5228551

0582

2643001-3

0571

2222540،2224901-3

0534

درگز
 - 364آموزشكده سما

خيابان دانشگاه  ،خيابان مهارت  ،آموزشكده فنی و حرفه ای سما

 - 367آموزشكده سما

خيابان همافران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس

سبزوار
فردوس
 - 428آموزشكده سما

2239006-8

ابتدای جاده قوچان -مشهد  ،ضلع جنوبی بلوار امام رضا(ع) ،کوی احمد آباد

0581

قوچان
 - 429آموزشكده سما

8250546،8250545

کيلومتر ، 4بلوار سيدمرتضی ،دانشگاه آزاد اسالمی

0532

کاشمر
 - 330آموزشكده سما

7257634،7255736

شهرک آزادی ،خيابان رسالت ،انتهای رسالت 5

0535

گناباد
 - 332آموزشكده سما

6615033،6618710،7682064خواهران و

قاسم آباد ،ميدان مادر ،بلوار اديب ،مقابل اديب 22

مشهد
 - 376آموزشكده سما

0511

 6631002-4برادران
6626100-3

شهرک قدس  ،انتهای دانشگاه  - 1نبش خيابان سروش

نيشابور

16

0551

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان خراسان شمالی
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 315واحد اسفراين
 - 182واحد بجنورد
 - 169واحد شيروان
 - 657پرديس علوم و

ميدان مادر
خيابان  17شهريور جنوبی ،خيابان دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی
خيابان دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی

پیش کد

شماره تلفن
7266501-4

0585

2296982-94

0584

6243900-8

0585

به واحد بجنورد مراجعه شود

تحقيقات خراسان شمالی
 - 476مرکز جاجرم

انتهای خيابان شهيد رجايی ،جنب پمپ بنزين

 - 579مرکز مانه و سملقان

به واحد بجنورد مراجعه شود

 - 569آموزشكده سما

3226065،3226600

خيابان طالقانی شرقی  ،کوچه شهيد حسن سوئی ( جنب کتابخانه ارشاد )

2253992

0585

0584

بجنورد
 - 426آموزشكده سما

6236370

بلوار فلسطين ،مجتمع سما

شيروان

17

0585

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان خوزستان
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 151واحد آبادان

شماره تلفن
4460113-4،4460118

0631

 - 187واحد اميديه

اميديه ،بلوار دانشگاه

3223434-6

0652

 - 295واحد انديمشک

خيابان انقالب ،نبش خيابان سعدی

4240791-2

0642

 - 106واحد اهواز

بلوار گلستان ،فلكه فرهنگ شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی

3348420-4

0611

 - 153واحد ايذه

خيابان نورآباد ،ميدان دانشجو

5222040،5224040

0692

 - 389واحد باغملک

خيابان شهرداری ،جنب شهرداری

4220044

0692

 - 215واحد بهبهان

خيابان شهيد کرم نسب ،خيابان دانشگاه

4220105-7،4220145

0671

4240107-8،4240086-7

0632

6260601-5

0641

 - 500واحد خرمشهر
 - 165واحد دزفول

آبادان ،بلوار آيت ا ..طالقانی ،روبروی بيمارستان آيت ا ..طالقانی ،دانشگاه آزاد اسالمی

پیش کد

کوی معين (زمين شهری)  ،دانشگاه آزاد اسالمی
ابتدای جاده دزفول -انديمشک ،جنب بيمارستان دکتر گنجويان ،بلوار آزادگان ،دانشگاه آزاد
اسالمی

 - 230واحد رامهرمز

ميدان توحيد(سيلو)  ،جاده کمربندی اهواز -ايذه ،کيلومتر يک

 - 313واحد سوسنگرد

خيابان شهيد غديری اصل ،روبروی جاده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی

4222323

 - 474واحد شادگان

جاده کمربندی ،روبروی فرمانداری شادگان

3229191

0632

منطقه شوشترنو ،بلوار دانشگاه

6232491-4

0612

اهواز ،بلوار پاسداران ،سه راهی فرودگاه

4435280-4

0611

 - 204واحد شوشتر
 - 232واحد علوم و

2225520،2222009

0691
0612

تحقيقات خوزستان
2330511

0652

 - 191واحد ماهشهر

خرمشهر  ،مينوشهر  ،خيابان سوم خرداد

4723082-4

0632

 - 178واحد مسجدسليمان

سه راهی سد شهيد عباسپور

3330091-2

0681

 - 654مرکز شوش

به واحد شوشتر مراجعه شود

 - 567مرکزبين الملل

بلوار امام خمينی (ره )،خيابان دانشگاه

خليج فارس

 - 611مرکز هفتگل
 - 538مرکز هنديجان
 - 438آموزشكده سما

به واحد مسجد سليمان مراجعه شود .
ماهشهر ،بخش هنديجان ،دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه آزاد اسالمی اميديه

4227070،4227788

0652

3220136

0652

اميديه
 - 353آموزشكده سما
اهواز
 - 605آموزشكده سما

پسران  :اتوبان گلستان  ،کوی مجاهد  ،خيابان فضيلت  3دختران  :بلوار گلستان  -شهرک دانشگاه-

3344478-9

0611

انتهای خيابان  2دانشجو
5231068

دانشگاه آزاد اسالمی ايذه

0692

ايذه
 - 468آموزشكده سما

بلوار اميرکبير  ،ابتدای بلوار شهيد بيانی  ،کوچه شهيد جعفر مكاريان پور

بهبهان

18

4226071-3

0671

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان خوزستان
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 361آموزشكده سما

انتهای خيابان آفرينش شمالی  -تقاطع خيابان اميد

پیش کد

شماره تلفن
5270401-9

0641

4230230

0612

6238811-5

0612

دزفول
 - 405آموزشكده سما

خيابان شهيد منتظری  ،جنب سالن ورزشی آزادگان

سوسنگرد
 - 446آموزشكده سما

کوی نيرو  -باالتر از ثبت احوال

شوشتر
 - 565آموزشكده سما
ماهشهر
 - 372آموزشكده سما

بندر ماهشهر  ،انتهای خيابان آيت اله سعيدی  ،جاده کمربندی ماهشهر  ،هنديجان  ،جنب منازل

2331493

0652

آپارتمانی بنيادمسكن
مسجدسليمان ،سه راهی سد شهيد عباسپور ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،آموزشكده سما

مسجدسليمان

19

339005-8

0681

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان زنجان
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 207واحد ابهر

کيلومتر  4جاده ترانزيت ابهر -خرمدره  ،بلوار دانشجو ،مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی

 - 392واحد خدابنده

ميدان هجرت ،خيابان مطهری شمالی

 - 138واحد زنجان

اعتماديه خيابان معلم

 - 626پرديس علوم و

زنجان  ،جاده پايين کوه  ،روبروی راهنمايی و رانندگی  ،ساختمان شهيد دکتر شهرياری

پیش کد

شماره تلفن
5226080،5278916

0242

4228070،4225770

0242

4221001-7

0241

4271711

0241

تحقيقات زنجان
 - 400واحد هيدج
 - 480مرکز ايجرود
 - 548مرکز تكاب

5754375

بلوار امام خمينی (ره)  ،دانشگاه آزاد اسالمی

0242

به واحد زنجان مراجعه شود
5234442،5221988

خيابان امام خمينی (ره)  ،خيابان نماز

0482

 - 694مرکز طارم
 - 461مرکز ماهنشان
 - 352آموزشكده سما ابهر
 - 497آموزشكده سما

4224024

0241

خيابان اسالم ،جنب اداره راه و ترابری
خيابان وليعصر(عج)  ،مصلی ،بلوار اثيرالدين ابهری ،خيابان شهيد فهميده

5272913

0242

خيابان امام خمينی (ره)  ،جنب ساختمان سابق شهرداری ،ساختمان شورای اسالمی شهر خرمدره

5526556

0242

خرمدره
 - 325آموزشكده سما

ميدان هنرستان ،خيابان فاتح ،خيابان متقی شرقی ،مجتمع سما

زنجان

20

7289390،7271300

0241

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان سمنان
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی

پیش کد

شماره تلفن

 - 142واحد دامغان

کيلومتر  1جاده چشمه علی ،بعد از شهرک گلستان

5236813-4

0232

 - 128واحد سمنان

ميدان اميرکبير ،کيلومتر  5جاده دامغان ، ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

3354040-9

0231

3394530-2 ،3390560

0273

 - 104واحد شاهرود
 - 688پرديس علوم و

بلوار دانشگاه  ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی
به واحد دامغان مراجعه شود

تحقيقات دامغان
 - 622پرديس علوم و

سمنان  ،ميدان اميرکبير ،کيلومتر  5جاده دامغان ، ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

3354234

0231

تحقيقات سمنان
 - 660پرديس علوم و

به واحد شاهرود مراجعه شود

تحقيقات شاهرود
 - 189واحد گرمسار

ميدان انقالب  ،خيابان انتفاضه

 - 479واحد مهدی شهر

کوی انقالب ،بلوار معلم ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 610مرکز ايوانكی

خيابان انقالب

 - 673مرکز شهميرزاد

شهميرزاد  ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 424آموزشكده سما

ميدان اميرکبير ،جنب خوابگاه دانشجويی

4225009-12

0232

3621014،3627475

0232

4621252

0232

4441647

0231

سمنان
 - 365آموزشكده سما

2227425 ، 2229274

خيابان فردوسی  ،کوچه شهيد مصطفايی

0233

شاهرود
 - 370آموزشكده سما

کيلومتر  65جاده خاوران  ،ايوانكی  ،بلوار آيت ا ...طالقانی  ،خيابان دانشگاه

گرمسار

21

4521735-40

0233

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان سیستان وبلوچستان
نام محل دانشگاهی
 - 180واحد ايرانشهر

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی
خيابان خاتم االنبياء ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 341واحد چابهار

چابهار  ،منطقه آزاد تجاری -صنعتی  ،مجتمع تيس  ،طبقه اول

 - 269واحد خاش

خيابان امام خمينی (ره)  ،جنب ميدان مسلم

 - 268واحد زابل

خيابان آيت ا ...طالقانی (جاده بنجار)  ،روبروی شرکت بهمن شرق

 - 109واحد زاهدان

خيابان دانشگاه ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

 - 270واحد سراوان

بلوار معلم ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 630پرديس علوم و

زاهدان  ،خيابان پرستار  ،بعد از بيمارستان تامين اجتماعی

پیش کد

شماره تلفن
2221036،2222380

0547

4443045-7

0545

4223870

0543

2232466،2235213

0542

2443600،2441600

0541

5224448

0548

2522060-1

0541

تحقيقات سيستان و
 - 556مرکز زهک

به واحد زابل مراجعه شود

 - 540مرکز نيک شهر

بلوار آزادی ،مجتمع اداری دانشگاه آزاد اسالمی

5225646

0546

 - 696آموزشكده سما
زابل
 - 324آموزشكده سما

خيابان پرستار ،پائين تر از شيرخوارگاه  ،آموزشكده سما ،درب جنوبی

زاهدان

22

2512396

0541

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان فارس
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 216واحد آباده

بلوار شهيد چمران ،خيابان دانشگاه

 - 160واحد ارسنجان

بلوار دانشگاه ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

 - 145واحد استهبان
 - 161واحد اقليد

شماره تلفن

ميدان دانشجو  ،بلوار امام رضا (ع)
ابتدای بلوار پاسداران ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 291واحد بيضاء فارس

بلوار دانشگاه

پیش کد
3331071-4

0751

7623908-12

0729

4225001-5

0732

4252600

0752
0712

7623257-60و7623262

 - 193واحد جهرم

ميدان شهيد چمران ،بلوار رضوان

4447001-2

0791

 - 168واحد داراب

خيابان دانشگاه ،فلكه سرداران ،دانشگاه آزاد اسالمی

6233990-3

0732

2714949

0711

3523838،3523893

0732

 - 288واحد زرقان

بلوار امام علی(ع)  ،خيابان دانشگاه آزاد اسالمی

4228155-8

0712

 - 529واحد زرين دشت

شهر حاجی آباد ،خيابان وليعصر(عج)

7225015-7

0732

 - 251واحد سپيدان

جاده کمربندی ،جنب ايستگاه مخابرات

7223975-6

0712

 - 278واحد سروستان

ضلع شمالی جاده کمربندی

5225783،5224482

0712

6410040-5

0711

3521938-40

0752

 - 525واحد داريون
 - 343واحد زاهدشهر

 - 163واحد شيراز

 - 387واحد صفاشهر

 - 690پرديس علوم و

داريون ،بعد از محله ديندارلو ،بيمارستان امام حسين (ع)
بلوار معلم ،دانشگاه آزاد اسالمی

شيراز  -کيلومتر  5جاده صدرا  ،سمت راست  ،مجتمع پرديس دانشگاه آزاد اسالمی

صفاشهر ،بلوار وحدت

به واحد شيراز مراجعه شود

تحقيقات شيراز
 - 415واحد علوم و

مرودشت ،کيلومتر  18جاده سد درودزن ،مجتمع علوم و تحقيقات فارس

4692128

0729

3335225-7

0731

6222892،6222945

0712

2230505-6

0721

2251002-9

0781

5221100،5220008

0782

3338684-5

0728

4232950

0722

تحقيقات فارس
 - 134واحد فسا
 - 129واحد فيروزآباد
 - 152واحد کازرون

کيلومتر  15جاده فسا -شيراز ،شهر دانشگاهی ،دانشكده کشاورزی
خيابان بسيج ،بلوار دانشگاه
کيلومتر  5جاده کازرون -شيراز

 - 155واحد الرستان

شهرجديد ،ابتدای بزرگراه دکتر دادمان ،مجتمع کوثر

 - 243واحد المرد

ميدان دانشجو

 - 198واحد مرودشت
 - 292واحد نورآباد

کيلومتر  3جاده مرودشت -تخت جمشيد
بلوار هفت تير ،خيابان نور

ممسنی

23

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان فارس
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 209واحد نی ريز

کيلومتر  5جاده نی ريز -شيراز ،مجتمع دانشگاهی

 - 512مرکز آباده طشک

نی ريز ،آباده طشک ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 541مرکز اوز

ميدان نون و القلم ،بلوار اميرراد

 - 520مرکز بوانات

شهر سوريان ،خيابان کميل ،روبروی دفتر امام جمعه

 - 558مرکز بيرم

به واحد الرستان مراجعه شود

 - 549مرکز پاسارگاد

سعادت شهر ،ميدان تامين اجتماعی  ،جنب اداره تامين اجتماعی

 - 523مرکز خرامه

خيابان غفاری

 - 620مرکز خفر

به واحد شيراز مراجعه گردد

 - 255مرکز خنج

کيلومتر  5جاده خنج -الر  ،جنب نيروی انتظامی

 - 600مرکز سده

به واحد اقليد مراجعه شود

 - 589مرکز ششده و قره

خيابان امام علی (ع)

پیش کد

شماره تلفن
5230718،5228150

0732

5723649

0732

3627970،3626762

0782

3222422

0752

7227221،7227242

0729

4622074،4627989

0712

4525120،4525020

3722500

0782

0732

بالغ
 - 482مرکز فراشبند

بلوار معلم

6626655

0712

 - 534مرکز قادرآباد

آباده ،قادرآباد ،بلوار شهيد مطهری

3652005

0752

4223400

0792

5622228

0712

2229559-61

0782

6464848 ، 6464084

0712

3346080

0751

 - 483مرکز قيروکارزين
 - 536مرکز کوارفارس
 - 505مرکز گراش
 - 557مرکز ميمند
 - 417آموزشكده سما

بلوار شهيد مطهری
کوار ،بلوار امام خمينی (ره)  ،روبروی سپاه پاسداران
بلوار شهيد سعادت ،مجتمع کوثر
بلوار امام علی (ع)
بلوار شهيد چمران ،خيابان دانشگاه ،آموزشكده فنی و حرفه ای

آباده
 - 320آموزشكده سما

7627880

بلوار دانشگاه  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آموزشكده سما

0729

ارسنجان
 - 608آموزشكده سما

4251296

بلوار پاسداران  -دانشگاه آزاد اسالمی

0752

اقليد
 - 509آموزشكده سما

خيابان شهيد مصطفی خمينی (ره)  ،جنب اداره مخابرات  ،مجتمع آموزشی سما

3337202،6228000

0791

جهرم
 - 421آموزشكده سما

6230006، 6260082

بلوار سرداران ،مجمع آموزشی و فرهنگی سما

0732

داراب
 - 326آموزشكده سما

شهرک گلستان  -بعدا از نمايشگاه بين المللی  -خيابان آبشار  -انتهای کوچه 6

6224909 ، 6363098 ، 6363107

0711

3336070

0731

شيراز
 - 564آموزشكده سما فسا

کيلومتر  12جاده فسا  -شيراز  ،شهرک دانشگاهی محمد رسول ا( ..ص)
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جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان فارس
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 368آموزشكده سما
فيروزآباد

خواهران :زمين شهری ،فاز يک  -برادران  :شهرک دانشگاهی ،دانشگاه آزاد  ،آموزشكده فنی و

پیش کد

شماره تلفن
6237112-14

0712

حرفه ای سما

 - 369آموزشكده سما

کيلومتر  5جاده بوشهر -جنب دانشگاه آزاد اسالمی

 - 449آموزشكده سما

الر  ،شهر جديد ،جنب بيمارستان امام رضا (ع)  ،مجتمع کوثر  ،ساختمان معماری

 - 450آموزشكده سما

خيابان امام خمينی (ره)  ،کوی تامين اجتماعی  ،ضلع شمالی پارک کوثر

2237842

0721

2249845-6

0781

3331650 ، 3331658

0728

کازرون
الرستان
مرودشت
 - 697آموزشكده سما
نورآباد ممسنی

25

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان قزوين
نام محل دانشگاهی

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

پیش کد

شماره تلفن

 - 299واحد بوئين زهرا

کيلومتر  3جاده تهران ،جنب بيمارستان اميرالمومنين (ع)

4226112-4

0282

 - 170واحد تاکستان

کيلومتر  5جاده همدان ،نرسيده به سه راه شامی شاپ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

5270130-7

0282

قزوين ،خيابان نواب  ،مجتمع ادارات

3665275-6

0281

 - 214واحد قزوين

خيابان دانشگاه  ،باالتر از پونک

3665275-6

0281

 - 678مرکز آبگرم

به واحد بوئين زهرا مراجعه شود

 - 684مرکز آبيک

آبيک  ،داشگاه آزادد اسالمی

 - 628پرديس علوم و
تحقيقات قزوين

 - 601مرکز آوج

انتهای بلوار امام خمينی (ره)  ،ساختمان شماره 1

 - 675مرکز اسفرورين

به واحد تاکستان مراجعه شود

 - 677مرکز خرمدشت

به واحد تاکستان مراجعه شود

 - 609مرکز شال
 - 676مرکز ضياء آباد
 - 356آموزشكده سما

4623655

4415192-3

خيابان شيخ فضل ا ..نوری

0282

0282

به واحد تاکستان مراجعه شود
5392027

سه راهی شامی شاب ،مجتمع دانشگاه آزاد

0282

تاکستان
 - 407آموزشكده سما

3340013-5

خيابان شهيد نواب شمالی  ،مجتمع آرارات

قزوين

26

0281

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان قم
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 659پرديس علوم و

پیش کد

شماره تلفن

025

به واحد قم مراجعه شود

تحقيقات قم
 - 154واحد قم

بلوار  15خرداد ،امامزاده سيدعلی (ع) ،خيابان آيت ا ..طالقانی  ،ميدان پليس

37780001-5

025

 - 603آموزشكده سما قم

خيابان طالقانی (آذر)  -ميدان پليس

37222247-8

025

27

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان کردستان
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 342واحد بيجار

بلوار امام خمينی (ره)  ،پائين تر از فرمانداری

پیش کد

شماره تلفن
4234415-6

0872

3244751،3247930

0874
0871
0871

 - 271واحد سقز

شهرک دانشگاه

 - 110واحد سنندج

خيابان پاسداران ،سه راه سعدی

3288661-3

سنندج  ،خيابان پاسداران ،سه راه سعدی

3288661-3

 - 615پرديس علوم و
تحقيقات کردستان
 - 302واحد قروه
 - 537واحد مريوان
 - 671مرکز بانه
 - 445آموزشكده سما

قروه ،انتهای خيابان سيدجمال الدين  ،جنب بيمارستان
کيلومتر  2جاده مريوان  -سنندج
بانه  ،خيابان صالح الدين ايوبی
بلوار پاسداران  ،پائين تر از هتل شادی

سنندج
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5232995-9

0872

3320180-90

0875

4264494

0875

6669410-16

0871

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان کرمان
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی

پیش کد

شماره تلفن

 - 273واحد انار

شهرستان انار  ،بلوار خليج فارس

 - 221واحد بافت

انتهای بلوار دانشگاه ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

4222028،4222058

 - 226واحد بردسير

خيابان امامزاده سيد محمد ،بلوار دانشجو

5221900،5221958

0342

 - 240واحد بم

بلوار دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی

2217791-3،2218149-50

0344

 - 122واحد جيرفت

خيابان دانشجو ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

2412100،2412900

0348

 - 194واحد رفسنجان

بزرگراه واليت

3224731-4

0391

 - 211واحد زرند

ابتدای جاده سرباغ ،دانشگاه آزاد اسالمی

4250856-7

0342

 - 203واحد سيرجان

انتهای بلوار هجرت  ،بلوار دانشگاه

5203000

0345

 - 210واحد شهربابک

کيلومتر  5جاده شهربابک -سيرجان

4223200،4220005-6

0392

4220603-5

0345

 - 637واحد علوم و

بلوار هجرت  ،ساختمان پرديس دانشگاه آزاد اسالمی

3220033-6

0392
0347

تحقيقات سيرجان
 - 237واحد علوم و

3201583

کرمان  ،کيلومتر اول جاده جوپار

0341

تحقيقات کرمان
 - 108واحد کرمان

بلوار وليعصر(عج )،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 253واحد کهنوج

خيابان وليعصر(عج) ،جنب بانک سپه

5223320

 - 413مرکز بهرمان

خيابان امام خمينی (ره)  ،شماره يک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جنب استاديوم ورزشی

3723320

0392

 - 533مرکز عنبرآباد

جيرفت ،عنبرآباد ،ميدان بسيج(جهاد)  ،بلوار کمربندی ،جنب آموزشگاه استثنايی موفق

2412100،2412900

0348

 - 478مرکز کوهبنان

بلوار امام خمينی (ره)

4724522

0342

 - 590مرکز ماهان

3210043-50

0341
0349

به واحد کرمان مراجعه شود

 - 698آموزشكده سما بم
 - 359آموزشكده سما

2413405 ، 2415803

خيابان آزادی  ،جنب اداره پست

0348

جيرفت
 - 362آموزشكده سما

4250856-7

ميدان دانشگاه ،جاده سرباغ

0342

زرند
 - 329آموزشكده سما

بلوار وليعصر (عج)  ،شهرک خواجو ،خيابان مالصدرا  ،خيابان سما

کرمان

29

3237190-2

0341

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان کرمانشاه
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 282واحد

شماره تلفن

انتهای خيابان راه کربال ،ساختمان قديم جهاد کشاورزی

پیش کد
5244041-3

0832

3229944

0838

8255582-3 ، 8255589

0831

اسالمآبادغرب
 - 281واحد صحنه
 - 594واحد علوم و

ميدان امام حسين(ع)  ،جنب خيابان دانشگاه
کرمانشاه  ،بلوار شهيد بهشتی  ،سه راه  22بهمن  ،اتهای باغ نی

تحقيقات کرمانشاه
 - 192واحد کرمانشاه

7243181-6

ميدان فردوسی  ،خيابان شهيد جعفری  ،انتهای بلوار شهرک ژاندارمری  ،مجتمع دانشگاهی امام

0831

خمينی (ره)
 - 312واحد کنگاور
 - 588مرکز روانسر

بزرگراه کربال ،جنب کمربندی کرمانشاه به همدان

7و2242543

خيابان امام خمينی (ره) ،روبروی بانک رفاه کارگران

0837
6526677 ، 6526687

0832

4229739-4233273-4

0838

 - 458مرکز قصر شيرين

قصر جديد ،جاده گيالنغرب

3229944

0838

 - 499مرکز گيالنغرب

فرمانداری گيالنغرب

3222461

0835

 - 647مرکز هرسين

به واحد کرمانشاه مراجعه شود

 - 385مرکز سنقر و کليائی سنقر ،شهرک وليعصر(عج)

 - 645آموزشكده سما

روبروی کارخانه قند  ،ابتدای بلوار يادگار امام (ره)  ،مجتمع آموزشی سما

5222224

0832

اسالم آباد غرب
 - 490آموزشكده سما

8397001-9

کرمانشاه  ،شهرک شهيد محرابی ،بلوار سما

کرمانشاه
 - 586آموزشكده سما

به واحد کنگاور مراجعه شود

کنگاور

30

0831

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان کهگیلويه وبويراحمد
نام محل دانشگاهی
 - 293واحد دهدشت
 - 649پرديس علوم و

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی
شهرستان کهگيلويه (دهدشت)  ،انتهای يكصدو هشتاد دستگاه

پیش کد

شماره تلفن
3228938

0744

به واحد ياسوج مراجعه شود

تحقيقات کهگيلويه و
 - 149واحد گچساران

فلكه ا ،...ساختمان شماره  3دانشگاه

3332033-4

0742

 - 120واحد ياسوج

کيلومتر  5جاده ياسوج  -اصفهان ،روستای بلهزار ،مجتمع اداری دانشگاه

3373212-4

0741

 - 664مرکز بهمئی

به واحد دهدشت مراجعه شود

 - 699آموزشكده سما
دهدشت
 - 432آموزشكده سما

3333211،3335459

پانصددستگاه ،ايستگاه آخر ،آموزشكده فنی و حرفه ای سما

0742

گچساران
 - 454آموزشكده سما

کيلومتر  5جاده اصفهان  ،روبروی ساختمان مديريت دانشگاه آزاد اسالمی واحد ياسوج

ياسوج

31

3370374-5

0741

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان گلستان
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 186واحد آزادشهر
 - 393واحد بندرگز
 - 679پرديس علوم و

شماره تلفن

خيابان شهيد رجايی ،دانشگاه آزاد اسالمی

پیش کد
6722223-6

3727203و3728024و3720402

کيلومتر يک اتوبان بندرگز -ساری

0174
0173

به واحد گرگان مراجعه شود

تحقيقات گلستان
 - 184واحد علی

6224500،6222300

بلوار دانشگاه ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

0173

آبادکتول
 - 173واحد گرگان

بلوار شهيد کالنتری ،خيابان دانشجو ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

3351003،3351787

0171

 - 274واحد گنبدکاووس

کمربندی  ،جنب بيمارستان تامين اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی

3345322-5

0172

5225441

0174

 - 333واحد مينودشت

خيابان وليعصر(عج) -ساختمان دانشگاه آزاد اسالمی

 - 635مرکز آق قال

بلوار امام خمينی جنوبی  ،خيابان شهيد تمنالو  ،جنب سپاه پاسداران

 - 653مرکز بندر ترکمن

به واحد گرگان مراجعه شود

 - 598مرکز کردکوی

بلوار امام  ،بعد از هتل بهمن _ کوچه نژاد حسينی

 - 493مرکز کالله

خيابان امام خمينی (ره) جنوبی ،روبروی دفتر شورای اسالمی شهرستان ،ساختمان مرکزی دانشگاه

0173

5228565و5229948

3232322، 3232949

0173

4221600-1

0174

آزاد اسالمی
 - 599مرکز گاليكش
 - 574مرکز گميشان
 - 319آموزشكده سما

خيابان امام خمينی(ره)  ،خيابان قندی
انتهای خيابان شهيد رجايی
گلستان  -آزاد شهر  -خيابان شهيد رجايی  -بلوار دانشجو  -نرسيده به ميدان امام علی (ع)

5838080

0174

4625155

0173

6720644

0174

آزادشهر
 - 422آموزشكده سما

آزادشهر ،خيابان امام خمينی(ره) ،خيابان شهيد کامياب  ،نبش خيابان شهيد مدنی

6730655

0174

دلند
6235454 ، 6224300

 - 327آموزشكده سما علی انتهای بلوار دانشگاه

0173

آبادکتول

 - 431آموزشكده سما

خيابان امام خمينی (ره)  ،جنب شهرداری  ،ساختمان مهمانسرای شهرداری

5830493

0174

3339112 ،3324158

0171

گاليكش
 - 411آموزشكده سما

ميدان معلم ،ابتدای خيابان جرجان

گرگان

32

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان گیالن
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 164واحد آستارا

ابتدای کمربندی ،مجتمع آموزشی شماره يک ،ساختمان اداری

 - 546واحد آستانه اشرفيه

ميدان جمهوری اسالمی  ،روبروی پارک ساحلی

پیش کد

شماره تلفن
5252300،5252220

0182

4225169 -4235767 - 4237491

0142

3242093-4

0181

4234033-4،4240056-62

0182
0131

 - 286واحد بندرانزلی

غازيان ،بلوار آيت ا ..پيشوايی ،جنب بازار گيالر

 - 314واحد تالش

بلوار نيايش ،روبروی ايستگاه سواری رشت ،جنب مدرسه فتح طوالرود

 - 117واحد رشت

فلكه گاز ،کيلومتر  3جاده رشت -الکان ،پل تالشان

4223152

 - 296واحد رودبار

خيابان امام خمينی (ره)

6224135

0132

6215850-3

0142
0182

 - 275واحد رودسر

خيابان شهدا ،خيابان شهدای دانشجو ،جنب کارخانه آرد

 - 532واحد صومعه سرا

روبروی فرمانداری  ،جنب باشگاه عظيم صديقی

3234711

 - 613پرديس علوم و

رشت  ،الکان  ،سلكی سر  ،خيابان امام خمينی(ره)

3462207

0131

7239042،7239052

0132

2229081-3

0141

5244411-3

0142

3242081-4

0181

تحقيقات گيالن
 - 395واحد فومن و شفت گيالن ،فومن ،خيابان امام خمينی (ره)  ،چهارراه معلم ،خيابان انتظام
 - 202واحد الهيجان
 - 484واحد لنگرود
 - 648مرکزبين المللی

خيابان کاشف شرقی ،انتهای کوی شقايق ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی
خيابان شهيد بهشتی ،جنب مرکز بهداشت (بيمارستان بابايی پور)
بلوار آيت ا..پيشوايی  ،کوچه باب الحوائج ششم

بندر انزلی

 - 477مرکز سياهكل

الهيجان ،شهرستان سياهكل ،ابتدای جاده لشكريان

 - 550مرکز لشت نشاء -

رشت ،لشت نشاء ،خيابان شهيد بهشتی ،نرسيده به چهاراه توچاه

3228219

0142

4624112-3

0132

4822896

0182

5261171-2

0182

زيبا کنار
 - 502مرکز ماسال
 - 418آموزشكده سما

خيابان انقالب اسالمی ،جنب بانک صادرات  ،ساختمان مرکزی دانشگاه
خيابان امام  ،جنب مخابرات

آستارا
 - 408آموزشكده سما

5224000-1

بندر انزلی  ،کلوير  ،روبروی آتش نشانی

0181

بندرانزلی
 - 440آموزشكده سما

4241613

تالش  ،ورودی شهر  ،هتل بهمن سابق  ،جنب کلوچه دلبر

0182

تالش
 - 306آموزشكده سما

چهارراه گلسار  ،خيابان شهيد بخت پسند  ،کوچه خورشيد  ،پالک 8

7229259-60

0131

رشت
 - 409آموزشكده سما

6224851،6220950

خيابان امام خمينی (ره) جنب مرکز بهداشت

0132

رودبار
 - 606آموزشكده سما

به واحد رودسر مراجعه شود

رودسر
 - 612آموزشكده سما

سياهكل  ،خيابان  12متری ابوذر

3228814 ، 3228816

0142

7763941-2

0131

سياهكل
 - 410آموزشكده سما

کمربندی فلكه گاز

کوچصفهان
 - 331آموزشكده سما

2249501-3

ميدان انتظام  ،انتهای خيابان شهيد کشاورز

الهيجان
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0141

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان گیالن
نام محل دانشگاهی
 - 646آموزشكده سما

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی
خيابان شهيد بهشتی  ،جنب مرکز بهداشت ( بيمارستان باباپور)

پیش کد

شماره تلفن
5244411-3

لنگرود

34

0142

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان لرستان
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 245واحد اليگودرز

جاده کمربندی ،ميدان دانشگاه

 - 112واحد بروجرد

ميدان نواب ،خيابان يادگار امام  ،مجتمع دانشگاهی امام خمينی (ره)

 - 148واحد خرم آباد

کيلومتر  5جاده تهران  ،مجتمع دانشگاهی آيت ا ..کمالوند

 - 248واحد دورود

ميدان حضرت ابوالفضل (ع)

 - 614پرديس علوم و

بروجرد  ،ميدان نواب ،خيابان يادگار امام  ،مجتمع دانشگاهی امام خمينی (ره)

پیش کد

شماره تلفن
2234731-4

0664

3518000 ، 3518008

0662

6200010-20

0661

4235003-5

0665

3518000 ، 3518008

0662

تحقيقات بروجرد
 - 651پرديس علوم و

به واحد خرم آباد مراجعه شود

تحقيقات لرستان
 - 584مرکز ازنا

ميدان فرمانداری ،بلوار جهاد ،خيابان شهيد اسماعيل حبيبی ،جنب هنرستان عصمت

 - 634مرکز اشترينان

به واحد بروجرد مراجعه شود .

 - 578مرکز پلدختر

به واحد خرم آباد مراجعه شود

 - 680مرکز دلفان

به واحد خرم آباد مراجعه شود

 - 277مرکز سلسله

شهرستان الشتر

 - 382مرکز کوهدشت
 - 456آموزشكده سما

کوهدشت  ،کيلومتر  ، 6انتهای خيابان بوعلی
بلوار بهشت  ،خيابان 25متری امير کبير

42347070-1

0666

3223278-9

0665

5222595

0663

6239001-2

0663

3537313

0662

بروجرد
 - 360آموزشكده سما

3311904

خيابان انقالب  ،انتهای بلوار وليعصر (عج)

خرمآباد
 - 570آموزشكده سما

به واحد دورود مراجعه شود

دورود
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0661

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان مازندران
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 260واحد آيت ا...

پیش کد

شماره تلفن

جاده قديم آمل -بابل  ،فرعی دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی

2517000-3

0121

 - 156واحد بابل

کمربندی غربی ،چهارراه فلسطين ،توحيد  ، 56ساختمان مرکز دانشگاه آزاد اسالمی

3299925-7

0111

 - 346واحد بهشهر

خيابان شهيد هاشمی نژاد ،چهارراه گرگان -راهبند

5251222 ، 5240003

0152

 - 159واحد تنكابن

خيابان چالوس ،کيلومتر  ، 2مجتمع آموزشی ولی آباد

4230515-8

0192

3363191-6

0124

2226601-4

0191

526531-4

0192

2132891-3

0151

5223902-3

0124

 - 661واحد علوم و

جاده قديم آمل_ بابل  ،فرعی دانشگاه

2517000-3

0121

 - 629پرديس علوم و

ساری ،خيابان امير مازندرانی ،خيابان وصال شيرازی ،جنب دانشكده آموزشی و فرهنگی سما

3605750-1

0151

آملی

 - 344واحد جويبار

جويبار ،منطقه ساحلی چپكرود ،خيابان دانشگاه

 - 158واحد چالوس

چالوس ،خيابان  17شهريور ،روبروی مسجد امام حسين (ع)

 - 414واحد رامسر

بلوار شهيد عباس مفرد (رضی محله ) ،رود 17

 - 208واحد ساری

کيلومتر  7جاده دريا  ،مجتمع دانشگاهی

 - 279واحد سوادکوه

دو راهی آزادشهر

تحقيقات آيت ا ...آملی
تحقيقات مازندران
 - 107واحد قائم شهر
 - 311واحد نكا

کيلومتر  7جاده نظامی  ،دانشگاه آزاد اسالمی

2145025-30

0123

خيابان انقالب ،جنب بانک ملی شعبه امامت

5782440-9

0152

 - 239واحد نور

ابتدای جاده چمستان

0122

6210794و6211097و6228767

 - 539واحد نوشهر

نوشهر ،خيابان شهيد کريمی ،روبروی جهاد کشاورزی

3220523-4

0191

 - 496مرکز شيرگاه

شيرگاه ،خيابان شهيد اسالمی ،روبروی شرکت تعاونی آذررود

4225601-2

0124

6223169

0152

7742988

0122

2258002-6 ، 2150466

0122

3261227-8

0111

4270580-1

0192

 - 607مرکز گلوگاه
 - 464مرکز محمود آباد
 - 403آموزشكده سما

خيابان شهيد پهلوان  ،مرکز آموزشی گلوگاه
بلوار امام  ،خيابان شهيد بهشتی ( اداره برق سابق )  ،گلستان شرقی
خيابان آيت ا ..طالقانی ،اباذر 21

آيتاهللآملی
 - 322آموزشكده سما بابل
 - 358آموزشكده سما

بابل انتهای شهاب نيا ،شهرک معلم
جاده چالوس  ،کيلومتر  ، 2شهرک آزادی ،آموزشكده فنی و حرفه ای سما

تنكابن
 - 510آموزشكده سما

3363191-6

جويبار به سمت دريا ،منطقه ساحلی چپكرود

0124

جويبار
 - 375آموزشكده سما
چالوس

خواهران :چالوس ،خيابان  17شهريور ،پشت آموزش و پرورش  ،خيابان وحيد -برادران :چالوس،
خيابان  17شهريور ،پشت بانک مسكن ،خيابان نهضت
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2221518، 2227492

0191

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان مازندران
نام محل دانشگاهی

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

 - 406آموزشكده سما

ميدان انقالب ،خيابان کشاورزی ،روبروی اداره منابع طبيعی

 - 307آموزشكده سما

بلوار امير مازندرانی  ،خيابان وصال شيرازی

 - 604آموزشكده سما

به واحد سواد کوه مراجعه شود

پیش کد

شماره تلفن
4237105

0191

2299651-6

0151

رامسر
ساری
سوادکوه
 - 328آموزشكده سما
قائمشهر
 - 430آموزشكده سما

خواهران :دانشكده علوم کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی ،آموزشكده سما  -برادران:

2252475،2249966،2256211-3

0123

خيابان بابل ،بلوار بسيج ،آموزشكده فنی و حرفه ای سما
خيابان امام خمينی (ره)  ،جنب شهرداری ،آموزشكده فنی و حرفه ای سما

3371035-7

0124

کياکال
 - 453آموزشكده سما نور

5263100 ، 5263192 ، 5263199

کيلومتر  4جاده چمستان به آمل  ،آهودشت

37

0122

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان مرکزي
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی
 - 199واحد آشتيان

بلوار امام خمينی (ره)  ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 121واحد اراک

ميدان امام خمينی (ره) ،بلوار امام خمينی (ره)  ،شهرک دانشگاهی اميرکبير ،دانشگاه آزاد اسالمی

پیش کد

شماره تلفن
37222880،37222500

086

34132451-9

086

 - 247واحد تفرش

ميدان معلم ،به طرف شهرک صنعتی ،جاده معين آباد

36238506-9

086

 - 340واحد جاسب

شهرستان دليجان ،جاسب ،شهرک واران

44263511-3

086

46337801-5

086
086

 - 262واحد خمين

ميدان انقالب ،خيابان آيت ا ..سعيدی

 - 495واحد دليجان

بلوار شهيد کاظم زاده (شهرداری)  ،خيابان شهيد صدوقی

44232040

 - 528واحد زرنديه

شهرستان زرنديه  ،شهر مامونيه  ،بلوار امام خمينی (ره)  ،انتهای خيابان آيت ا ..کاشانی

45228070

086

42433028

086

 - 181واحد ساوه

ميدان فلسطين ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 652پرديس علوم و

به واحد خمين مراجعه شود

 - 623پرديس علوم و

ساوه  ،ميدان فلسطين ،دانشگاه آزاد اسالمی

تحقيقات خمين
42251998

086

34132741-5 ، 34132747

086

تحقيقات ساوه
 - 596پرديس علوم و

اراک  ،ميدان امام خمينی (ره)  ،بلوار امام خمينی (ره)  ،کيلومتر  3جاده خمين  ،شهرک دانشگاهی

تحقيقات مرکزی

اميرکبير

 - 244واحد فراهان

فرمهين ،بلوار اديب

33722518

086

 - 347واحد کميجان

خيابان معلم

35454511

086

43231020-3

086
086
086

 - 200واحد محالت

بلوار آيت ا..خامنه ای ،خيابان دانشگاه

 - 185واحد نراق

خيابان امام خمينی (ره)

44463250،44463062-4

 - 513مرکز آستانه

خيابان امام خمينی (ره)

34434861

 - 587مرکز خنداب

به واحد اراک مراجعه شود

 - 498مرکز شازند

خيابان انقالب  ،جاده حک

38229231

086

 - 126مرکز مهاجران

اراک  ،شهرجديد مهاجران ،خيابان پرديس

34626818

086

33677241-5

086

 - 303آموزشكده سما

خيابان دانشگاه ،خيابان قيام ،مجتمع آموزشی اميرالمومنين(ع)

اراک
 - 441آموزشكده سما
خمين
 - 363آموزشكده سما

بلوار شهيد بهشتی ،بلوار شهيد فهميده ،آموزشكده فنی و حرفه ای سما

ساوه

38

42249542-3

086

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان هرمزگان
نام محل دانشگاهی

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

 - 521واحد بندرجاسک

بندرجاسک ،بلوار امام خمينی (ره)  ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 114واحد بندرعباس

بلوار امام خمينی (ره)  ،چهارراه نخل ناخدا ،بلوار دانشگاه ،پرديس

پیش کد

شماره تلفن
5220110

0766

6665500-4

0761

2225150-2

0762

 - 460واحد پارسيان

بلوار صيادان  ،کيلومتر  5جاده دريا

4625601

0764

 - 380واحد حاجی آباد

بلوار امام خمينی (ره)  ،ساختمان سابق فرمانداری

4225662

0763

4226652 ، 4221545

0766

6665500-4

0761

 - 285واحد بندرلنگه

 - 383واحد رودان
 - 618پرديس علوم و

بلوار معلم ،پرديس ،دانشگاه آزاد اسالمی

پشته معز آباد  ،جنب دبستان شهيد آخوندی
بندرعباس  ،بلوار امام خمينی (ره)  ،چهارراه نخل ناخدا ،بلوار دانشگاه ،پرديس

تحقيقات هرمزگان
 - 217واحد قشم

خيابان وليعصر(عج)  ،روبروی مسجد ايمان

 - 597مرکز آموزش بين

جزيره قشم  ،خيابان فرمانداری  ،ميدان نريمان .

5227136،5224470

0763

5259151-4

0763

5242352 ، 5241664

0763

المللی قشم
 - 602مرکز بين المللی

قشم  ،ميدان شهدای گمنام  ،روبروی آموزش و پرورش

آموزش الكترونيكی قشم
 - 619مرکزبين المللی

کيش  ،ميدان سنائی  ،ساختمان کيش اير  ،طبقه اول  ،واحد 506

4455765-6

0764

کيش
 - 381واحد ميناب

خيابان شهيد جهانگير امينی ،ميدان واليت

 - 575مرکز بستک

به واحد بندرعباس مراجعه شود

 - 681مرکز بشاگرد

2222211-2

5630199

بشاگرد  ،شهر سردشت  ،جنب کميته امداد امام خمينی (ره)

0765

0766

 - 693مرکز جزيره
ابوموسی
 - 459مرکز جزيره هرمز

روبروی کميته امداد امام خمينی (ره)

 - 585مرکز جناح

شهرستان بستک  ،شهر جناح  ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 668مرکز چارک

به واحد بندرلنگه مراجعه شود

 - 666مرکز خمير

به واحد قشم مراجعه شود

 - 667مرکز سيريک
 - 354آموزشكده سما

بلوار معلم  ،روبروی بانک ملت  ،کوچه واليت 2
بلوار امام حسين (ع)  ،ايستگاه خاوران ،بلوار آيت ا ..بروجردی

5323062-3

0763

3224747

0764

3623773

0766

4357092-5

0761

بندرعباس
 - 427آموزشكده سما قشم

منطقه آزاد قشم ،شهرک نريمان  ،روبروی فرمانداری  ،خيابان شب بو
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5228071-7

0763

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان همدان
نام محل دانشگاهی
 - 469واحد اسدآباد
 - 167واحد تويسرکان
 - 593پرديس علوم و

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی
خيابان امام خمينی  ،روبروی دفتر امام جمعه
بلوار حضرت حيقوق نبی (ع)  ،دانشگاه آزاد اسالمی
همدان  ،انتهای شهرک شهيد مدنی ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

پیش کد

شماره تلفن
3226001-2

0812

4226634-5

0852

4494000-9

0811

تحقيقات همدان
 - 196واحد مالير

پارک سيفيه ،باالتر از بيمارستان امام حسين (ع)  ،دانشگاه آزاد اسالمی

2228093

0851

4494000-9

0811
0812

 - 171واحد همدان

انتهای شهرک شهيد مدنی ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

 - 519مرکز بهار

ميدان آزادگان ،دانشگاه آزاد اسالمی

4227299

 - 571مرکز رزن

شهرک فرهنگيان ،خيابان ارشاد

6226828

0812

 - 542مرکز سامن

بلوار شهدا  ،ميدان امام  ،خيابان شهيد رجايی

2523826 ، 2523750

0852

 - 581مرکز قروه درجزين

به واحد همدان مراجعه شود

 - 535مرکز کبودرآهنگ

ميدان امام  ،خيابان شهيد باهنر ،جنب امامزاده خاتون

 - 398مرکز نهاوند

خيابان شهرداری ،جنب شهرداری ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 451آموزشكده سما

خيابان تختی20 ،متری موسوی ،خيابان مولوی

5220078-9

0812

3245556

0852

2227878

0851

مالير
 - 377آموزشكده سما
همدان

خواهران  :خيابان آزاد غربی ،جنب داروخانه حكيم ،بن بست اردالن -برادران :خيابان طالقانی،
خيابان نواب صفوی ،پالک 35
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8220092،8273040

0811

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

استان يزد
نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

نام محل دانشگاهی

پیش کد

شماره تلفن

 - 259واحد ابرکوه

بلوار امام علی (ع) ابتدای جاده شيراز

6826000

0352

 - 283واحد اردکان

کيلومتر  5جاده تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی

7273775

0352

 - 317واحد اشكذر

کيلومتر  5جاده يزد -تهران  ،بلوار دانشگاه

3625951-4

0352

 - 223واحد بافق

کيلومتر  4جاده چغارت

4220105،4224330

0352

4721000-1

0352

6228000-10

0352

8211390-9

0351

 - 518واحد بهاباد

خيابان امام ،خيابان فرعی شهدای جليلی

 - 201واحد تفت

خيابان ساحلی شمالی ،کوی دانشگاه آزاد اسالمی

 - 624پرديس علوم و

يزد  ،صفائيه ،بلوار پرفسور حسابی ،بلوار شهدای گمنام

تحقيقات يزد
 - 316واحد مهريز

بيست و پنج کيلومتری شهر يزد  ،خيابان شهيد مطهری  ،خيابان سيد احمد خمينی (ره)  ،روبروی

5229100-4

0352

دانشگاه پيام نور
 - 179واحد ميبد

کيلومتر  3جاده يزد -ميبد

 - 105واحد يزد

صفائيه ،بلوار پرفسور حسابی ،بلوار شهدای گمنام

 - 465مرکز خاتم

فرمانداری خاتم

 - 435آموزشكده سما

بلوار امام خمينی (ره)  ،روبروی بلوار معلم

7780161-9

0352

8211390-9

0351

5722243

0352

6821549

0352

ابرکوه
 - 420آموزشكده سما

6228000-10

خيابان ساحل شمالی  ،کوی دانشگاه ازاد اسالمی

0352

تفت
 - 447آموزشكده سما

4236145،4224035

ميدان دانشگاه ،قسمت اداری دانشگاه آزاد اسالمی

0353

طبس
 - 452آموزشكده سما

5229100-4

شهرک امام خمينی (ره )،جنب دانشگاه پيام نور

0352

مهريز

 - 378آموزشكده سما يزد

خواهران  :شهرک دانشگاه ،قاسم آباد ،بلوار فردوسی ،آموزشكده سما -برادران  :شهرک دانشگاه،
بعد از هالل احمر ،مجتمع آموزشی سما
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8218191،8200180-1

0351

جدول نام  ،نشانی و تلفن محل های دانشگاهی

واحدهاي دانشگاهی خارج از کشور
نام محل دانشگاهی
 - 621واحد افغانستان
 - 222واحد امارات

نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

شماره تلفن

دفتر تهران :خيابان پاسداران  ،بوستان هفتم  ،پالک  ، 159معاونت بين الملل دانشگاه
Block4A-knowledge village-D ubai-p.o box:502321-D ubai- U .A.E

پیش کد

22565149 ،09158985750

021

143664696

0097

متحده عربی
 - 404واحد انگلستان

Islamic azad university at oxford-stroud court-oxford road-farmoor

1865884350

0044

oxford ox294 da-u.k

 - 466واحد زنگبار
 - 231واحد لبنان

11457314

طريق المطار -مفرق ثانويه شاهد

 - 633واحد مالزی
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0096

