
آدرسفاکسشماره ثابتکد استاننام و نام خانوادگی کارشناساستانردیف

دفتر استانی نهاد. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه محقق اردبیلی ساختمان فرهنگ  . اردبیل خیابان دانشگاه0453352538333521900سید محسن موسویاردبیل1

 دفتر نهاد2اتوبان شهید خرازی ، نبش خیابان شهیدان شرقی ،دانشگاه پیام نور،طبقه 0313335688433356884حجت هاشمیاصفهان2

10تهران ،خیابان طالقانی ،خیابان مفتح جنوبی ،خیابان خاقانی ساختمان 0218158447588329215احمدحق پرست

کرج، حصارک، دانشگاه خوارزمی دفتر نهاد0263451122834511228 حسن یگان

ایالم، بلوار پژوهش، دانشگاه ایالم، دفتر نهاد0840990253088609902530886محمد حاتمی لکایالم4

رسولی

مهدی پروین زاده 

خانم محمدی

یوسفعلی رضایی 

بوشهر، خیابان معلم،دانشگاه علوم پزشکی، دفتراستانی نهاد0773332661533326615حسین دشتیبوشهر7

تهران8
دفتر مرکزی ستاد 

 عتبات دانشگاهیان
4 نرسیده به خیابان نصرت ، بن بست امین ، پالک  تهران ، میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ،02166950747-5366950746

شهرکرد ، ابتدای بلوار رهبر، دانشگاه  شهرکرد  بلوار سردار سلیمانی  میدان رشد  بلوار پژوهش دفتر نهاد 0383232577632324414سید حبیب هللا محمدیچهارمحال9

بیرجند، انتهای بلوار شهید آوینی، پردیس دانشگاه بیرجند، سازمان مرکزی0563220228032202280محمد ساالریجنوبی. خ10

 دفتر نهاد128مشهد، دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی، اتاق 0513880220638802211وحید کاشفی مالمحمدیرضوی.خ11

خانم رحمانی

سید مهدی موسوی

علیرضا میرسلیم

مهرداد ریاضی

زنجان، میدان رسل ،خیابان امامت ، دانشگاه پیام نور ساختمان سهروردی ، دفتر نهاد0243347121833471218احمد صمدیزنجان14

دانشکده علوم پایه روبروی سلف مرکزی اساتید، دفتر نهاد  جاده دامغان، دانشگاه سمنان3کیلومتر : سمنان0233153579033654088محمدرضا دوست محمدیسمنان15

زاهدان ،خیابان دانشگاه ، دانشکده ادبیات ،  سالن اصلی ، جنب کتابخانه، دفتر استانی نهاد رهبری0543113631931136319سید محسن سیدیسیستان و بلوچستان 16

میدان ارم ، دانشگاه شیراز ، پشت بانک ملت ، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری: شیراز 36287320 07136460413خانم حکیمه جوکارفارس17

 دفتر نهاد استانی3قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ساختمان آینده پژوهی طبقه 0283390179533901791محمد اکبر زادهقزوین18

قم خیابان ساحلی بعد از دادسرا ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم طبقه منفی دوم دفتر نهاد0253197128609123510581اسماعیل درویشیقم19

کاشان بلوار قطب راوندی دانشگاه کاشان دفتر نهاد 0315591224809136403056امین رضاییکاشان20

سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، دفترنهاد 0873366874633668746 رضا زکی زادهکردستان21

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی دفتر نهاد کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان طالقانی0833838809834274534 محسن ابراهیمیکرمانشاه22

 طبقه دوم دفتر نهاد1ابتدای اتوبان هفت باغ پردیس دانشگاه علوم پزشکی سازمان مرکزی ساختمان شماره . کرمان 0343132584531325994هانی سلطانیکرمان23

دفتر نهاد- دانشگاه آزاد - بلهزاد -یاسوج 0743331392833313928حسین زرنگاریانکهکیلویه24

گرگان، خیابان شهید بهشتی سازمان مرکزی دانشگاه منابع طبیعی گرگان، دفتر استانی نهاد 0173226704032267040علی اکبر دانشورگلستان25

محمدی

اسماعیل حسن زاده

خرم آباد،گلدشت شرقی،جنب بیمارستان تامین اجتماعی،دانشکده پیراپزشکی،دفتر نهاد 0000933276131609332761316خانم زینب رباطیلرستان27

(ص)جاده خزر آباد مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم18ساری،کیلومتر0113354325233543253حسن عشیریمازندران28

اراک، دانشگاه اراک ، خیابان شریعتی ، دانشکده هنر دفتر نهاد0863262129232621292محسن سعیدیمرکزی29

بندرعباس، دانشگاه علوم پزشکی دفتر نهاد0763333799633337996علیرضا رضوان هرمزگان30

همدان دانشگاه بوعلی سینا دفتر نهاد6داخلی 4 - 08138381343حجت اله سرخوشهمدان31

محسن اسماعیل زاده 

احسان اکبری

بجنورد، بلوار دولت، جنب ثبت احوال، ستاد دانشگاه علوم پزشکی، دفتر نهاد32748003

اهواز، دانشگاه شهید چمران، سازمان مرکزی، ط دوم، دفتر نهاد

058

 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 3مهندسی  صفائیه دانشگاه یزد ، ساختمان فنی : یزد 

رشت، خ نامجو، روبروی ورزشگاه عضدی، دانشگاه علوم پزشکی طبقه دوم0133332815933328159

3

044غربی.  آذر 6

13

041شرقی. آذر  5

شمالی.خ 12

البرز

061خوزستان

دانشگاه تبریز ،ساختمان مرکزی امور دانشجویان ستادعمره وعتبات دانشگاهیان, تبریز 3329844633300463

0353123317131233171یزد32

32239159

گیالن 26

ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ، دفتر نهاد 32247433

3322668233226682

32748003


