فْرست اساهی زاًطگاُ ّای زارای هجَز از کویتِ آهَزش استاى زر زهیٌِ ترگساری زٍرُ ّای آهَزضی ٍرٍز تِ حرفِ ٍ ارتقاء پایِ پرٍاًِ اضتغال تِ کار
تلفن (نمابر)

ردیف

نام دانشگاه

آدرس

1

جْاز زاًطگاّی

تْراى -تلَار کطاٍرز -تیي ذیاتاى طَس ٍ فلسطیي ضوارُ 118

2

هرکس تحقیقات راُ ،هسکي ٍ ضْرسازی

تْراى -تسرگراُ ضید فضل الِ ًَری-تیي ضْرک قسس ٍ فرٌّگیاى

3

زاًطگاُ صٌؼتی هالک اضتر

تْراى-تسرگراُ ضْیس تاتائی-لَیساى

)22948255(-22983166-22931367

4

زاًطگاُ صٌؼتی اهیر کثیر

تْراى  -ذیاتاى حافظ -رٍ تِ رٍی ذیاتاى سویِ – ضوارُ 424

5

زاًطگاُ ػلن ٍ فرٌّگ

تْراى -ذیاتاى اًقالب اسالهی -ذیاتاى ٍصال ضیرازی -رٍتِ رٍی سازهاى اًتقال ذَى -کَچِ فر زاًص-ضوارُ 3

64545496
http://azad.aut.ac.ir
88968374-88961286

6

زاًطگاُ تْراى (زاًطکسُ فٌی)

خ اًقالب-زاًطگاُ تْراى-پرزیس زاًطکسُ ّای فٌی-طثقِ سَم-گرٍُ پژٍّطی تْیٌِ سازی هٌْسسی

http://eorg.ut.ac.ir
61112177

7

هؤسسِ آهَزش ػالی ػلوی کارترزی صٌؼت آب ٍ ترق

خ استاز ًجات الْی -خ ترازراى ضازاب -پالک ٍ 43احس آهَزضی تْراى

(88962683 )88961155
Vahed.tehran@gmail.com

8

هرکس هطالؼاتی ٍ تحقیقاتی ضْرسازی ٍ هؼواری

ذیاتاى ٍلیؼصر – تاالتر از هیساى ًٍک ذیاتاى ضْیس ذساهی – ضوارُ 56

88779659-66

9

آهَزضکسُ ًقطِ ترزاری سازهاى ًقطِ ترزاری کطَر

تْراى -هیساى آزازی -تلَار هؼراج –سازهاى ًقطِ ترزاری کطَر -آهَزضکسُ ًقطِ ترزاری

66671136-6671145

16

زاًطگاُ ذَارزهی (زاًطکسُ فٌی هٌْسسی)

تْراى -ذیاتاى هفتحً -رسیسُ تِ ذیاتاى اًقالب

11

زاًطگاُ سَرُ

تْراى-خ آزازی -تیي ذَش ٍ آشرتایجاىً،ثص کَچِ کاهیاراى -پالک389

)88866176(-88868865

12

زاًطگاُ ترتیت زتیر ضْیس رجایی

تْراى -لَیساى -ذیاتاى ضْیس ضؼثاًلَ-زاًطگاُ ترتیت زتیر ضْیس رجایی –کس پستی 1678815811

)22976643(-22976625

13

زاًطگاُ آزاز اسالهی ٍاحس تْراى غرب

تْراى -تسرگراُ اضرفی اصفْاًیً-رسیسُ تِ پل ّوت -اًتْای ذیاتاى ضْیس حسي آشری-جٌة ضْرک ّوا

14

زاًطگاُ آزازاسالهی ٍاحس تْراى هرکسی

تْراى -تسرگراُ اضرفی اصفْاًی تاالتر از هیساى پًَک ذیاتاى اهام حسي (ع) هجتوغ زاًطگاّی ًیایص

15

هؤسسِ آهَزش ػالی هؼواری ٍ ٌّر پارس

تْراى -کارگر ضوالی -ذیاتاى زٍم -اًتصاریِ -ضوارُ  -18زاًطگاُ پارس

16

زاًطکسُ فٌی ٍ حرفِ ای زکتر ضریؼتی

تْراى -تسرگراُ ضْیس تٌسگَیاى -هیساى تْوي -ذیاتاى هیثاق جٌَتی -ذیاتاى  61ضرقی -زاًطکسُ فٌی ٍ حرفِ ای زذتراى زکتر ضریؼتی تْراى

17

زاًطگاُ آزاز ٍاحس تْراى جٌَب

تْراى -ذیاتاى ایراًطْر ضوالی -ذیاتاى آشرضْر -پالک 33

18

زاًطگاُ آزازاسالهی ٍاحس اسالهطْر

تسرگراُ آیت الِ سؼیسی-اسالهطْر -ذیاتاى ًَاب صفَی -گلریس  -18زاًطکسُ تحصیالت تکویلی زاًطگاُ آزاز اسالهی ٍاحس اسالهطْر

19

زاًطگاُ ذَاجِ ًصیر السیي طَسی (زاًطکسُ هٌْسسی ػوراى)

ذیاتاى ٍلیؼصر-تاالتر از هیساى ًٍک -رٍتِ رٍی ترج ّای اسکاى-زاًطکسُ هٌْسسی ػوراى زاًطگاُ صٌؼتی ذَاجِ ًصیرالسیي طَسی

http://civil.kntu.ac.ir
69338888469- 88261432

26

زاًطگاُ آزاز اسالهی ٍاحس تْراى ضرق

تْراى -سِ راُ افسریِ -کیلَهتر  18تسرگراُ اهام رضا (ع)-ضْرک قیاهسضت-ذیاتاى ضْیس تا ٌّرٍ-احس تْراى ضرق

http://iauet.ac.ir
)33584611(-33594337-69194862454

21

زاًطگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایراى

تْراىً ،ارهک ،زاًطگاُ ػلن ٍ صٌؼ ت ایراى ،زاًطکسُ هٌْسسی ػوراى

22

زاًطگاُ آزاز اسالهی ٍاحس زهاًٍس

تْراى -زهاًٍس -هیساى هؼلن -زاًطگاُ آزاز اسالهی ٍاحس زهاًٍس

23

زاًطگاُ جاهغ اهام حسیي (ع)

اتَتاى ضْیس تاتایی-زاًطگاُ جاهغ اهام حسیي (ع)-زاًطکسُ ٍ پژٍّطکسُ پسافٌس غیر ػاهل -هرکس ػلن ٍ فٌاٍری ػوراى ٍ سازًسگی (ذیثر)

621-84656-1
www.jtt.ir-84651516-2
(88255942-6 )88267854
www.bhrc.ac.ir

)88968377-88968375( www.usc.ac.ir

www.gtc.ac.ir
88896186-88946773
www.khu.ac.ir

education@srttu.edu
69364592311-44297675-44294393
69164449736-66963842
( )66567833
(88336964-6-)88339863
www.parsuniversity.ir
()55663339(-)55538663-6(-)55663335
http://www.shariaty.ac.ir
)88823269(-88836815
http://plan.azad.ac.ir
www. PEC.IIAU.ac.ir
)56365751( -69393639615

69126957235-77246482
www.iust-educent.ir
 621-76361225-29زاذلی 2123
(www.damavandiau.ac.ir -)621-76327666
www.ihu.ac.ir
()77165129(-77165386-2)141

*جْت اطالع از ترًاهِ زهاى تٌسی زٍرُ ّای آهَزضی تِ سایت سازهاى ًظام هٌْسسی ساذتواى استاى تْراى – ترص آهَزش لیٌک زٍرُ ّای آهَزضی هراجؼِ ًواییس.
ّسیٌِ ّرساػت زٍرُ ساػتی ّ 16سار تَهاى هی تاضس.
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