ردیف

فهرست اسامی دانشگاه های دارای مجوز از کمیته آموزش استان در زمینه برگزاری دوره های آموزشی

نام دانشگاه

آدرس

1

جهاد دانشگاهی

تهران -بلوار کشاورز -بین خیابان طوس و فلسطین شماره 111

2

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

تهران -بزرگراه شیخ فضل اله نوری-بین شهرک قدس و فرهنگیان

3

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تهران  -خیابان حافظ -رو به روی خیابان سمیه – شماره 424

4

دانشگاه علم و فرهنگ

تهران -خیابان انقالب اسالمی -خیابان وصال شیرازی -روبه روی سازمان انتقال خون -کوچه فر دانش-شماره 3

5

دانشگاه تهران (دانشکده فنی)

خ انقالب-دانشگاه تهران-پردیس دانشکده های فنی-طبقه سوم-گروه پژوهشی بهینه سازی مهندسی

http://eorg.ut.ac.ir
01112166

0

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تهران -لویزان -خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی –کد پستی 1061115111

)22266643(-22266625

6

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب

تهران -بزرگراه اشرفی اصفهانی-نرسیده به پل همت -انتهای خیابان شهید حسن آذری-جنب شهرک هما

1

دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

تهران -بزرگراه شهید تندگویان -میدان بهمن -خیابان میثاق جنوبی -خیابان  01شرقی -دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران

2

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

تهران -خیابان ایرانشهر شمالی -خیابان آذرشهر -پالک 33

16

دانشگاه آزاداسالمی واحد اسالمشهر

بزرگراه آیت اله سعیدی-اسالمشهر -خیابان نواب صفوی -گلریز  -11دانشکده تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

11

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی (دانشکده مهندسی عمران)

خیابان ولیعصر-باالتر از میدان ونک -روبه روی برج های اسکان-دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://civil.kntu.ac.ir
62331111462- 11261432

12

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

تهران -سه راه افسریه -کیلومتر  11بزرگراه امام رضا (ع)-شهرک قیامدشت-خیابان شهید با هنر-واحد تهران شرق

http://iauet.ac.ir
)33514611(-33524336-62124102454

13

دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران -بزرگراه رسالت -جنب ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت -خیابان شهید محسن حیدرخانی -خیابان شهید محمد ملک لو -ورودی درب شماره -3

62265225224-66246412

دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

www.iust-educent.ir

تلفن (نمابر)

621-14056-1
www.jtt.ir-14051516-2
(11255242-0 )11206154
www.bhrc.ac.ir
04545420
http://azad.aut.ac.ir
11201364-11201210
)11201366-11201365( www.usc.ac.ir

education@srttu.edu
62364522311-44226665-44224323
()55663332(-)55531663-0(-)55663335
http://www.shariaty.ac.ir
)11123262(-11136115
http://plan.azad.ac.ir
www. PEC.IIAU.ac.ir
)50305651( -62323632615
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