
 1398 سال سراسری آزمون شدگان معرفی اختصاصی مصاحبه انجام مجری های پردیس نشانی و نام(: 4)شماره جدول

 استان ردیف
 پردیس

 یا مرکز 
 آدرس اینترنتی نشانی تلفن  فکس جنس

1 
آذربايجان 

 شرقي 

 www.Taap.cfu.ac.ir  بلوار توحید -انتهای خیابان طالقاني  -تبريز  4135416622 35421702 مرد عالمه امیني

فاطمه الزهراء 

 )س(
 /http://tfu.te.cfu.ac.ir -خیابان قطران -تبريز    34439760 زن

2 
آذربايجان 

 غربي

شهید رجايي 

 ارومیه
 4432776159 4432767675 مرد

جنب  -خیابان شهید قلي پور -ابتدای جاده سلماس -ارومیه

 ناحیه انتظامي
http://rajaei.cfu.ac.ir 

 http://ata.cfu.ac.ir  -خیابان پرورش -شهريور 17انتهای بلوار  -ارومیه  4432332700 4432339400 زن عالمه طباطبايي

 اردبیل 3
 /tab.cfu.ac.ir-http://a آخر سعدی کوچه ی کرد احمد 4533449022 33441500 مرد يعالمه طباطباي

 /ben.cfu.ac.ir-http://a میدان ججین روبروی اداره کل پست   33234348 زن بنت الهدای صدر

 اصفهان  4

 pbi.cfu.ac.ir  8193684646کاوه خ تربیت معلم کدپستي  اصفهان خ 6-34516075 34509105 مرد شهید باهنر

 34616268 زن فاطمه زهرا )س(
34616165       

34617057 
 fzai.cfu.ac.ir اصفهان خ مدرس خ شهید ضابط زاده 

 البرز 5
 36504630-026 مرد حکیم فردوسي 

36536292-

36533220 

پرديس -بعد از کانال آب فرديس -جاده مالرد -کرج 

 حکیم فردوسي 
hakim.cfu.ac.ir 

 alborzamirkabir@cfu.ac.ir کرج بلوار باغستان روبروی ترمینال اتوبوسراني 34349567 2634322545 زن امیر کبیر

 ايالم 6

امام جعفر 

 صادق)ع(
 زن

8433338178 -

8433346663 

8433340588 - 

8433338178 
 www.ejsilam.cfu.ac.ir انتهای بلوار شهید صدوقي

 مرد شهید مدرس
8432243802-

08432227169 

8432237221-

08432227169 
 www.ilammodares.cfu.ac.ir باالتر از دانشگاه ايالم -بلوار پژوهش

 بوشهر 7

 yahoo.com39tbm@ کوچه شهید قناعت زاده-خیابان عاشوری-بوشهر 33333681-077 33333680-077 زن بنت الهدی صدر

 33327864-077 مرد عالمه طباطبايي
07733325922-

07733326649 

پرديس عالمه -خیابان جهاد-چهارراه دادگستری-بوشهر

 طباطبايي 
@yahoo.com9223mpa 

http://www.taap.cfu.ac.ir/
http://rajaei.cfu.ac.ir/
http://ata.cfu.ac.ir/
http://a-tab.cfu.ac.ir/
http://hakim.cfu.ac.ir/
mailto:alborzamirkabir@cfu.ac.ir
http://www.ejsilam.cfu.ac.ir/
http://www.ilammodares.cfu.ac.ir/
mailto:tbm39@yahoo.com
mailto:mpa9223@yahoo.com


 

 استان ردیف
 پردیس

 یا مرکز 
 آدرس اینترنتی نشانی تلفن  فکس جنس

 تهران 8

 44230828 44250504 زن نسیبه
زير پل يادگار امام ،  شهرک ژاندارمری ، بلوار مرزداران ،

 کوچه نسیبه 
nasibeh.cfu.ac.ir 

 chamran.cfu.ac.ir حکیمیه ، انتهای بلوار بهار  2-77309891 77308081 مرد شهید چمران

 mofateh.cfu.ac.ir شهرری ، میدان معلم ، خ معلم شمالي  55904022 55931642 مرد شهید مفتح

 36720360 زن زينبیه ) پیشوا ( 
36720360-

36723556 
 pzst.cfu.ac.ir ورامین ) يیشوا ( ، میدان امام ، خ امام ، خ کارگر

9 
چهارمحال و 

 بختیاری

 /http://bash.cfu.ac.ir شهرکرد چهار راه  طالقاني                             3832222890 3832264702 مرد بحرالعلوم

 http://pbsh.cfu.ac.ir شهرکرد چهارراه استانداری روبروی دادگستری 3833347292 3833347292 زن شهید باهنر 

10 
خراسان 

 جنوبي

 32444067-056 32444067-056 مرد شهید باهنر
پرديس شهید -خیابان خلیل طهماسبي-خیابان معلم -بیرجند

 باهنر
www.psb.cfu.ac.ir 

 32446828-056 32446838-056 زن امام سجاد )ع( 
کدپستي -يرجند خیابان معلم تقاطع حافظ وخیام 

9717763813   
www.asb.cfu.ac.ir 

11 
خراسان 

 رضوی 

پرديس شهید 

 بهشتي  دکتر
 /http://pbm.cfu.ac.ir نرسیده به هتل پرديسان -بزرگراه کالنتری  -مشهد  6-38783095-051 38760616-051 مرد

پرديس شهید 

 هاشمي نژاد
 38795400-051 38784320-051 زن

مشهدمیدان تلويزيون ابتدای رضاشهر دانشگاه فرهنگیان 

  پرديس شهیدهاشمي نژاد
http://phd.cfu.ac.ir/ 

12 
خراسان 

 شمالي

 5.8E+09 5832212160 مرد امام محمدباقر)ع(

بجنورد/ گلستان شهر /جاده لنگر/ روبروی سالن ورزشي  

کارگران /دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالي)ساختمان 

 (1شماره

imb.cfu.ac.ir 

امام جعفر 

 صادق)ع(
 5.8E+09 5832212160 زن

ی سالن ورزشي بجنورد/ گلستان شهر /جاده لنگر/ روبرو

کارگران /دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالي)ساختمان 

 (2شماره

gsb.cfu.ac.ir 

http://bash.cfu.ac.ir/
http://pbsh.cfu.ac.ir/
http://www.psb.cfu.ac.ir/
http://www.asb.cfu.ac.ir/


 

 استان ردیف
 پردیس

 یا مرکز 
 آدرس اینترنتی نشانی تلفن  فکس جنس

 خوزستان 13

حضرت رسول 

 اکرم)ص(
   35560919 مرد

خیابان  -جنب پمپ بنزين مرعشي -اهواز جاده کوت عبداله

 شیننمايشگاههای ما
http://pra.cfu.ac.ir/ 

حضرت فاطمه 

 زهرا)س(
 /http://pfzk.cfu.ac.ir 15و  14پادادشهر خیابان الدن بین خیابان  -اهواز   35533512 زن

 زنجان 14
پرديس الزهرا 

 )س(
 2433444990 2433446100 مرد-زن

 -روبروی دارالقرآن کريم -خ شیخ فضل اله نوری  -زنجان

 پرديس الزهرا)س(  - دانشگاه فرهنگیبان
www.asz.cfu.ac.ir 

 سمنان 15

پرديس شهید 

 رجايي 
 prs.cfu.ac.ir بلوار شريف واقفي.پرديس شهید رجايي-سمنان   33325337 مرد

پرديس 

 الزهرا)س( 
 pas.cfu.ac.ir پرديس الزهرا س-میدان ارگ-سمنان   33332842 زن

16 
سیستان و 

 بلوچستان 

مديريت امور 

پرديس های 

 استان

 مرد-زن

33411336 

نرسیده به پمپ بنزين، کوچه اوقاف،  -خیابان دانشگاه  5433419443

 ساختمان مديريت امور پرديسهای استاني

.

RESALAT@GMAIL.COMT,SISTAN
VABALOCHESTAN 

  5433436232 

 فارس 17

پرديس شهید 

 رجايي 
 7132280701 7132281090 مرد

خیابان ساحلي . قبل از حرم مطهر علي بن حمزه  -شیراز 

  )ع(
http://shrsh.cfu.ac.ir/ 

پرديس شهید 

 باهنر 
 7137219534 7137219533 زن

ی روبرو-خیابان فرصت شیرازی -شیراز ، خیابان مدرس 

 سردخانه بزرگ شیراز
http://shbsh.te.cfu.ac.ir/ 

 قزوين 18
پرديس شهید 

 رجايي 
 2833369893 2833369891 مرد-زن

پايینتر از میدان  -خیابان شهیدنواب صفوی -قزوين

  -شهیدحسن پور
qavin.cfu.ac.ir     .shrgh.cfu.ac.ir    

 قم 19

پرديس حضرت  

معصومه سالم اهلل 

   علیها

 33365733-025 32703591-025 زن
روبه  -بلوار شهید کريمي  -متری صدوق  45قم. انتهای 

 روی بوستان بنفشه 
http://hmgh.cfu.ac.ir 

پرديس آيت اهلل 

 طالقاني

 مرد
  

بلوار غدير، انتهای بلوارشهرک مهديه، پرديس آيت اهلل  025-33209192

 طالقاني
http://shmgh.cfu.ac.ir/ 

  025-33209164 

http://www.asz.cfu.ac.ir/
mailto:.RESALAT@GMAIL.COMT,SISTANVABALOCHESTAN
mailto:.RESALAT@GMAIL.COMT,SISTANVABALOCHESTAN
mailto:.RESALAT@GMAIL.COMT,SISTANVABALOCHESTAN


 

 استان دیف
 پردیس

 یا مرکز 
 آدرس اینترنتی نشانی تلفن  فکس جنس

 کردستان 20

پرديس بنت 

الهدی صدر 

 سنندج

 pardis2.kurd@yahoo.com خیابان  تختي-سنندج  27-08733163726 8733168160 زن

پرديس شهید 

 مدرس سنندج
 /http://shms.cfu.ac.ir میدان سهروردی-سنندج  8733163723 8733185007 مرد

 کرمان 21

خواجه نصیرالدين 

 طوسي 
 http://pknt.cfu.ac.ir کرمان، میدان خواجو، ابتدای خیابان سرباز، پرديس خواجه نصیرالدين  33314869 33314401 مرد

 پرديس شهید

 باهنر 
 www.psbk.cfu.ac.ir پرديس شهید باهنرکرمان  -خیابان پاسداران  -کرمان  32719520 32710975 زن

 کرمانشاه 22

پرديس شهید 

 رجايي
 34236564 مرد

  34236567-

34233997 
 /http://dfprk.te.cfu.ac.ir پرديس رجايي -7ايستگاه  2فرهنگیان فاز 

پرديس شهید 

 صدوقي
 38360962 زن

  38370462-

38370461 
 /http://kshps.te.cfu.ac.ir روبروری صدا و سیما  -بلوار جام جم  -میدان سپاه 

23 
کهگیلويه و 

 بويراحمد

پرديس شهید  

 ايزد پناه 
 /http://dfkb.cfu.ac.ir 2ن ساختما 19و  17ياسوج، سالم آباد، بین فرعي  7433226615 7433226150 مرد-زن

 گلستان 24

مديريت امور 

پرديس های 

 استان )برادران(

 1732428400 1732428400 مرد
گرگان انتهای خیابان شهید رجائي دانشگاه فرهنگیان استان 

 گلستان
www.golestan.cfu.ac.ir 

پرديس امام 

 خمیني)ره(

 )خواهران(

 1732362910 1732362910 زن
خیابان شهید باهنر روبرو بیمارستان فلسفي پرديس امام  -گرگان 

 خمیني )ره(
www.golestan.cfu.ac.ir 

 گیالن 25

شهید بنت الهدی 

 صدر)خواهران(
 1333780170 1333780170 زن

پرديس بنت -دانشگاه فرهنگیان  -گیالن  رشت . گلسار بلوار

 4166616711الهدی صدر )خواهران( کدپستي 
moghadam@yahoo.com-kg 

 1333831441 1333831442 مرد امام علي )ع( 
پرديس امام  -کوچه داوود زاده-ديانتي  -خیابان شهدا  -رشت 

 4174776414کدپستي -علي)ع( برادران
@yahoo.com42hosseinalaei 

mailto:pardis2.kurd@yahoo.com
http://pknt.cfu.ac.ir/
http://www.psbk.cfu.ac.ir/
http://www.golestan.cfu.ac.ir/
http://www.golestan.cfu.ac.ir/
mailto:kg-moghadam@yahoo.com
mailto:hosseinalaei42@yahoo.com


 استان ردیف
 پردیس

 یا مرکز 
 آدرس اینترنتی نشانی تلفن  فکس جنس

 لرستان 26
 Cfu.dfl.ac.ir متری60بالتر از -جالل آل احمد-خ 85-06633239575 6633239580 مرد عالمه طباطبايي 

 Dfak.cfu.ac.ir نرسیده به میدان تیر جنب مخابرات استان–جانبازان -خ 6633304581 6633304581 زن آيت اله کمالوند

 مازندران 27
دکترشريعتي 

 ساری
 دانشگاه فرهنگیان -تیرکال -جاده جويبار 8کیلومتر  -ساری    1133833322 مرد-زن

 

 مرکزی 28

شهید با هنر 

 مرکزی )برادران(
 shba.cfu. ac.ir پرديس شهید با هنر مرکزی -خیابان دانش -شهرک قائم -اراک 8634455003 32273400-086 مرد

حضرت زينب 

کبری)س( 

 )خواهران( 

 8632724948 8632724948 زن
کوچه فرهنگیان پرديس  -سردشت روبه روی شهرک نبي  -اراک

 زينب کبری 
zka.cfu.ac.ir 

 هرمزگان 29

شهید 

 (بهشتي)برادران
 www.sbh.cfu.ac.ir بندرعباس بلوار علي ابن ابیطالب چهارراه پگاه 5-7633661992 7633684100 مرد

فاطمه 

الزهرا)س(خواهرا

 ن

 www.fzuh.cfu.ac.ir بندرعباس رسالت جنوبي خیابان حکمت روبروی بوستان 7633660492 7633610250 زن

 همدان 30
پرديس شهید 

 مقصودی 
 psmh.te.cfu.ac.ir همدان میدان هگمتانه خ شهیدتوپچي 3-8134224070 34220199-081 مرد-زن

 يزد 31

آموزشگاه 

 شهیدان مزيدی
 3536292710 3536230614 مرد

کوی -49کوچه شماره -بعد از هتل جهانگردی-بلوار دانشجو-يزد

 ساختمان شهیدان مزيدی-کوچه روشن-دولت
pyazd.cfu.ac.ir 

 pfyazd.cfu.ac.ir کوچه شهید زيني -خیابان خرمشهر -میدان آيت اهلل خاتمي-يزد 3536239090 3536295022 زن فاطمه الزهرا)س(

 

http://www.sbh.cfu.ac.ir/
http://www.fzuh.cfu.ac.ir/

