
 19/3/98بر حسب مناطق آمایشی پزشکیعلوم  مراکز مطالعات و توسعه آموزش مشخصات 

  آدرس پست الکترونیک  تلفن فاکس  تلفن مرکز  کد مدیر مرکز مطالعات دانشگاه ردیف

منطقه آمایشی 
1 

  /http://edc.mazums.ac.ir  2273689  33373689  011 دکتر سیاوش مرادي مازندران

 33328845  013 دکتر حسین خوشرنگ گیالن
  http://www.gums.ac.ir/edc  33328843  302داخلی 

  /http://edc.mubabol.ac.ir  32190593  32190593  011  مریم قائمی امیريدکتر  بابل

http://goums.ac.ir/index.php?sid=117&slc_la  32421661  -  017  تورج فرازمندفردکتر  گلستان
ng=fa  

  edc@semums.ac.ir  33451341  33451341  023 فریده ایزدي ثابتدکتر  سمنان

  http://shmu.ac.ir/edc/fa  32394800  32393961  023 ربابه زروج حسینیخانم  شاهرود

منطقه آمایشی 
2  

  33362700  041 علی فخاريدکتر  تبریز
33363004  33357138  http://edc.tbzmed.ac.ir/  

  /http://edc.umsu.ac.ir  2235070  32220531  044 دکتر آرام فیضی ارومیه

  http://www.arums.ac.ir/edc/fa  33522082  33522083- 4  045  عزیز کامراندکتر  اردبیل

  -  43237982  43237982  041  علی بهادريدکتر  سراب

  -  32434042  32434042  045  مهندس سجاد رحیمی خلخال

  -  37276364  37276363  041 دکتر هاشمی  پرست مراغه

 -  36255777  36255777  044  دکتر رقیه صدیفی  خوي 
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  آدرس پست الکترونیک  تلفن فاکس  تلفن مرکز  کد مدیر مرکز مطالعات دانشگاه ردیف

منطقه آمایشی 
3  

  38378100- 2  083  بابک ایزديدکتر  کرمانشاه
38367332  38367332  http://edc.kums.ac.ir/  

http://dme.umsha.ac.ir/index.aspx?siteid=13  38380246  38380238  081 دکتر لیال معصومی همدان
9  

 -  33122499  33115014  081  مرضیه صارمیان  اسدآباد

http://www.muk.ac.ir/Muk/ViceChancellerie  331827268  331827268  087 دکتر یدا... زارع زاده کردستان
s/ForEducation/Managements/EDC  

  /http://edc.medilam.ac.ir  32223083  32223083  084 دکتر مصیب مظفري ایالم

منطقه آمایشی 
4 

 http://edc.ajums.ac.ir  33367571  33367571  061  کاوه اسالمیدکتر  اهواز

  /http://edc.lums.ac.ir  33200144  33120144  066 دکتر غالمرضا شهسواري لرستان

http://edu.dums.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&si  42429532  42429532- 3  061 دکتر میثم مرد سلطانی دزفول
teid=25&pageid=494  

/home/?89774portalhttp://abadanums.ac.ir/  53265361  53267800  061 آقاي بابک رستگاري مهر آبادان
  یاصل-صفحه/

 www.behums.ac.ir  52887232  52887201- 2  061 دکتر امیر محسنی بهبهان

  -  36228927  -  061  خیرآباد کرمیدکتر مریم  شوشتر
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منطقه آمایشی 
5 

  /http://edc.sums.ac.ir  32333064  32336990  071 دکتر جواد کجوري شیراز

  /http://edc.jums.ac.ir  54341509  54336086  071 دکتر صدیقه نجفی پور جهرم

  -  53357091  53350994  071  شهناز کریمیدکتر  فسا

  /http://edc.hums.ac.ir  33335009  33335013  076 دکتر الهام بوشهري بندرعباس

  http://edc.bpums.ac.ir/fa/index.aspx  32528500  33326189  077 کامران میرزاییدکتر  بوشهر

  /http://edc.yums.ac.ir  33220820  33229419  074 پرویز آقائیدکتر  یاسوج

  52452339  071 آقاي روهیده گراش
52448180  52452339  -  

-83  071 خانم ملیحه پور کیانی الرستان
52343278  52344724  -  

منطقه آمایشی 
6  

http://zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid  33420678  33424775  024 دکتر فرهاد رمضانی بدر زنجان
slct_pg_id=7237=130&  

https://portal.arakmu.ac.ir/portal/home/?91  34173639  34173641  086 دکتر نسرین روزبهانی اراك
353/  

  -  33359503  33359503  028 دکتر سونیا اویسی قزوین

  /http://edc.muq.ac.ir  37715221  32853377  025 دکتر جمشید وفایی منش قم

/http://education.abzums.ac.ir/Portal/home  32563318  32563318  026 محسن اعرابیدکتر  البرز
  آموزش-توسعه-و-مطالعات-دفتر/119760?

  -  46224143  46224143  086  کاظم غفاري خمین
 -  42342137  42342137  086 آرموندکتر بهرام  ساوه
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منطقه آمایشی 
  http://edc.mui.ac.ir  36688323  36688789  031 دکتر نیکو یمانی اصفهان 7

  http://www.ssu.ac.ir/cms/index.php?id=892  38249705  38271350  035 فاطمه کشمیريدکتر  یزد

  -  55578011  55582992  031  زریچهر وکیلیدکتر  کاشان

  33336729  038 شهرزاد حبیبی دکتر  شهرکرد
33336360  33335776  skums.ac.iredc.  

منطقه آمایشی 
8 

  /http://edc.kmu.ac.ir  31325347  31325343  034 سمیه نوري حکمتدکتر  کرمان

  -  -  -  054 جاوید دهقاندکتر  زاهدان

  -  34280071  34280097  034 ایرانمنش فواد  دکتر رفسنجان

    43318085  43317906  034 خانم ساره مهنی جیرفت

  http://www.zbmu.ac.ir/edc/fa  32235320  32232120  054 مهدي حقیقیآقاي  زابل

=http://www.mubam.ac.ir/index.aspx?fkeyid  44219248  44211340  034 غضنفرآبادي دجیمدکتر  بم
&siteid=1&pageid=198  

  -  37210485  37210483  054 خانم میترا ستوده ایرانشهر

 - 9  034 جواد کروژده آقاي سیرجان
42266407  42266408  -  

آمایقه 
  /http://edc.mums.ac.ir  38420305  38420305  051  جواد سرآبادانیدکتر  مشهدشی 
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  /http://edc.bums.ac.ir  32440447  32395642  056 دکتر محمود گنجی فرد بیرجند

  خانم محبوبه   بجنورد
 طباطبایی چهر

058  32246105  32246144  http://nkums.ac.ir/index.aspx?Catid=45  

  44445648  44011462  051 ساقیدکتر  سبزوار
http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyi
d=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&p
ageid=175  

-توسعه- و-مطالعات-مرکز/http://www.gmu.ac.ir  57223814  57224081  051 مهدي بصیري مقدمدکتر  گناباد
  پزشکی- علوم-آموزش

تربت 
 حیدریه

http://edc.thums.ac.ir/modules/showframe  52242038  52242038  051 دکتر محسن کشاورز
work.aspx  

  -  42255043  42254170- 7  051  فرین تاتاريخانم دکتر  نیشابور

  -  37238757  37229052  058 خانم اکرم ژیانی فرد اسفراین

  -  52523225  52547292  051 خانم زینب هوشیار تربت جام

منطقه آمایشی 
10

 

  88955712  021 دکتر امیر حسین جهانشیر تهران
)502  (  88977739  http://edc.tums.ac.ir  

شهید 
 بهشتی

  /http://edc.sbmu.ac.ir  26210092  26210092  021 رجاییعلیرضا دکتر 

  /http://edc.iums.ac.ir  86702237  86702227  021 علی کبیردکتر  ایران

 بقیه ا...
امامی محمد کاظم دکتر 

 میبدي
021  9 -82483638  

  88053609  
- 

آمایقه 
  http://shahed.ac.ir/EDUR_D  55228814  51215047  021 دکتر لطفعلی جباري شاهدشی 
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  -  43822362  43822860  021 علیرضا شهریاريدکتر  ارتش

  /http://edc.uswr.ac.ir  22180148  22180158  021  تجریشیدکتر  بهزیستی

 
آزاد 
 اسالمی

  /http://edc.iau.ir  47351666  47351666  021 جهرمی دکتر مهسا هادیپور

http://vums.ac.ir/Default.aspx?NSID=1&SSLI  88501403  021  021  دکتر سلیمان احمدي  مجازي 
D=1&NID=7135 
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