
دانشگاهنام شهرنام استانردیف

دانشگاه اردبيلشهر گيوياستان اردبيل1

دانشگاه اردبيلشهر اردبيلاستان اردبيل2

ن شهراستان اردبيل3 دانشگاه اردبيلشهر مشگي 

دانشگاه اردبيلشهر گرمياستان اردبيل4

دانشگاه اردبيلشهر پارس آباداستان اردبيل5

دانشگاه اردبيلشهر بيله سواراستان اردبيل6

دانشگاه خلخالشهر خلخالاستان اردبيل7

اناستان اصفهان8 دانشگاه اصفهانشهر تي 

ي شهراستان اصفهان9
دانشگاه اصفهانشهر خمينن

دانشگاه اصفهانشهر اصفهاناستان اصفهان10

دانشگاه اصفهانشهر سده لنجاناستان اصفهان11

دانشگاه اصفهانشهر شهرضااستان اصفهان12

دانشگاه اصفهانشهر اصفهاناستان اصفهان13

دانشگاه اصفهانشهر شهرضااستان اصفهان14

دانشگاه اصفهانشهر كليشاد وسودرجاناستان اصفهان15

دانشگاه اصفهانشهر اصفهاناستان اصفهان16

دانشگاه اصفهانشهر اصفهاناستان اصفهان17

دانشگاه اصفهانشهر فالورجاناستان اصفهان18

ناستان اصفهان19 دانشگاه اصفهانشهر نطين

ناستان اصفهان20 دانشگاه اصفهانشهر نايي 

دانشگاه اصفهانشهر مباركهاستان اصفهان21

دانشگاه اصفهانشهر داراناستان اصفهان22

دانشگاه اصفهانشهر اصفهاناستان اصفهان23

دانشگاه اصفهانشهر اصفهاناستان اصفهان24

دانشگاه اصفهانشهر اردستاناستان اصفهان25

دانشگاه اصفهانشهر اصفهاناستان اصفهان26

دانشگاه اصفهانشهرگلپایگاناستان اصفهان27

دانشگاه اصفهانشهر فريدونشهراستان اصفهان28

دانشگاه اصفهانشهر اصفهاناستان اصفهان29

دانشگاه اصفهانشهر نجف آباداستان اصفهان30

دانشگاه اصفهانشهر اصفهاناستان اصفهان31

دانشگاه اصفهانشهر اصفهاناستان اصفهان32

دانشگاه کاشانشهر كاشاناستان اصفهان33

دانشگاه کاشانشهر كاشاناستان اصفهان34

دانشگاه کاشانشهر آران و بيدگلاستان اصفهان35

دانشگاه کاشانشهر كاشاناستان اصفهان36

ز37 زشهر كرجاستان الير دانشگاه الير

ز38 زشهر كرجاستان الير دانشگاه الير

ز39 زشهر كرجاستان الير دانشگاه الير

ز40 زشهر كرجاستان الير دانشگاه الير

ز41 زشهر كرجاستان الير دانشگاه الير

ز42 زشهر كرجاستان الير دانشگاه الير

ز43 زشهر كرجاستان الير دانشگاه الير

ز44 زشهر كرجاستان الير دانشگاه الير

ز45 زشهر كرجاستان الير دانشگاه الير

دانشگاه ايالمشهر ايالماستان ايالم46



دانشگاه ايالمشهر ايالماستان ايالم47

دانشگاه ايالمشهر ايالماستان ايالم48

دانشگاه ايالمشهر ايالماستان ايالم49

دانشگاه ايالمشهر ايالماستان ايالم50

دانشگاه ايالمشهر ايالماستان ايالم51

دانشگاه ايالمشهر ايالماستان ايالم52

دانشگاه ايالمشهر ايالماستان ايالم53

ي54
 
ق يزشهر ملکاناستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي55
 
ق يزشهر  آذرشهراستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي56
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي57
 
ق يزشهر بناباستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي58
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي59
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي60
 
ق يزشهر اسکواستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي61
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي62
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي63
 
ق يزشهر مرنداستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي64
 
ق يزشهر ورزقاناستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي65
 
ق يزشهر هادیشهراستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي66
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي67
 
ق يزشهر كلييراستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي68
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي69
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي70
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي71
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي72
 
ق يزشهر عجب شي استان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي73
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي74
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي75
 
ق يزشهر بستان آباداستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي76
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي77
 
ق يزشهر هریساستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي78
 
ق يزشهرچاراویماقاستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي79
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي80
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي81
 
ق يزشهراهراستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي82
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي83
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي84
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي85
 
ق يزشهر میانهاستان آذربايجان شر دانشگاه تير

ي86
 
ق يزاستان آذربايجان شر يزشهر تير دانشگاه تير

ي87
 
ق دانشکده شابشهر شاباستان آذربايجان شر

ي88
 
ق دانشگاه مراغهشهر مراغهاستان آذربايجان شر

ي89 دانشگاه اروميهشهر سلماساستان آذربايجان غربر

ي90 دانشگاه اروميهشهر تكاباستان آذربايجان غربر

ي91 دانشگاه اروميهشهر قره ضياءالديناستان آذربايجان غربر

ي92 دانشگاه اروميهشهر اروميهاستان آذربايجان غربر

ي93 دانشگاه اروميهشهر اروميهاستان آذربايجان غربر



ي94 دانشگاه اروميهشهر مياندوآباستان آذربايجان غربر

ي95 انشهراستان آذربايجان غربر دانشگاه اروميهشهر پي 

ي96 دانشگاه اروميهشهر اروميهاستان آذربايجان غربر

ي97 دانشگاه اروميهشهر اشنويهاستان آذربايجان غربر

ي98 دانشگاه اروميهشهر بوكاناستان آذربايجان غربر

ي99 دانشگاه اروميهشهر ماكواستان آذربايجان غربر

ي100 دانشگاه اروميهشهر اروميهاستان آذربايجان غربر

ي101 دانشگاه اروميهشهر شوطاستان آذربايجان غربر

ي102 دانشگاه اروميهشهر پلدشتاستان آذربايجان غربر

ي103 دانشگاه اروميهشهر اروميهاستان آذربايجان غربر

ي104 دانشگاه اروميهشهر مهاباداستان آذربايجان غربر

ي105 دانشگاه اروميهشهر اروميهاستان آذربايجان غربر

ي106 دانشگاه اروميهشهر شدشتاستان آذربايجان غربر

ي107 دانشگاه اروميهشهر سيه  چشمهاستان آذربايجان غربر

ي108 دانشگاه اروميهشهر اروميهاستان آذربايجان غربر

ي109 دانشگاه اروميهشهر اروميهاستان آذربايجان غربر

ي110 ن دژاستان آذربايجان غربر دانشگاه اروميهشهر شاهي 

ي111 دانشگاه اروميهشهر نقدهاستان آذربايجان غربر

ي112 دانشگاه خویشهر خوياستان آذربايجان غربر

ي113 دانشگاه خویشهر خوياستان آذربايجان غربر

ي114 دانشگاه خویشهر خوياستان آذربايجان غربر

ي115 دانشگاه خویشهر خوياستان آذربايجان غربر

ي116 دانشگاه خویشهر خوياستان آذربايجان غربر

دانشگاه بوشهرشهر بندر كنگاناستان بوشهر117

دانشگاه بوشهرشهر بندر گناوهاستان بوشهر118

دانشگاه بوشهرشهر برازجاناستان بوشهر119

دانشگاه بوشهرشهر بندر ديراستان بوشهر120

دانشگاه بوشهرشهر خورموجاستان بوشهر121

دانشگاه بوشهرشهر بوشهراستان بوشهر122

دانشگاه بوشهرشهر اهرماستان بوشهر123

دانشگاه بوشهرشهر بندر ديلماستان بوشهر124

دانشگاه بوشهرشهر بوشهراستان بوشهر125

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران126

دانشگاه ايرانشهرریاستان تهران127

دانشگاه ايرانشهر شهرياراستان تهران128

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران129

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران130

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران131

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران132

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران133

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران134

دانشگاه ايرانشهرب  هارستاناستان تهران135

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران136

دانشگاه ايرانشهر رباط كريماستان تهران137

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران138

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران139

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران140



دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران141

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران142

دانشگاه ايرانشهر شهرياراستان تهران143

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران144

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران145

دانشگاه ايرانشهر رياستان تهران146

دانشگاه ايرانشهر شهرياراستان تهران147

دانشگاه ايرانشهرقدساستان تهران148

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران149

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران150

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران151

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران152

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران153

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران154

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران155

دانشگاه ايرانشهر تهراناستان تهران156

دانشگاه تهرانشهر تهراناستان تهران157

دانشگاه تهرانشهر تهراناستان تهران158

دانشگاه تهرانشهر تهراناستان تهران159

دانشگاه تهرانشهر تهراناستان تهران160

يشهر تهراناستان تهران161
دانشگاه شهيد بهشن 

يشهر تهراناستان تهران162
دانشگاه شهيد بهشن 

يشهر تهراناستان تهران163
دانشگاه شهيد بهشن 

يشهر تهراناستان تهران164
دانشگاه شهيد بهشن 

يشهر تهراناستان تهران165
دانشگاه شهيد بهشن 

يشهر تهراناستان تهران166
دانشگاه شهيد بهشن 

يشهر تهراناستان تهران167
دانشگاه شهيد بهشن 

دانشگاه شهرکردشهر جونقاناستان چهارمحال و بختياري168

دانشگاه شهرکردشهر لردگاناستان چهارمحال و بختياري169

دانشگاه شهرکردشهر مال خليفهاستان چهارمحال و بختياري170

دانشگاه شهرکردشهر ناغاناستان چهارمحال و بختياري171

دانشگاه شهرکردشهر بروجناستان چهارمحال و بختياري172

دانشگاه شهرکردشهر اردلاستان چهارمحال و بختياري173

دانشگاه شهرکردشهر چلگرداستان چهارمحال و بختياري174

دانشگاه شهرکردشهر كرداستان چهارمحال و بختياري175

دانشگاه شهرکردشهر فارساناستان چهارمحال و بختياري176

ي177 جندشهر شاياناستان خراسان جنوبر دانشگاه بي 

ي178 جندشهر فردوساستان خراسان جنوبر دانشگاه بي 

ي179 جنداستان خراسان جنوبر جندشهر بي  دانشگاه بي 

ي180 جنداستان خراسان جنوبر جندشهر بي  دانشگاه بي 

ي181 جندروستاي درمياناستان خراسان جنوبر دانشگاه بي 

ي182 جندشهر شبيشهاستان خراسان جنوبر دانشگاه بي 

ي183 ي آباداستان خراسان جنوبر جندشهر حاجر دانشگاه بي 

ي184 جندشهر نهبنداناستان خراسان جنوبر دانشگاه بي 

ي185 جندشهر طبساستان خراسان جنوبر دانشگاه بي 

ي186 جندشهر قائناستان خراسان جنوبر دانشگاه بي 

ي187 ويهاستان خراسان جنوبر جندشهر بشر دانشگاه بي 



دانشگاه تربت جامشهر تربت جاماستان خراسان رضوي188

دانشگاه تربت جامشهر تربت جاماستان خراسان رضوي189

دانشگاه تربت حيدريهشهر تربت حيدريهاستان خراسان رضوي190

دانشگاه تربت حيدريهشهر تربت حيدريهاستان خراسان رضوي191

دانشگاه تربت حيدريهشهر تربت حيدريهاستان خراسان رضوي192

دانشگاه تربت حيدريهشهر تربت حيدريهاستان خراسان رضوي193

دانشگاه تربت حيدريهشهر تربت حيدريهاستان خراسان رضوي194

واراستان خراسان رضوي195 ن وارشهر سير ن دانشگاه سير

واراستان خراسان رضوي196 ن وارشهر سير ن دانشگاه سير

دانشگاه گنابادشهر بجستاناستان خراسان رضوي197

دانشگاه گنابادشهر گناباداستان خراسان رضوي198

دانشگاه مشهدشهر مشهداستان خراسان رضوي199

دانشگاه مشهدشهر مشهداستان خراسان رضوي200

دانشگاه مشهدشهر مشهداستان خراسان رضوي201

دانشگاه مشهدشهر مشهداستان خراسان رضوي202

دانشگاه مشهدشهر چناراناستان خراسان رضوي203

دانشگاه مشهدشهر قوچاناستان خراسان رضوي204

دانشگاه مشهدشهر فریماناستان خراسان رضوي205

دانشگاه مشهدشهر بردسکناستان خراسان رضوي206

دانشگاه مشهدشهر کاشمراستان خراسان رضوي207

دانشگاه مشهدشهر مشهداستان خراسان رضوي208

دانشگاه نيشابورشهر نيشابوراستان خراسان رضوي209

دانشگاه مشهدشهرباخرزاستان خراسان رضوي210
دانشگاه مشهدشهرباخرزاستان خراسان رضوي211

دانشگاه مشهدشهرباخرزاستان خراسان رضوي212

دانشگاه مشهدشهرباخرزاستان خراسان رضوي213

دانشگاه مشهدشهرباخرزاستان خراسان رضوي214

دانشگاه مشهدشهرباخرزاستان خراسان رضوي215

دانشگاه مشهدشهربردسکناستان خراسان رضوي216

دانشگاه مشهدشهربردسکناستان خراسان رضوي217

دانشگاه مشهدشهربردسکناستان خراسان رضوي218

دانشگاه مشهدشهربردسکناستان خراسان رضوي219

دانشگاه مشهدشهربردسکناستان خراسان رضوي220

دانشگاه مشهدشهربردسکناستان خراسان رضوي221

دانشگاه مشهدشهربردسکناستان خراسان رضوي222

دانشگاه مشهدشهربردسکناستان خراسان رضوي223

دانشگاه مشهدشهربردسکناستان خراسان رضوي224

دانشگاه مشهدشهربردسکناستان خراسان رضوي225

دانشگاه مشهدشهرتایباداستان خراسان رضوي226

دانشگاه مشهدشهرتایباداستان خراسان رضوي227

دانشگاه مشهدشهرتایباداستان خراسان رضوي228

دانشگاه مشهدشهرتایباداستان خراسان رضوي229

دانشگاه مشهدشهرتایباداستان خراسان رضوي230

دانشگاه مشهدشهرتایباداستان خراسان رضوي231

دانشگاه مشهدشهرتایباداستان خراسان رضوي232

دانشگاه مشهدشهرتایباداستان خراسان رضوي233

دانشگاه مشهدشهرچناراناستان خراسان رضوي234



دانشگاه مشهدشهرچناراناستان خراسان رضوي235

دانشگاه مشهدشهرچناراناستان خراسان رضوي236

دانشگاه مشهدشهرچناراناستان خراسان رضوي237

دانشگاه مشهدشهرچناراناستان خراسان رضوي238

دانشگاه مشهدشهرچناراناستان خراسان رضوي239

دانشگاه مشهدشهرچناراناستان خراسان رضوي240
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دانشگاه اهوازشهر بندرماهشهراستان خوزستان499

دانشگاه اهوازشهر بندرماهشهراستان خوزستان500

دانشگاه اهوازشهر رامهرمزاستان خوزستان501

دانشگاه آبادانشهر آباداناستان خوزستان502

دانشگاه آبادانشهر آباداناستان خوزستان503

دانشگاه آبادانشهر آباداناستان خوزستان504

دانشگاه آبادانشهر آباداناستان خوزستان505

دانشگاه آبادانشهر آباداناستان خوزستان506

دانشگاه آبادانشهر آباداناستان خوزستان507

دانشگاه بهبهانشهر بهبهاناستان خوزستان508

دانشگاه بهبهانشهر آغاجارياستان خوزستان509

دانشگاه بهبهانشهر بهبهاناستان خوزستان510

دانشگاه بهبهانشهر بهبهاناستان خوزستان511

دانشگاه بهبهانشهر بهبهاناستان خوزستان512

دانشگاه بهبهانشهر بهبهاناستان خوزستان513

دانشگاه دزفولشهر دزفولاستان خوزستان514

دانشگاه شوشي شهر شوشي استان خوزستان515

دانشگاه شوشي شهر شوشي استان خوزستان516



دانشگاه آبادانشهراروند کنار استان خوزستان517

دانشگاه آبادان شهرآباداناستان خوزستان518

دانشگاه آبادان شهرآباداناستان خوزستان519

دانشگاه زنجانشهر زنجاناستان زنجان520

دانشگاه زنجانشهر خرمدرهاستان زنجان521

دانشگاه زنجانشهر زنجاناستان زنجان522

دانشگاه زنجانشهر ماه نشاناستان زنجان523

دانشگاه زنجانشهر زرين آباداستان زنجان524

دانشگاه زنجانشهر زنجاناستان زنجان525

دانشگاه زنجانشهر آب براستان زنجان526

دانشگاه زنجانشهر ابهراستان زنجان527

دانشگاه زنجانشهر زنجاناستان زنجان528

دانشگاه زنجانشهر کرسفاستان زنجان529

دانشگاه سمنانشهر سمناناستان سمنان530

دانشگاه سمنانشهر سمناناستان سمنان531

دانشگاه سمنانشهر گرمساراستان سمنان532

دانشگاه سمنانشهر آراداناستان سمنان533

دانشگاه سمنانشهر دامغاناستان سمنان534

دانشگاه سمنانشهر دامغاناستان سمنان535

دانشگاه سمنانشهر سمناناستان سمنان536

دانشگاه سمنانشهر مهدي شهراستان سمنان537

دانشگاه شاهرودشهر شاهروداستان سمنان538

دانشگاه شاهرودشهر شاهروداستان سمنان539

دانشگاه شاهرودشهر ميامياستان سمنان540

دانشگاه شاهرودشهر شاهروداستان سمنان541

دانشگاه شاهرودشهر شاهروداستان سمنان542

دانشگاه ایرانشهرشهر كناركاستان سيستان و بلوچستان543

دانشگاه ایرانشهرشهر مهرستاناستان سيستان و بلوچستان544

دانشگاه ایرانشهرشهر چاه بهاراستان سيستان و بلوچستان545

دانشگاه ایرانشهرشهر راسكاستان سيستان و بلوچستان546

دانشگاه ایرانشهرشهر ايرانشهراستان سيستان و بلوچستان547

دانشگاه ایرانشهرشهر فنوجاستان سيستان و بلوچستان548

دانشگاه ایرانشهر(دلگان )روستاي چاه محمد استان سيستان و بلوچستان549

دانشگاه ایرانشهرشهر نيك شهراستان سيستان و بلوچستان550

دانشگاه زابلشهر زابلاستان سيستان و بلوچستان551

دانشگاه زاهدانشهر زاهداناستان سيستان و بلوچستان552

دانشگاه زاهدانشهر شاواناستان سيستان و بلوچستان553

دانشگاه زاهدانشهر زاهداناستان سيستان و بلوچستان554

دانشگاه زاهدانشهر زاهداناستان سيستان و بلوچستان555

دانشگاه زاهدانشهر زاهداناستان سيستان و بلوچستان556

دانشگاه زاهدانشهر زاهداناستان سيستان و بلوچستان557

دانشگاه زاهدانشهر زاهداناستان سيستان و بلوچستان558

دانشگاه زاهدانشهر زاهداناستان سيستان و بلوچستان559

دانشگاه زاهدانشهر زاهداناستان سيستان و بلوچستان560

دانشگاه زاهدانشهر خاشاستان سيستان و بلوچستان561

جاوهاستان سيستان و بلوچستان562 دانشگاه زاهدانشهر مي 

دانشگاه جهرمشهر جهرماستان فارس563



دانشگاه جهرمشهر باب اناراستان فارس564

دانشگاه جهرمشهر جهرماستان فارس565

ازاستان فارس566 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس567 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازشهر شوستاناستان فارس568 دانشگاه شي 

ازاستان فارس569 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس570 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس571 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس572 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازشهر كازروناستان فارس573 دانشگاه شي 

ازاستان فارس574 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس575 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس576 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس577 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس578 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس579 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس580 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس581 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس582 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس583 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس584 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس585 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس586 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس587 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس588 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس589 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس590 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس591 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازشهر اشكناناستان فارس592 دانشگاه شي 

ازاستان فارس593 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس594 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس595 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس596 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس597 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازشهر ارسنجاناستان فارس598 دانشگاه شي 

ازاستان فارس599 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازشهر كارزيناستان فارس600 دانشگاه شي 

ازاستان فارس601 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس602 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس603 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس604 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس605 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس606 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس607 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس608 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس609 ازشهر شي  دانشگاه شي 

ازاستان فارس610 ازشهر شي  دانشگاه شي 



ازاستان فارس611 ازشهر شي  دانشگاه شي 

دانشگاه فساشهر فسااستان فارس612

دانشگاه گراششهر گراشاستان فارس613

دانشگاه الرستانشهر اوزاستان فارس614

ماستان فارس615 دانشگاه الرستانشهر بي 

دانشگاه الرستانشهر الراستان فارس616

دانشگاه الرستانشهر خنجاستان فارس617

دانشگاه قزوينشهر قزويناستان قزوين618

دانشگاه قزوينشهر قزويناستان قزوين619

دانشگاه قمشهر قماستان قم620

دانشگاه قمشهر قماستان قم621

دانشگاه قمشهر قماستان قم622

دانشگاه قمشهر قماستان قم623

دانشگاه قمشهر قماستان قم624

دانشگاه قمشهر قماستان قم625

دانشگاه قمشهر قماستان قم626

دانشگاه قمشهر قماستان قم627

دانشگاه قمشهر قماستان قم628

دانشگاه قمشهر قماستان قم629

دانشگاه کردستانشهر سقزاستان كردستان630

دانشگاه کردستانشهر مريواناستان كردستان631

دانشگاه کردستانشهر سنندجاستان كردستان632

دانشگاه بمشهر بماستان كرمان633

دانشگاه بمشهر بماستان كرمان634

دانشگاه بمشهر بماستان كرمان635

دانشگاه بمشهر بماستان كرمان636

فتاستان كرمان637 فتشهر جي  دانشگاه جي 

دانشگاه رفسنجانشهر رفسنجاناستان كرمان638

دانشگاه رفسنجانشهر اناراستان كرمان639

دانشگاه رفسنجانشهر رفسنجاناستان كرمان640

دانشگاه رفسنجانروستاي بياضاستان كرمان641

دانشگاه رفسنجانروستاي لطفاباداستان كرمان642

ن شهراستان كرمان643 دانشگاه رفسنجانشهر امي 

دانشگاه رفسنجانروستاي گلشناستان كرمان644

جاناستان كرمان645 جانشهر سي  دانشگاه سي 

دانشگاه کرمانشهر كرماناستان كرمان646

دانشگاه کرمانشهر بافتاستان كرمان647

دانشگاه کرمانشهر كرماناستان كرمان648

دانشگاه کرمانشهر كرماناستان كرمان649

دانشگاه کرمانشهر كرماناستان كرمان650

دانشگاه کرمانشهر كرماناستان كرمان651

دانشگاه کرمانشهر كرماناستان كرمان652

دانشگاه کرمانشهرآبهاداستان كرمان653

فتاستان كرمان654 فتشهر جي  دانشگاه جي 

فتشهر منوجاناستان كرمان655 دانشگاه جي 

فتشهر رودبار جنوباستان كرمان656 دانشگاه جي 

فتشهر قلعه گنجاستان كرمان657 دانشگاه جي 



فتشهرکهنوجاستان كرمان658 دانشگاه جي 

دانشگاه کرمانشاهشهر اسالم آبادغرباستان كرمانشاه659

دانشگاه کرمانشاهشهر جوانروداستان كرمانشاه660

ناستان كرمانشاه661 دانشگاه کرمانشاهشهر هرسي 

دانشگاه کرمانشاهشهر كرمانشاهاستان كرمانشاه662

دانشگاه ياسوجشهر ياسوجاستان كهگيلويه و بويراحمد663

دانشگاه ياسوجشهر ياسوجاستان كهگيلويه و بويراحمد664

دانشگاه ياسوجشهر دهدشتاستان كهگيلويه و بويراحمد665

دانشگاه گلستانشهر گرگاناستان گلستان666

دانشگاه گلستانشهر بندرتركمناستان گلستان667

دانشگاه گلستانشهر كاللهاستان گلستان668

دانشگاه گلستانشهر علي آباداستان گلستان669

دانشگاه گلستانشهر آق قالاستان گلستان670

دانشگاه گلستانشهر گنبد كاووساستان گلستان671

دانشگاه گلستانشهر كرد كوياستان گلستان672

دانشگاه گلستانشهر بندر گزاستان گلستان673

دانشگاه گيالنشهراملشاستان گيالن674

دانشگاه گيالنشهر رشتاستان گيالن675

دانشگاه گيالنشهر ماسالاستان گيالن676

دانشگاه گيالنشهر رضوانشهراستان گيالن677

دانشگاه گيالنشهر رشتاستان گيالن678

دانشگاه گيالنشهر الهیجاناستان گيالن679

دانشگاه گيالنشهر صومعه شااستان گيالن680

دانشگاه گيالنشهر رودباراستان گيالن681

دانشگاه گيالنشهر سیاهکلاستان گيالن682

دانشگاه گيالنشهر رستم آباداستان گيالن683

دانشگاه گيالنبندرانزلاستان گيالن684

دانشگاه گيالنشهر رشتاستان گيالن685

دانشگاه گيالنشهر فومناستان گيالن686

دانشگاه گيالنشهرشفتاستان گيالن687

دانشگاه گيالنشهر رشتاستان گيالن688

دانشگاه گيالنشهر رودشاستان گيالن689

دانشگاه گيالنشهر لنگروداستان گيالن690

دانشگاه گيالنشهر منجیلاستان گيالن691

دانشگاه گيالنشهر رشتاستان گيالن692

دانشگاه گيالنشهر آستانهاستان گيالن693

دانشگاه گيالنشهر رشتاستان گيالن694

دانشگاه گيالنشهر رشتاستان گيالن695

دانشگاه گيالنشهر تالشاستان گيالن696

دانشگاه گيالنشهر رشتاستان گيالن697

دانشگاه گيالنشهر آستارااستان گيالن698

دانشگاه گيالنشهر تالشاستان گيالن699

دانشگاه گيالنشهررشتاستان گيالن700

دانشگاه لرستانشهر دوروداستان لرستان701

دانشگاه لرستانشهر الشي استان لرستان702

دانشگاه لرستانشهر نورآباداستان لرستان703

دانشگاه لرستانشهر ازنااستان لرستان704



دانشگاه لرستانشهر كوهدشتاستان لرستان705

دانشگاه لرستانشهر بروجرداستان لرستان706

دانشگاه لرستانشهر بروجرداستان لرستان707

دانشگاه لرستانشهر بروجرداستان لرستان708

دانشگاه لرستانشهر اليگودرزاستان لرستان709

دانشگاه لرستانشهر خرم آباداستان لرستان710

دانشگاه لرستانشهر خرم آباداستان لرستان711

دانشگاه لرستانشهر خرم آباداستان لرستان712

دانشگاه لرستانشهر پلدخي استان لرستان713

دانشگاه بابلشهر بابلاستان مازندران714

دانشگاه بابلشهر بابلاستان مازندران715

دانشگاه بابلشهر بابلاستان مازندران716

دانشگاه بابلشهر بابلاستان مازندران717

دانشگاه بابلشهر بابلاستان مازندران718

دانشگاه بابلشهر بابلاستان مازندران719

دانشگاه بابلشهر بابلاستان مازندران720

دانشگاه مازندرانشهر سارياستان مازندران721

دانشگاه مازندرانشهر فريدونكناراستان مازندران722

دانشگاه مازندرانشهر سارياستان مازندران723

دانشگاه مازندرانشهر کالردشتاستان مازندران724

دانشگاه مازندرانشهرآملاستان مازندران725

دانشگاه مازندرانشهر محمود آباداستان مازندران726

دانشگاه مازندرانشهر نكااستان مازندران727

دانشگاه مازندرانشهر بهشهراستان مازندران728

دانشگاه مازندرانشهر رامشاستان مازندران729

دانشگاه مازندرانشهر جويباراستان مازندران730

دانشگاه مازندرانشهر چالوساستان مازندران731

دانشگاه مازندرانشهر زير آباستان مازندران732

دانشگاه مازندرانشهر قائم شهراستان مازندران733

دانشگاه مازندرانشهر نوراستان مازندران734

دانشگاه مازندرانشهر سارياستان مازندران735

دانشگاه مازندرانشهر گلوگاهاستان مازندران736

دانشگاه مازندرانشهر بابلشاستان مازندران737

دانشگاه اراکشهر اراكاستان مركزي738

دانشگاه اراکشهر دليجاناستان مركزي739

دانشگاه اراکشهر اراكاستان مركزي740

دانشگاه اراکشهر خنداباستان مركزي741

دانشگاه اراکشهر اراكاستان مركزي742

دانشگاه اراکشهر اراكاستان مركزي743

دانشگاه اراکشهر اراكاستان مركزي744

دانشگاه اراکشهر تفرشاستان مركزي745

ناستان مركزي746 دانشگاه اراکشهر فرمهي 

دانشگاه اراکشهر اراكاستان مركزي747

دانشگاه اراکشهر محالتاستان مركزي748

دانشگاه اراکشهر آشتياناستان مركزي749

دانشگاه اراکشهر اراكاستان مركزي750

دانشگاه اراکشهر شازنداستان مركزي751



دانشگاه اراکشهر كميجاناستان مركزي752

ناستان مركزي753 نشهر خمي  دانشگاه خمي 

دانشگاه ساوهشهر ساوهاستان مركزي754

دانشگاه ساوهشهر ساوهاستان مركزي755

دانشگاه ساوهشهر ساوهاستان مركزي756

دانشگاه ساوهشهر ساوهاستان مركزي757

دانشگاه ساوهشهر ساوهاستان مركزي758

دانشگاه هرمزگانشهر بندرعباساستان هرمزگان759

دانشگاه هرمزگانشهر بستكاستان هرمزگان760

دانشگاه هرمزگانشهر بندر جاسكاستان هرمزگان761

دانشگاه هرمزگانشهر بندرعباساستان هرمزگان762

دانشگاه هرمزگانشهر قشماستان هرمزگان763

دانشگاه هرمزگانشهر ميناباستان هرمزگان764

دانشگاه هرمزگانشهر بندرعباساستان هرمزگان765

دانشگاه هرمزگانشهر پارسياناستان هرمزگان766

دانشگاه هرمزگانشهر بندر لنگهاستان هرمزگان767

دانشگاه هرمزگانشهر دهبارزاستان هرمزگان768

ي آباداستان هرمزگان769 دانشگاه هرمزگانشهر حاجر

دانشگاه هرمزگانشهر خمي استان هرمزگان770

دانشگاه اسدآبادشهر اسدآباداستان همدان771

دانشگاه همدانشهر همداناستان همدان772

دانشگاه همدانشهر مالیراستان همدان773

دانشگاه همدانشهر كبودرآهنگاستان همدان774

دانشگاه همدانشهر نهاونداستان همدان775

دانشگاه همدانشهر بهاراستان همدان776

دانشگاه همدانشهر همداناستان همدان777

دانشگاه همدانشهر رزناستان همدان778

دانشگاه همدانشهر همداناستان همدان779

دانشگاه همدانشهر همداناستان همدان780

دانشگاه همدانشهر همداناستان همدان781

دانشگاه همدانشهر همداناستان همدان782

ناستان همدان783 دانشگاه همدانشهر فامني 

دانشگاه همدانشهر همداناستان همدان784

دانشگاه همدانشهر نهاونداستان همدان785

دانشگاه همدانشهر همداناستان همدان786

دانشگاه همدانشهر ماليراستان همدان787

دانشگاه همدانشهر ماليراستان همدان788

دانشگاه همدانشهر تويشكاناستان همدان789

دانشگاه همدانشهر همداناستان همدان790

دانشگاه همدانشهر همداناستان همدان791

دانشگاه يزدشهر يزداستان يزد792

دانشگاه يزدشهر يزداستان يزد793

دانشگاه يزدشهر يزداستان يزد794

دانشگاه يزدشهر يزداستان يزد795

دانشگاه يزدشهر يزداستان يزد796

دانشگاه يزدشهر يزداستان يزد797

دانشگاه يزدشهر يزداستان يزد798



دانشگاه يزدشهر يزداستان يزد799

دانشگاه يزدشهر يزداستان يزد800

دانشگاه يزدشهر يزداستان يزد801

دانشگاه يزدشهر يزداستان يزد802

دانشگاه يزدشهر يزداستان يزد803



نام مرکز
شهرستان کوثر (ره)بیمارستان امام خمینن

اردبیل (ره)بیمارستان امام خمینن

ن شهر - (عج)بیمارستان ولیعرص مشکي 

گرم- بیمارستان والیت 

بیمارستان شهدا شهرستان پارس آباد
بیله سوار (ره)بیمارستان امام خمینن

امام خمینن ره خلخال

ان بیمارستان بهنیا تي 

دی منظریه خمینن شهر9بیمارستان

درمانگاه تخصیص داخل پروین

بیمارستان شهدای لنجان

ن شهرضا المومني  بیمارستان امي 

ت زهرا زینبیه (س)بیمارستان حرصن

بیمارستان صاحب الزمان شهرضا

بیمارستان شفا کلیشاد

مرکزآموزشر درمابن الزهرا

مرکز تخصیص سالمت و دیابت کوروش

بیمارستان امام خمینن فالورجان
ن بیمارستان خاتم االنبیا نطين
ن بیمارستان حشمتیه نایي 

بیمارستان محمد رسول هللا مبارکه

بیمارستان شهید رجابي داران

مجتمع تخصیص و فوق تخصیص فارابر
ن  امي 

مرکزآموزشر درمابن

بیمارستان شهیدبهشن  اردستان
ن  کودکان امام حسي 

(ع)مرکز آموزشر درمابن
ن (ع)بیمارستان امام حسي 

ت رسول اکرم فریدونشهر بیمارستان حرصن

(ع)بیمارستان عییس بن مریم

بیمارستان شهیدمنتظری نجف آباد

مرکز آموزشر درمابن فیض

یه دیابت)درمانگاه تخصیص داخل آل ابراهیم (خي 

شیفت صبح (کلینیک ویژه دانشگاه )مرکز دیابت کاشان 
بیمارستان شهید بهشن 

مرکز بوعل شهرستان آران و بیدگل

(شیفت عرص  )کلینیک ویژه دانشگاه 

(ع)بیمارستان آموزشر درمابن امام عل

(ع)بیمارستان امام حسن 

(ع)بیمارستان امام جعفر صادق 
بیمارستان شهید رجابی

بیمارستان کمال
یعن  بیمارستان شر

ز کلینیک ویژه الير

ز ن اجتمایع الير بیمارستان تامي 

بیمارستان کوثر

آبدانان (ص)رسول اکرم 



دره شهر (عج)ولیعرص

شابله (ع)امام عل 

کلینیک فجر انقالب ایالم
ن مهران (ع)امام حسي 

شهداء دهلران

ایوان (ع)امام رضا

درمانگاه ملکشایه

بیمارستان فارابر ملکان

بیمارستان آذرشهر

بیمارستان بهبود

امام خمینن  بناب
بیمارستان طالقابن

بیمارستان شمس

اسکو (ره)بیمارستان امام خمینن 

بیمارستان عال نسب

کلینیک استاد شهریار هالل احمر

بیمارستان کوه کمری

بیمارستان ورزقان

بیمارستان دکي  ساجدی هادیشهر

یز29بیمارستان   بهمن تير

کلیير (ره)امام خمینن 

بیمارستان امام سجاد

مرکز آموزشر و درمابن سینا

بیمارستان شهریار
مرکز آموزشر و درمابن طالقابن

عجب شي (ره)بیمارستان امام خمینن 

بیمارستان ولیعرص

یز (ع)بیمارستان امام رضا  تير

بیمارستان بستان آباد

ارتش (ع)بیمارستان امام عل

ن هریس بیمارستان امام حسي 

بیمارستان چاراویماق

بیمارستان اسدآبادی

یز  کودکان تير
مرکز آموزشر و درمابن

بیمارستان باقزالعلوم اهر

الغدیرناجا

شیخ الرئیس

یز ن تير المومني  بیمارستان امي 

بیمارستان خاتم االنبیاء وبرکت

ود ن هشي  بیمارستان امام حسي 
بیمارستان امام خمینن

کلینیک ویژه

سلماس- خاتم االنبیا 

شهدا

امام خمینن چایپاره

کلینیک جهاد دانشگایه

بیمارستان عارفیان



ت فاطمه حرصن

ي 
انشهر- امام خمينن پي 

ارومیه- بیمارستان امام خمینن

رسول اکرم

بوکان- شهيد دكي  قل پور 

فجر ماکو

(ع)بیمارستان امام رضا

شهدا شوط

امام خمینن پلدشت

امید

مهاباد- امام خمینن 

523ارتش 

شدشت- امام خمینن 

چالدران- شهيد بهشن  
مرکز آموزشر و درمابن طالقابن

ارومیه- بیمارستان شهید مطهری

ن دژ- شهيد رابی  شاهي 

نقده- امام خمینن 

بیمارستان امام خمینن خوی

مطب دکي  مسعود سالور
ن المومني  بیمارستان امي 

خوی- بیمارستان مدبن 

بیمارستان آیت اله خوبي

کنگان - (ره)بیمارستان امام خمینن 
ن المومني  گناوه - (ع)بیمارستان امي 

شهید گنجر

(ع)امام هادی 

خورموج - (س)بیمارستان زینبیه 

بیمارستان شهدای خلیج فارس
ن اهرم - (ع)بیمارستان امام حسي 

دیلم - (عج)بیمارستان بقیه اله االعظم

ن اجتمایع)سلمان فارش (تامي 

بيمارستان جم

شهدای هفتم تي 

ن اجتمایع شهریار بیمارستان تامي 

بیمارستان گاندی

شهید هاشیم نژاد

تهران - (ع)مرکز آموزشر درمابن عل اصغر

شهدای یافت آباد

بيمارستان صارم

بیمارستان نیکان غرب

ن  (ع)بیمارستان امام حسي 

آبادی بیمارستان شهید اکير

رباط کریم - (س)بیمارستان فاطمه الزهرا

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

بیمارستان مهر

بیمارستان هاجر



مرکز قلب و عروق شهید رجابي تهران
يه غيابی بيمارستان خي 

نور شهریار

تهران كلينيك

وزگر  في 
تهران- مرکز آموزشر درمابن

وزابادی  في 
شهرری-  مرکز آموزشر درمابن

شهریار (ع)امام سجاد

شدار سلیمابن شهرقدس
بیمارستان شهید مصطفن خمینن

ت رسول اکرم (ص)مجتمع حرصن

بیمارستان بهمن

بیمارستان پارس

بیمارستان پارسیان

فیاض بخش شهید دکي 

 بهمن12بیمارستان 

لوالگر

2مرکز دیابت 

1مرکز دیابت 

بیمارستان ضیائیان

(ره)بیمارستان امام خمینن 

لقمان حکیم

مرکز شهدای گمنام

بیمارستان طرفه

ن  (ع  )بیمارستان امام حسي 

شهدا تجریش 

مرکز مهدیه
آیت اله طالقابن

بیمارستان سینا

لردگان- بیمارستان شهدا 

بیمارستان شهید ارجمند

ناغان - (ع)بیمارستان امام جواد

بروجن - (عج)بیمارستان وليعرص

(ع)بیمارستان امام رضا 

بیمارستان امام سجاد

(ع)کلینیک امام عل 

فارسان- بیمارستان سيد الشهدا

امام عل شایان

فردوس- بیمارستان شهید چمران 

درمانگاه تخصیص دیابت دکي  شایسته

بیمارستان ولیعرص

خاتم االنبیادرمیان

عل ابن ابیطالب شبیشه

کوثر زیرکوه

آتشدست نهبندان

طبس- بیمارستان شهید مصطفن خمینن 

قاین- بیمارستان شهدا 

ویه شفا بشر



تربت جام- بیمارستان سجادیه 

(ص)درمانگاه رسول اکرم

تربت حیدریه-رازی 

کلینیک  تخصیص  احمدیه

تربت حیدریه- بیمارستان نهم دی 

کلینیک آریان

مه والت (ع)امام رضا 

وار ن کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشیک سير

شهرستان جغتای(عج)کلینیک دیابت بیمارستان ولیعرص 

بیمارستان آیت هللا مدبن بجستان

بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

بیمارستان شمس الشموس  

بیمارستان شهيد هاشیمي نژاد

(ع)بیمارستان امام رضا

بیمارستان علوی

- بیمارستان ثامن االئمه

 (ع)موش بن جعفر

امام خمینن 

ول عرص 

شهید مدرس 

منترصیه 

نیشابور- بيمارستان حکیم 

مرکز خدمات جامع سالمت   ارزنه
مرکز خدمات جامع سالمت شهری  قلعه نو علیا

مرکز خدمات جامع سالمت   همت آباد

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  باخرز

مرکز خدمات جامع سالمت   حاجر آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   کافچ

مرکز خدمات جامع سالمت   باب الحکم

مرکز خدمات جامع سالمت   شفیع اباد

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  شهراباد

مرکز خدمات جامع سالمت   ظاهرباد

مرکز خدمات جامع سالمت   کبودان

مرکز خدمات جامع سالمت   درونه

مرکز خدمات جامع سالمت   کالته نو

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  انابد
مرکز خدمات جامع سالمت شهری  طالقابن

مرکزخدمات جامع سالمت شهری مطهری

مرکز خدمات جامع سالمت   استای

مرکز خدمات جامع سالمت   پلبند بهلول آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   قلعه نوآبقه

مرکز خدمات جامع سالمت   کرات

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  کاریز

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  مشهدریزه

مرکزخدمات جامع سالمت شهری وحدت

(ره)مرکز خدمات جامع سالمت شهری  امام خمینن 

مرکز خدمات جامع سالمت   سلوگرد



مرکز خدمات جامع سالمت   بقمچ

مرکز خدمات جامع سالمت   رادکان

مرکز خدمات جامع سالمت   سیدآباد

مرکز خدمات جامع سالمت   حکیم آباد

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  گلمکان

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  جوکال
مرکز خدمات جامع سالمت شهری  طالقابن

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  ابن سینا

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهید برونیس

مرکز خدمات جامع سالمت   ابراهیم آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   نقاب

مرکز خدمات جامع سالمت   ارغا

مرکز خدمات جامع سالمت   جابوز

مرکز خدمات جامع سالمت   سعدالدین

مرکز خدمات جامع سالمت   نرصآباد

مرکز خدمات جامع سالمت   دهنو

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  خلیل آباد

مرکزخدمات جامع سالمت شهری کندر

مرکز خدمات جامع سالمت   چمن آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   سده

مرکز خدمات جامع سالمت   چهارده

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  سالم

مرکزخدمات جامع سالمت شهری سنگان

مرکز خدمات جامع سالمت   مژن آباد

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  نشتیفان

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  قاسم آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   عل آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   چاه گجی

(وحدت)مرکز خدمات جامع سالمت شهری  شهری یک

(مدرس)مرکز خدمات جامع سالمت شهری  شهری دو

مرکز خدمات جامع سالمت   کپکان

مرکز خدمات جامع سالمت   قازان

مرکز خدمات جامع سالمت شهری نوخندان

مرکز خدمات جامع سالمت   شیخها

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  لطف اباد

(شهری یک)مرکز خدمات جامع سالمت شهری  شهید مدرس 

ازی  مرکز خدمات جامع سالمت شهری  صیاد شي 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  چاپشلو 

مرکز خدمات جامع سالمت   احمدآباد

مرکز خدمات جامع سالمت   سنگان

مرکز خدمات جامع سالمت   عباس آباد فرامیشان

مرکز خدمات جامع سالمت   زرقری

مرکز خدمات جامع سالمت   فتح آباد

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  رشتخوار

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  جنگل

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهید بیه

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهید رامون



مرکز خدمات جامع سالمت   کندکل

مرکز خدمات جامع سالمت   قوش خزابي

مرکز خدمات جامع سالمت   قوش عظیم

مرکز خدمات جامع سالمت   سنگر

مرکز خدمات جامع سالمت   گنبدل

مرکز خدمات جامع سالمت   بزنگان

مرکز خدمات جامع سالمت   پسکمر

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  مزداوند

مرکز خدمات جامع سالمت   ابرده علیا

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  شاندیز

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  طرقبه

مرکز خدمات جامع سالمت   نورآباد

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  ویالشهر

مرکز خدمات جامع سالمت   مغان

مرکز خدمات جامع سالمت   سنگ بست

مرکز خدمات جامع سالمت   زرکک

ی مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهید مي 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  شهید اعتباری

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  قلندر آباد

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  سفید سنگ

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  فرهادگرد

مرکز خدمات جامع سالمت   کته شمشي 

مرکز خدمات جامع سالمت   تف  آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   آلماجق

مرکز خدمات جامع سالمت   الهیان

مرکز خدمات جامع سالمت   امامقل

مرکز خدمات جامع سالمت   بیگلر

مرکز خدمات جامع سالمت   داغیان

مرکز خدمات جامع سالمت   دوغابي

مرکز خدمات جامع سالمت   دیزادیز

مرکز خدمات جامع سالمت   رهورد

مرکز خدمات جامع سالمت   شهرکهنه

مرکز خدمات جامع سالمت   عل آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   عل زینل

مرکز خدمات جامع سالمت   فرخان علیا

مرکز خدمات جامع سالمت   مالمحمد

مرکز خدمات جامع سالمت   یزدان آبادسفل

ان مرکز خدمات جامع سالمت شهری  باجگي 
مرکز خدمات جامع سالمت شهری  امام خمینن

(عج)مرکز خدمات جامع سالمت شهری  ولیعرص
مرکز خدمات جامع سالمت شهری  شهیدبهشن 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهیدمطهری

مرکز خدمات جامع سالمت   یه یه

(ع)مرکزخدمات جامع سالمت شهری سیدالشهدا

مرکز خدمات جامع سالمت   نسیم آباد

(ع)مرکزخدمات جامع سالمت شهری امام سجاد

مرکز خدمات جامع سالمت   مزرج



مرکز خدمات جامع سالمت   اوندر

مرکز خدمات جامع سالمت   ایور

مرکز خدمات جامع سالمت   تربقان

مرکز خدمات جامع سالمت   تول

مرکز خدمات جامع سالمت   طرق

فدافن-مرکز خدمات جامع سالمت   فروتقه 

مرکز خدمات جامع سالمت   فرگ

مرکز خدمات جامع سالمت   قلعه باال

مرکز خدمات جامع سالمت   قوژد

مرکز خدمات جامع سالمت   کشینه

مرکز خدمات جامع سالمت   مغان

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  ریوش

مرکزخدمات جامع سالمت شهری اباذر

مرکزخدمات جامع سالمت شهری گلستان

مرکزخدمات جامع سالمت شهری عصمتیه

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  کالت

ن نو مرکز خدمات جامع سالمت   الیي 

مرکز خدمات جامع سالمت   قلعه نو

مرکز خدمات جامع سالمت   چنار

مرکزخدمات جامع سالمت شهری زاوین

مرکز خدمات جامع سالمت   تف  آباد

مرکزخدمات جامع سالمت شهری رضاشهر
مرکزخدمات جامع سالمت شهری نجفن

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شافرازان

مرکزخدمات جامع سالمت شهری صفاری

مرکزخدمات جامع سالمت شهری آب و برق

مرکزخدمات جامع سالمت شهری الدن

مرکزخدمات جامع سالمت شهری دانشگاه فردوش

مرکزخدمات جامع سالمت شهری امامت

مرکزخدمات جامع سالمت شهری دانش اموز

مرکزخدمات جامع سالمت شهری صدف

مرکزخدمات جامع سالمت شهری وکیل آباد

مرکزخدمات جامع سالمت شهری الغدیر

مرکزخدمات جامع سالمت شهری قاسم آباد

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شاهد
یعن  مرکزخدمات جامع سالمت شهری شر

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهرک لشگر

مرکزخدمات جامع سالمت شهری جاهد شهر

مرکزخدمات جامع سالمت شهری الهیه

مرکزخدمات جامع سالمت شهری میثاق

مرکزخدمات جامع سالمت شهری سعادت

مرکزخدمات جامع سالمت شهری حجت

مرکزخدمات جامع سالمت شهری حاجر اربابر
مرکزخدمات جامع سالمت شهری نجاب 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری امام هادی

مرکز خدمات جامع سالمت   کشف

مرکز خدمات جامع سالمت   کوشک مهدی



ل آباد ن مرکز خدمات جامع سالمت   مين

مرکز خدمات جامع سالمت   دوست آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   انداد

آباد مرکز خدمات جامع سالمت   امي 

مرکز خدمات جامع سالمت   کورده

مرکز خدمات جامع سالمت   عسگریه

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  توس

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  هاشیم نژاد

آباد مرکزخدمات جامع سالمت شهری اکير

مرکز خدمات جامع سالمت   آبروان

مرکز خدمات جامع سالمت   احمد آباد تبادکان

مرکز خدمات جامع سالمت   کالته منار

مرکز خدمات جامع سالمت   کنه بیست

مرکز خدمات جامع سالمت   میام
مرکز خدمات جامع سالمت   نریمابن

ک مرکز خدمات جامع سالمت   شي 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  رضویه

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  همت آباد

مرکزخدمات جامع سالمت شهری وحدت

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهید هاشیم نژاد

مرکزخدمات جامع سالمت شهری امام حسن مجتنر

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهید مفتح

مرکزخدمات جامع سالمت شهری التیمور

مرکزخدمات جامع سالمت شهری بهاران

 معصوم14مرکزخدمات جامع سالمت شهری

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهید عباس زاده
ن مرکزخدمات جامع سالمت شهری پنجي 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری برادران رحییم

مرکزخدمات جامع سالمت شهری گلشهر
مرکزخدمات جامع سالمت شهری بافن 

ن المومني  مرکزخدمات جامع سالمت شهری امي 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری مهرآباد

مرکز خدمات جامع سالمت   خلق آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   مدیری

مرکز خدمات جامع سالمت   رسالت

مرکز خدمات جامع سالمت   فارمد

مرکز خدمات جامع سالمت   فرخد

مرکز خدمات جامع سالمت   کارده

مرکز خدمات جامع سالمت   مارشک

ن اباد مرکز خدمات جامع سالمت   معي 

مرکز خدمات جامع سالمت   همت آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   گرجر سفل

مرکز خدمات جامع سالمت   عل آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   کاظم آباد

مرکز خدمات جامع سالمت   فریزی

مرکز خدمات جامع سالمت   اسماعیل آباد

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهيد قدشي  



مرکزخدمات جامع سالمت شهری احمدي 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری عباس آباد   

مرکزخدمات جامع سالمت شهری سيلو

مرکزخدمات جامع سالمت شهری امام رضا  

ي  مرکزخدمات جامع سالمت شهری طباطبابي

مرکزخدمات جامع سالمت شهری قائم 

ي مرکزخدمات جامع سالمت شهری ادويه جی

مرکزخدمات جامع سالمت شهری مطهري 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری ايثارگران 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری فرامرز عباشي
ن مرکزخدمات جامع سالمت شهری امي  المومني 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری وصال 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری سلمان فارشي 

(ع)مرکزخدمات جامع سالمت شهری امام سجاد 

ي
مرکزخدمات جامع سالمت شهری موسوي قوچابن

مرکزخدمات جامع سالمت شهری ولي عرص

مرکزخدمات جامع سالمت شهری سيس آباد 

ي سفلي
 
مرکزخدمات جامع سالمت شهری قرق

مرکزخدمات جامع سالمت شهری مهرگان 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری خواجه ربيع 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهرک سيمان 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهيد چمران 

 مرکزخدمات جامع سالمت شهری امام هادي 

مرکزخدمات جامع سالمت شهری انصار

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شمس الشموس
مرکزخدمات جامع سالمت شهری امام خمینن

(ع)مرکزخدمات جامع سالمت شهری امام عل 

ت زهرا  (س)مرکزخدمات جامع سالمت شهری حرصن

ي
مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهيد بهشن 

مرکز خدمات جامع سالمت   اوارشک

مرکز خدمات جامع سالمت    تپه سالم

مرکز خدمات جامع سالمت    جیم آباد

مرکز خدمات جامع سالمت    ده غینر 

مرکز خدمات جامع سالمت   دیزباد

مرکز خدمات جامع سالمت    رباط سفید

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  بينالود

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  ملك آباد

مرکزخدمات جامع سالمت شهری آزادگان

(ع)مرکزخدمات جامع سالمت شهری امام عل

مرکزخدمات جامع سالمت شهری انقالب

مرکزخدمات جامع سالمت شهری بازه شيخ

مرکزخدمات جامع سالمت شهری  ساختمان

مرکزخدمات جامع سالمت شهری سيدي

مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهرك ابوذر
مرکزخدمات جامع سالمت شهری شهيد باهين

(ساختمان دو)مرکزخدمات جامع سالمت شهری  شهیدرجابي

مرکزخدمات جامع سالمت شهری  صبا 



مرکزخدمات جامع سالمت شهری طرق

مرکزخدمات جامع سالمت شهری كوي كارگران

مرکزخدمات جامع سالمت شهری  کارمندان

مرکزخدمات جامع سالمت شهری کمیل

مرکزخدمات جامع سالمت شهری فدائیان اسالم
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کلینیک دیابت مشهد 

کلینیک دیابت پارسیان

بیمارستان قائم 
یعن  دکي  شر
شدارسلیمابن

بجنورد - (ع)بیمارستان امام رضا

اهواز- بیمارستان ابوذر

شهدای صنعت نفت سوسنگرد

اندیمشک - (ع)امام عل

اهواز- بیمارستان نفت 

بهمن مسجد سلیمان22

کارون گتوند

شهدا هندیجان

 شوش
ن
نظام ماق

ایذه- شهدا 

ت رسول  رامشي  (ص)حرصن

اهواز (ره )امام خمینن 

(کارون)سینا 

امیدیه - (ع)امام رضا 

شهدا طباطبا بي باغملک

امید الل

بیمارستان رازی

گلستان اهواز

وشییم)بعثت ماهشهر  (پي 

 زاده 
ن
ماهشهر- نرگس معرق

مادر رامهرمز
بیمارستان شهید بهشن 

 زاده
ن
بیمارستان معرق

بیمارستان امام خمینن
بیمارستان طالقابن

عج)بیمارستان ول عرص 

درمانگاه هشتم شهریور
مصطفن خمینن

 اصفهابن 
ن
ق آغاجاری- بیمارستان اشر

درمانگاه تخصیص دیابت ارغوان

بهبهان- بیمارستان شهیدزاده 

کلینیک ویژه درمانگاه شدشت زیدون
کلینیک ویژه بیمارستان فریده بهبهابن

دزفول- بیمارستان گنجویان 

بیمارستان شهدا

بیمارستان خاتم االنبیا



ت زینب بیمارستان حرصن

 شهریور8کلینیک 

کلینیک مطهری

کلینیک ویژه شفیعیه

بیمارستان بوعل سینا

بیمارستان امدادی

بیمارستان رازی

بیمارستان ایثار

زنجان- بیمارستان آیت اله موسوی 

بیمارستان شهدا

ابهر- بیمارستان امدادی 

ت ولیعرص مرکز آموزشر درمابن حرصن
ن المومني  بیمارستان امي 

کلینیک دیابت بیمارستان شفا

بیمارستان و کلینیک کوثر

گرمسار- بیمارستان معتمدی 

ن  (ع)بیمارستان  امام حسي 

کلینیک تخصیص برادران  رضابي

دامغان- بیمارستان والیت 
ن المومني  سمنان- بیمارستان امي 

 خرداد15بیمارستان و کلینیک 

(ص)بیمارستان خاتم االنبیاء 

بیمارستان بهار

(ع)بیمارستان امام رضا 

کلینیک تخصیص فوق تخصیص دانشگاه

ن  شاهرود - (ع)بیمارستان امام حسي 

ن کنارک بیمارستان امام حسي 

بیمارستان امید مهرستان

کلینیک تخصیص سینا چابهار

بیمارستان والیت راسک

کلینیک  ویژه تخصیص وحدت ایرانشهر

بیمارستان ولیعرص فنوج

بیمارستان امام رضا دلگان

کلنیک تخصیص نور نیکشهر

زابل- مرکز جامع بیمارستان امام خمینن 

بوعل

ایرانمهر

ن اجتمایع زاهدان تامي 

خاتم االنبیاء

مطب دکي  صابر شهریک

(ع)عل اصغر 

صاحب الزمان

کلینیک ویژه

عل ابن ابیطالب

خاش- بیمارستان امام خمینن 

دارالشفا

ی کلینیک هين



درمانگاه خاتم االنبیا خفر

درمانگاه امام رضا

(عج)بقيه هللا 

درمانگاه بهار

شهدا شوستان

یه قلب الزهرا  و کودکان شهید حجازی (س)بیمارستان خي 

ارتش 576

ت فاطمه الزهرا مهر(س)حرصن

بیمارستان ول عرص خرم بید

ت ولیعرص کازرون (عج)بیمارستان حرصن

یه ابوتراب درمانگاه خي 

خرامه(ع)بیمارستان جواداالئمه

فراشبند (ع)امام هادي

حاج محمود حاج حیدر المرد
ن المومني  ي امي 

 
سوانح سوختیک

درمانگاه شهید فقییه

حکیم
بیمارستان ول عرص ممسنن

ولیعرصاقلید

بوانات (عج)ولي عرص 

داراب (ع )امام حسن مجتنر 

درمانگاه فوق تخصیص شبانه روزی سپهر

بیمارستان شهدا بن ریز

درمانگاه تخصیصي وفوق تخصیصي پروين دالكي

زرین دشت (ع)امام موش کاظم 
ن بیمارستان مسلمي 

بیمارستان پیوند اعضاءبوعل سینا

امام خمینن استهبان

بيمارستان بعثت اشكنان

درمانگاه خاتم االنبیاء

امام خمینن آباده

بوعل سینا  گویم

بیمارستان شهید رضازاده قائمیه

پردیس

ارسنجان (عج)بیمارستان ولیعرص 

ت زینب (س)بیمارستان حرصن

وکارزین (ع)امام محمدباقر قي 

ت قائم  وزآباد (عج)حرصن في 

ي هاشم
ت قمر بنن بيضا (ع )حرصن

ت فاطمه الزهرا کوار حرصن

درمانگاه شهید مطهری

ی بیمارستان مادر و کودک شوشي 

(ع)درمانگاه امام رضا 

بیمارستان خصویص دنا

ن  (ع)اباعبدهللا الحسي 

ن  سپيدان (ع)بيمارستان امام حسي 

پاسارگاد (ع)امام جعفر صادق 



زرقان (ع)امام حسن عسکری 

درمانگاه دستغیب

ن عل  المومني  (ع)امي 

امیدوار

عل اصغر

کلینیک هاشیم زاده

خنج - (ص)بیمارستان ننر اکرم 

مرکز آموزشر درمابن  بوعل سینا

مرکز آموزشر درمابن والیت

کامکار عرب نیا

بیمارستان شهدا

ت آیت هللا العظیم  گلپایگابن  (ره)بیمارستان حرصن

ت وليعرص (عج)حرصن

ت عل بن ابر طالب
حرصن

ت معصومه (کودکان)بیمارستان حرصن

(ع)بیمارستان امام رضا

(عج)بقیه هللا االعظم 
بیمارستان شهیدبهشن 

ین سالمت مجتمع خي 

شهدا سقز

مریوان- بیمارستان فجر 

بیمارستان توحید
بیمارستان آیت اله هاشیم رفسنجابن

کلینیک دیابت  پاستور

بیمارستان عل ابن ابیطالب

بیمارستان جواداالئمه

(ره)بیمارستان امام خمینن 
مرکز جامع خدمات سالمت شهید باهين

کلینیک دیابت شهرستان انار

رفسنجان - (ع)بیمارستان عل ابن ابیطالب

بیاض (ع)مرکزب  هداشن  درمابن امام عل 

مرکز بهداشن  درمابن عل نقدی لطف آباد

ن شهر (ع)مرکزجامع خدمات سالمت امام سجاد  امي 

گلشن (ع)مرکز جامع خدمات سالمت روستابي فاطمه الزهرا 
کلینیک دیابت مرحوم حسینن

انجمن دیابت کرمان

خاتم االنبیا بافت
شهید باهين

شفا

انجمن دیابت

بیمارستان افضل پور

سیدالشهدا

ن آبهاد بیمارستان امام حسي 
بیمارستان آیت اله کاشابن

ن  شاهرود - (ع)بیمارستان امام حسي 

بیمارستان شهدا

بیمارستان سیدالشهدا



فروردین12بیمارستان 

درمانگاه مدلل اسالم آباد

ت رسول جوانرود بیمارستان حرصن
ن بیمارستان شهدا هرسي 

بیمارستان طالقابن

درمانگاه شفا گچساران

درمانگاه شهید مفتح

درمانگاه امام سجاد دهدشت

دزیابن گرگان

امام خمینن بندرترکمن

ت رسول اکرم  کالله (ص)حرصن

عل آباد (عج)بقیه هللا االعظم 

آل جلیل آق قال

طالقابن گنبد

ن  المؤمني  کردکوی (ع)امي 

شهداء بندرگز

نیکوکار

بیمارستان پارس

رسالت

شهدا

رازی

وز  پي 
دکي 

(ره)امام خمینن

ولیعرص

غدیر

سالمت
شهید بهشن 

کلینیک بعثت

امام حسن مجتنر

(ع)امام رضا

هفده شهریور

شهید انصاری

ن پور شهید حسي 

 خرداد21

حشمت

کوثر

پورسینا

بیمارستان گلسار
شهید نورابن

الزهرا
شهید بهشن 

بیمارستان دکي  طاهری

قائم

شهدای هفتم تي  دورود

الشي  (ره)امام خمینن 

ابن سینا نورآباد

ازنا (ع)امام عل 



کوهدشت (ره)امام خمینن 

شهید چمران بروجرد

آیت اله بروجردی

بروجرد (ره)امام خمینن 

شهید ولیان الیگودرز

شهید رحییم خرم آباد

شهدای عشایر خرم آباد

شهید مدبن خرم آباد

پلدخي  (ره)امام خمینن 

روحابن... بیمارستان آیت ا

بیمارستان شهید یحن  نژاد

کال بیمارستان امي 
بیمارستان شهید بهشن 

 شهریور17بیمارستان 

ودبی
کلینیک امید خشر

کلینیک امید

فاطمه الزهرا ساری

امام خمینن فریدونکنار

امام خمینن ساری

قائم کالردشت

امام رضا آمل

شهداء محمود آباد

ن نکا امام حسي 

بهشهر (ص)بیمارستان خاتم االنبیاء 

امام سجاد رامش

حاج عزیزی جویبار

آیت اله طالقابن چالوس

شهداء زیرآب

رازی قائمشهر

امام خمینن نور

بوعل سینا ساری

ثامن االئمه گلوگاه

کلینیک شهید صالج بابلش

ت ولیعرص  (عج)بیمارستان حرصن

دلیجان (ع)بیمارستان امام صادق

بیمارستان ایت هللا خوانساری اراک

بیمارستان مهر خنداب

کلینیک پرفسور قوام زاده

کبي  بیمارستان امي 

بیمارستان آیت اله طالقابن اراک

بیمارستان والفجر

بیمارستان فرهنگ خشوابن فراهان

بیمارستان فوق تخصیصي سينا
 (ره)بیمارستان امام خمینن

(ع)بیمارستان امام سجاد

(ع)کلینیک امام رضا

ن اجتمایع بیمارستان تامي 



کمیجان (ع)بیمارستان امام عل 

(ع)کلینیک تخصیص امام رضا

ت فاطمه (س)بیمارستان حرصن

بیمارستان امام رضا

بیمارستان شهید چمران

 شهریور17بیمارستان شهدای

بیمارستان شهید مدرس

شهید محمدی

شهید فکری بستک

جاسک- بیمارستان خاتم االنبیا 
کلینیک مشي  دوابن

قشم- پیامير اعظم 

ت ابوالفضل میناب - (ع)بیمارستان حرصن

 خي  اندیش
کلینیک دکي 

پارسیان- رستمابن 

بندر لنگه- شهدا 

عل بن ابیطالب 

حاجر آباد - (س)بیمارستان فاطمه الزهرا

خمي - نیاپور 

(عج)قائم 

بیمارستان آتیه
بیمارستان غریصن

(ع)بیمارستان امام رضا

بیمارستان قدوش

بیمارستان آبت هللا بهاری

همدان- بیمارستان بعثت 

رزن - (عج)بیمارستان ولیعرص

بیمارستان فاطمیه

4کلینیک مهدیه شماره 

مطب دکي  لیال  امیدخواه

کلینیک امید

بیمارستان امام حسن
کلینیک امام خمینن

نهاوند- بیمارستان علیمرادیان 

بیمارستان قلب  فرشچیان

مالیر- بیمارستان مهر 
ن امام حسي 

تویشکان - (عج)بیمارستان ولیعرص
بیمارستان شهیدبهشن 

بیمارستان سینا

بیمارستان ول عرص عج بافق

بیمارستان ضیابی اردکان

بیمارستان حکیم بهاباد
 
بیمارستان شهید صدوق

بیمارستان افشار

بیمارستان شهید بهشن  تفت

بیمارستان شهید رهنمون



بیمارستان خاتم االنبیاء ص ابرکوه

بیمارستان امام جعفر صادق ع میبد

مهریز (س)بیمارستان فاطمه الزهرا

خاتیم هرات... بیمارستان آیت ا

مرکز دیابت یزد






















































































































































































