آدرس

ردیف

نام دانشگاه

نام رابط

تلفن دانشگاه

1

افضل کرمانی

آقای کدیور

 -32265240داخلی  105کرمان  ،خیابان شریعتی -کوچه 21

2

آزاد اسالمی استان کرمان

آقای حمید نخعی

31321505

کرمان ،بزرگراه امام علی ،دانشگاه آزاد واحد کرمان ،ساختمان اداری شماره ،4طبقه اول

3

بعثت

آقای علیرضا حسنی

33243514

کرمان  ،بزرگراه عاشقان والیت نرسیده به سه راه دانشگاه آزاد

4

بهمنیار

5

پیام نور استان کرمان

آقای ایمان لری زاده
حجت االسالم والمسلمین پورمحی آبادی

32122723
32735578

کرمان  ،بلوار امیرکبیرک4نبش شمال5
کرمان  ،میدان کوثر  ،بلوار کوثر

6

تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان

آقای کامبیز مسلمی

33776611-13

کرمان  ،ماهان  ،پردیس دانش ماهان

7

جامع علمی کاربردی استان کرمان

خانم خسروداد

32125534

بلوار جمهوری بلوار هوشنگ مرادی خ هاتف اصفهانی

8

جاوید جیرفت

خانم افشارمنش

43265585-88

جیرفت ،خ آزادی ،کوچه4

9

جیرفت

حجت االسالم والمسلمین شاهرخی

3443310946

جیرفت  ،کیلومتر  8جاده بندرعباس ،دانشگاه جیرفت ،دفتر نهاد رهبری

10

رسالت

آقای حامد یوسفی

33242807

کرمان  ،انتهای خیابان گلدشت نبش خیابان عماد

11

شهید باهنر کرمان

خانم علیپور

12

صنعتی سیرجان

آقای حیدری

 33257253-31322780کرمان ،بلوار  22بهمن دانشگاه شهید باهنر ،دانشکده اقتصاد ساختمان جدید طبقه اول
41522026
سیرجان ،کیلومتر  2جاده بافت ،دانشگاه صنعتی سیرجان -دفتر نهاد رهبری

13

عالی بم

آقای اسحاقی

44216377

بم-بزرگراه خلیج فارس

14

عالی زرند

خانم رحمانی

31422040

زرند-کیلومتر  4جاده سرباغ مجمع عالی زرند

15

عالی غیرانتفاعی کرمان

آقای علیرضا آقاعلی

 33243628-33243624بعد از جهارراه بازرگانی نرسیده به جاده جوپار ،سمت راست ،شهرک دانشگاهی صادقیه

16

عرفان

آقای سینا فرحبخش

33243042-6داخلی 104کرمان  ،خیابان گلدشت نبش کوچه57

17

عالمه جعفری رفسنجان

آقای سید علی خردمند

34355641-8داخلی 131رفسنجان  ،کیلومتر  2جاده رفسنجان-یزد ،جنب شرکت نفت

18

علوم پزشکی بم

حجت االسالم والمسلمین مظاهری نیا

44214297

19

علوم پزشکی جیرفت

20

علوم پزشکی رفسنجان

خانم شریفی
آقای سید محمد حسینی

 43353213-43318085جیرفت  ،بلوار پاسداران ساختمان آموزشی دانشگاه
34280093
رفسنجان  ،خیابان امام میدان فردوسی دانشکده پزشکی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

بم ،بلوار خلیج فارس ،دفتر نهاد رهبری

21

علوم پزشکی سیرجان

خانم زیدآبادی

42232052

سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ،جنب پارک ترافیک ،معاونت دانشجویی و فرهنگی

22

علوم پزشکی کرمان

آقای شمسی

31325844

کرمان -ابتدای اتوبان هفت باغ -پردیس علوم پزشکی -ساختمان مرکزی -طبقه دوم -دفتر نهاد رهبری

23

فرهنگیان استان کرمان

آقای حسن زاده

33319748

کرمان ،خیابان سرباز پردیس خواجه نصیر

24

فرهیختگان

خانم مجدزاده کرمانی

32820792

کرمان  ،بلوار جمهوری اسالمی  ،بلوار رضوان تقاطع رضوان ،بلوار بعثت سمت چپ

25

فنی وحرفه ای شهید چمران

آقای محمد حسین عارف

33257703

کرمان;ابتدای جاده هفت باغ

26

کار رفسنجان

آقای مصطفی صالحی

34355628

رفسنجان  ،کیلومتر  4جاده کمربندی یزد – کرمان

27

مفاخر رفسنجان

آقای حسینی

34256448

رفسنجان  ،خیابان ابوذر  ، 24پالک 5

28

مهرآوران

خانم علیخانی

32445988

کرمان ،خیابان شهید نامجو حدفاصل چهارراه  24آذر وسه راه بهمنیار

29

مهرکرمان

آقای حمید امیری

33242650-5

کرمان ،چهارراه جوپاری ،شهرک خواجو ،معاونت دانشجویی و فرهنگی

30

میثاق رفسنجان

آقای محسن اعالء

34356674

رفسنجان  ،بلوار والیت

31

نرجس خاتون رفسنجان

خانم محمد رضایی

34356628

رفسنجان،بلوار والیت روبروی دانشگاه ولی عصر -دانشگاه حضرت نرجس

32

ولی عصر (عج) رفسنجان

آقای کبیری

31312224

رفسنجان  ،میدان  22بهمن  ،پردیس اصلی دانشگاه (خانه فرهنگ) ،حوزه معاونت فرهنگی واجتماعی

