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دبیرخانه پژوهشگاه قوه قضائیه برای ایجاد تحول در امور دبیرخانه ای برنامه ریزی های  ،راستای برنامه های تحولیدر  
 الزم را در دستور کار خود قرارداد.

 ERPو سامانه ارسال مکاتبات با بدنه شبکه دولت  اولین اقدامی که در دستور کار قرار گرفت هماهنگی های الزم جهت 
. با عنایت به اینکه بسترهای الزم جهت انجام این مهم کامال فراهم بود لذا اقدامات مورد نیاز و بودبصورت الکترونیکی 

بسیار مناسب استفاده می نماید و مکاتبات  هایاه قوه قضائیه از این بسترتعاریف الزم صورت گرفت و هم اکنون پژوهشگ
و  ها این شبکه طریقرا از  ERPسامانه متصل به و نهادهای علمی خود با سازمان های تعریف شده در شبکه دولت 

، تسریع در اموردریافت می نماید. هابصورت الکترونیکی انجام می دهد و مکاتبات مربوط به پژوهشگاه را نیز از این بستر

 می باشد. هابخشی از محسنات استفاده از این بستر ،حذف استفاده از کاغذو  صرفه جویی در هزینه ها

دبیرخانه های قوه قضائیه و  اطالعات ارتباطیاین دبیرخانه مصمم گردید طی فرآیندی  نسبت به دریافت  در همین راستا

مکاتبات الزم  مورد اشارهدبیرخانه های با اقدام نماید . از این رو  ERPو سامانه شبکه دولت سازمان های متصل به سامانه
به  هاییلیست در ارسال شماره تلفن ، ری بسیار شایسته اکثر سازمان ها صورت پذیرفت و به لطف حضرت دوست و همکا

 برای کلیه سازمان ها و نهادها ارسال شد .گرد آوری گردید و و لیست چهارم  لیست سوم ، لیست دوم،  عنوان لیست اول

و  شبکه دولت رتباطی دبیرخانه های قوه قضائیه ،اطالعات ا پنجملیست در حال حاضر  

 (شتاده) 80پس از بروز رسانی و اضافه شدن تعداد  وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ERPسامانه 

 تنظیم شده است .  سازمان

الزم میدانم مجدد از لطف و  بور را بصورت متناوب بروز رسانی نماییم.لیست مزالق مهربانی ها بتوانیم به لطف خ امید است
 شود صمیمانه تشکر نمایم. و بروز رسانی همکاری شایسته سازمانی هایی که یاریمان کردند تا این لیست گردآوری

گاه قوه قضائیهژپیرخاهن دب                                                                                                                                                                                                        وهش
 غالمرضا گوردزی  ،میثم ردبهشتی :و تنظیم  تهیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 11/10/1400:روز رسانی مورخ هب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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دورنگارشماره  شماره تلفن توضیحات  ردیف نام واحد 

قضائیه قوه  
 اداره بایگانی

 مستقیم شبکه پیام دولت
 اداره دریافت و توزیع

021-66468253 
021-66979380 
021-66957709 

 
66465365-021  

 حوزه ریاست قوه قضائیه
 

1)  

 88971724-021  88971776-021   (2 معاونت اول 

 021-88894137 
42131321-021  

021-88894127 
88974556-021  

گیمعاونت منابع انسانی و امور فرهن  

 

3)  

 021-42532214 
42532215-021  

88974230-021 رانیمعاونت مالی، پشتیبانی وامورعم   

 

4)  

 42131721-021  88975176-021   (5 معاونت حقوقی 

 66718559-021  66701506-021 قوع معاونت اجتماعی و پیشگیری از و 
 جرم

6)  

 021-63974005 
63972069-021  

63972288-021 آمار و فناوری اطالعات مرکز    7)  

 021-66950716 
66957052-021  

66409265-021  معاونت اجرایی حوزه ریاست  

 

8)  

 021-88812273 
88812269-021  

88866424-021  مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه 

 

9)  

 021-42131932 
42131061-021  

88973976-021   (10 مرکز توسعه حل اختالف  

 021-38582206 
38582207-021  

33943725-021  دادسرای انتظامی قضات 

 

11)  

 021-22023287 
22023288-021  

22015252-021   (12 ستاد حقوق بشر 

 88967525-021  88990205-021  مرکز رسانه 
 

13)  
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 021-82902380 
82902379-021  

82902331-021  سازمان قضائی نیروهای مسلح 
 

14)  

 61362011-021  88341094-021   (15 سازمان بازرسی کل کشور 

 021-24589272 
24589279-021  

24589269-021 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و  
 تربیتی کشور

16)  

 021-42564215 
42564210-021  

 سازمان تعزیرات حکومتی ---------
 

17)  

 82211145-021   (18 وزارت دادگستری ---------- 

 021-88879548 
88879547-021  

88797732-021   (19  دیو حقوق شهرون دفتر بازرسی ویژه 

 54451126-021  54451515-021   (20 دادستانی ویژه روحانیت 

 66493864-021  66483932-021   (21 اداره کل تشریفات 

 66729812-021  66738271-021 یدانشگاه علوم قضایی و خدمات ادار   22)  

 55628000-021  55639138-021 رسمی کشورروزنامه    23)  

 021-66701152-5 

 داخلی 1171
66731092-021   (24 بیمارستان دادگستری 

 88926959-021 یمرکز فوق تخصصی دندانپزشک -----------   25)  

 66740948-021  66728838-021 معاونت پیگیری امور ویژه حوزه  
 ریاست

26)  

4الی  1  021-55609071 
267و268داخلی   

55890707-021 قانونی کشورسازمان پزشکی    

 

27)  

 66707947-021  66704358-021   (28 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 021-63922213 
66753886-021  

نادامور امالک دولتی سازمان ثبت اس ----------  
 

29)  

 021-86042054 
333 

86042095-021 ن اداره کل ثبت اسناد و امالک استا 
 تهران

30)  

 88199597-021  

 

88199598-021 کل امور بین المللاداره    

 

31)  
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 42131115-021  

 

88975979-021 هیاداره کل پشتیبانی و خدمات رفا   

 

32)  

 025-32941104 
101و  113داخلی   

32941105-025  مرکز تحقیقات فقهی حقوقی 

 

33)  

 021-88897630 
88805285 

یاداره کل تصفیه امور ورشکستگ ----------  

 

34)  

 021-88974750 
88974752-021  

88974525-021  مدیریت نظارت فنی و مهندسی 

 

35)  

 041-31241101 
3الی   

33318133-041 دادگستری کل استان آذربایجان  
 شرقی

 

36)  

 32257089-044 دادگستری کل استان آذربایجان  ----------- 
 غربی

37)  

 045-33721249 
33721236-045  

 دادگستری کل استان اردبیل -----------

 

38)  

 36640082-031  36610016-031   (39 دادگستری کل استان اصفهان 

 32511024-026  32510945-026 البرزدادگستری کل استان    40)  

 084-32237950 
 الی 3

 دادگستری کل استان ایالم -----------

 

41)  

 33331778-077  33331778-077   (42 دادگستری کل استان بوشهر 

 021-39912053 
39912026-021  

39910929-021 تهران استان دادگستری کل   

 

43)  

 32264740-038  32264747-038 دادگستری کل استان چهارمحال و  
 بختیاری

44)  

 32393325-056  32210043-056 وبیدادگستری کل استان خراسان جن   45)  

 36152580-051  36021131-051 ویدادگستری کل استان خراسان رض   46)  

مالیدادگستری کل استان خراسان ش ---------- 058-32740048   47)  

 061-33331197 3331494-0613   (48 دادگستری کل استان خوزستان 
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061-33331198  

 33740002-024  33740002-024   (49 دادگستری کل استان زنجان  

 023-33362663 
324-داخلی  

 دادگستری کل استان سمنان -----------

 

50)  

 054-33322500 
33322516-054  

33322526-054  دادگستری کل استان سیستان 
 وبلوچستان

51)  

 071-32132318 
32132225-071  

32242235-071  دادگستری کل استان فارس 

 

52)  

 025-36628811 
 الی 4

36707027-025  دادگستری کل استان قم 

 

53)  

  (54 دادگستری کل استان قزوین ----------- 028-33681648 

 087-33285601 
2187-2135داخلی   

33562568-087   (55 دادگستری کل استان کردستان 

 034-31226584 
31226574-034  

31226575-034 کرمان دادگستری کل استان   

 

56)  

 38213961-083 کرمانشاهدادگستری کل استان  -----------   57)  

 33227918-074 ه و دادگستری کل استان کهگیلوی ----------- 
 بویراحمد

58)  

 013-33834701 
234داخلی   

33838605-013  دادگستری کل استان گیالن 
 

59)  

 32131827-017  32131827-017 گلستاندادگستری کل استان    60)  

 066-33302071 
166داخلی   

33304037-066 لرستاندادگستری کل استان    
 
 

61)  

 33305412-011  33305413-011   (62 دادگستری کل استان مازندران  

 33418191-086  33125207-086   (63 دادگستری کل استان مرکزی 

 33317879-076  33317879-076   (64 دادگستری کل استان هرمزگان 

 38263032-081   (65 دادگستری کل استان همدان ---------- 
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035-31164307 
38270617-035  

38270617-035 یزد دادگستری کل استان   

 

66)  

 
 
 

021-22376842 22376840-021   (67 پژوهشگاه قوه قضائیه 

 سازمان های درون قوه قضائیه که در لیست دوم اضافه شده اند

 026-33265022 
32542323-026  

32525533-026  مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
 استان البرز

68)  

 33559965-077  33561539-077  مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
 استان بوشهر

69)  

 31242266-041  32602157-041  مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
 استان آذربایجان شرقی )تبریز(

70)  

 33823751-045  33823734-045  مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
 استان اردبیل

71)  

 32627978-017  32627969-017  مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
 استان گلستان

72)  

 023-33351025-30 
279و272داخلی   

33341483-023  مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
 استان سمنان

73)  

 32724561-058  32724570-058  مرکز انقالبدادسرای عمومی و  
(بجنورد شمالی)استان خراسان   

74)  

 071-32278901 32278901-071  مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
 استان فارس

75)  

 33225693-074  33225693-074  مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
اسوج(استان کهگیلویه و بویراحمد )ی  

76)  

 031-36640083 
36651396-031  

031-36614555 
36651395-031  

 مرکز دادسرای عمومی و انقالب
 استان اصفهان

77)  

 056-32393242 
32393241-056  

32222660-056  مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
 استان خراسان جنوبی )بیرجند(

78)  
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 021-38582286 
38582283-021  

33112760-021   (79 دادستانی کل کشور 

 38582240-021  33956556-021   (80 دادگاه عالی انتظامی قضات 

 025-37722032-6 
203داخلی   

 مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
 استان قم

81)  

 31930217-051  31930215-051 مرکز دادسرای عمومی و انقالب  
 استان خراسان رضوی

82)  

 35051176-021  33114137-021 تهران دادسرای عمومی و انقالب   83)  

 33135608-086  086-33120013 
442داخلی   

مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
 استان مرکزی

84)  

 33225527-028  33225527-028 مرکز دادسرای عمومی و انقالب  
 استان قزوین

85)  

 33241140-034  33241141-034  مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
 استان کرمان

86)  

 سوم اضافه گردید لیستکه در  سازمان های درون قوه قضائیه

 33442020-054  33442020-054 مرکز دادسرای عمومی و انقالب  
سیستان و بلوچستان استان  

87)  

 31162376-035  مرکز دادسرای عمومی و انقالب  
یزد استان  

88)  

 32379513-044  32379500-044 دادسرای عمومی و انقالب  
آذربایجان غربی استانمرکز  

89)  

 33440070-024  33443041-024 دادسرای عمومی و انقالب  
زنجان استانمرکز  

90)  

 33346844-038  33346843-038  مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
 استان چهارمحال بختیاری

91)  

 
 
 

32289800-061  32288885-061  مرکز دادسرای عمومی و انقالب 
خوزستاناستان   

92)  
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 اضافه شده اند چهارمسازمان های درون قوه قضائیه که در لیست 

 084-33336363 
33337040-084  

33363231-084 دادسرای عمومی و انقالب مرکز  
 استان ایالم

93)  

 076-33338080-5 33351674-076 دادسرای عمومی و انقالب مرکز  
هرمزگاناستان   

94)  

 33328962-013  33339700-013 دادسرای عمومی و انقالب مرکز  
 استان گیالن

95)  

 021-39983220 
39982249-021  

حوزه ستادی دادگاه های عمومی و  
 انقالب تهران

96)  

 اضافه شده اند پنجمسازمان های درون قوه قضائیه که در لیست 

 021-66345971 
66345959-021  

66345956-021   (97 معاونت قضایی 

 بدنه شبکه دولت)اعم از دولت و سازمان های حاکمیتی(
 
 

021-88955901-10 
233و232داخلی   

021-88989963 
88989964-021  

اسالمیبنیاد مسکن انقالب   1)  

 021-85730000 
85732154-021  

88825111-021  اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی 
 

2)  

 66500065-021  66500060-021  پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری 
 

3)  

 81561152-021  88540022-021  پست بانک ایران 
 

4)  

 021-23862402 
23862401-021  

23862423-021 نوسازی صنایع ایرانسازمان گسترش و    
 

5)  

 84935102-021  021-88651191 
84933082-021  

 سازمان بنادر و دریانوردی
 

6)  
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 66412360-021  66412691-021  سازمان امور عشایر 
 

7)  

 88702844-021  88702848-021  بانک توسعه صادرات ایران 
 

8)  

 021-42781772 
42781372-021  

88233070-021  سازمان حفاظت محیط زیست 
 

9)  

 021-64871209 
64871244-021  

64872339-021  سازمان اوقاف و امور خیریه 
 

10)  

 
 ساختمان تهران
 پردیس کرج

021-43591111 
36182346-026  

021-89782384 
89782360-021  

 سازمان سنجش آموزش کشور
 

11)  

 88939917-021  88936157-021  بنیاد شهید و امور ایثارگران 
 

12)  

 021-64512019 
66582134-021  

66582130-021  سازمان حج و زیارت 
 

13)  

 08738838-021  88906072-021  سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
 

14)  

 88302643-021  88302644-021   (15 دیوان محاسبات استان تهران 

 021-81400 
81406270-021  

کل کشور دیوان محاسبات   
 

16)  

 021-39903517 
39903518-021  

33967053-021  سازمان امور مالیاتی کشور 
 

17)  

 021-23902647 
23902646-021  

44636180-021  کمیته امداد امام خمینی )ره( 
 

18)  

 021-88085700-9 
-499-484داخلی 

483 

 قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء 88085778-9
 

19)  

 021-88182020 
88182122-021  

44484014-021  شرکت مخابرات ایران 
 

20)  
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 021-66970455 
1338 داخلی  

66970778-021  سازمان آموزش و پرورش استثنایی  
 

21)  

 42170111-021  42170115-021  صندوق نوآوری و شکوفایی 
 

22)  

 021-88153524 
88153522-021  

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
 

23)  

 021-84691000 
84691002-021  

84691034-021  استانداری تهران 
 

24)  

 021-82923317 
82921-021  

88800171-021  خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 
 

25)  

 88842853-021  88325056-021 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع  
 معدنی 

 

26)  

 021-88937579 
1042-1014داخلی   

88937007-021  نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
 

27)  

 021-88089901-19 
2337-2336داخلی   

88080882-021  سازمان خصوصی سازی 
 

28)  

 021-66406662 
61927000-021  

66469122-021  سازمان غذا و دارو 
 

29)  

 021-64502230 
64502228-021  

 سازمان تامین اجتماعی 
 

30)  

 88608780-021  88066149-021  بنیاد ایران شناسی 
 

31)  

 021-88965070 
85104434-021  

88963451-021  مرکز آمار ایران 
 

32)  

 88346700-021  88304140-021 بازرگانی و صنایع ایران و چیناتاق    
 

33)  

 021-23082068 22660921-021   (34 وزارت ورزش و جوانان 
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23082069-021   
 021-22662601 

22664104-021  
021-22662600 

22664048-021  
 سازمان توسعه تجارت ایران

 

35)  

 021-24551540 
24551533-021  

22054099-021  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
 

36)  

 021-88201135 
85632021-021  

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 
 

37)  

 021-22268917-19 
4211داخلی   

22911211-021 اریاداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتج   
 

38)  

 021-96015050 
55608609-021  

55625866-021  شهرداری تهران 
 

39)  

 021-33272191 
33272190-021  

33116146-021 برنامه و بودجه کشورسازمان    
 

40)  

 021-38512463 
38512552-021  

33966007-021  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 

41)  

 61639262-021  88927119-021 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های  
 نفتی

 

42)  

 43680770-021  88916600-021 یرانشرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ا   
 

43)  

 021-87572211 
87572212-021  

88779892-021  شرکت بازآفرینی شهری ایران 
 

44)  

 021-66403343 
66419465-021  

66412710-021  سازمان تبلیغات اسالمی 
 

45)  

 77240416-021  77209047-021  دانشگاه علم و صنعت ایران 
 

46)  

 021-81606128 
81606110-021  

 وزارت نیرو 
 

47)  
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 88501064-021  88764792-021 اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه    
 

48)  

 84865103-021  84864510-021  وزارت کشور 
 

49)  

 021-61623061 
61624167-021  

88804034-021  وزارت نفت 
 

50)  

 47351010-021  44867211-021  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 
 

51)  

 22261683-021  22258914-021  مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 

52)  

 021-81622252 
81622247-021  

88644135-021  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
 

53)  

 82052296-021  88601555-021  سازمان انتقال خون 
 

54)  

 81823011-021  81823087-021 ا(نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )ناج   
 

55)  

 021-48392304 
44737525-021  

44737526-021  دانشگاه عالمه طباطبائی 
 

56)  

 021-22059371-7 
110-196 داخلی  

22017890-021 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید  
 کنندگان

 

57)  

 021-66462002 
66495016-021  

66400730-021  جهاد دانشگاهی 

 

58)  

 021-88825071-5 88823812-021 هوریمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جم   
 

59)  

 81774466-021  وزارت صنعت، معدن و تجارت  
 

60)  

 021-88100901-7 88100902-021   (61 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
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 021-28834417 

021-28834418 
22803623-021  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

 

62)  

 43673953-021  88833612-021  سازمان امور اراضی کشور 
 

63)  

 43541410-021  88199614-021  وزارت جهاد کشاورزی 
 

64)  

 021-84878480 
84878478-021  

88933449-021  شرکت ملی گاز ایران 
 

65)  

 021-86711186 
86711188-021  

86092116-021  بیمه ایران 
 

66)  

 021-88887080 
32808115-026  

021-88887103 
32808114-026  

 سازمان ملی استاندارد ایران
 

67)  

 021-27874090 
27873061-021  

021-22031904 
22040870-021  

 بانک صنعت و معدن
 

68)  

 83782119-021  سازمان نهضت سوادآموزی  
 

69)  

 88190362-021  88645598-021  فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران 
 

70)  

 021-66954200-5 66951167-021  فرهنگستان هنر 
 

71)  

 82234025-021  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
 

72)  

 90861388-021  88893642-021  بانک تجارت 
 

73)  

 63192850-021  66008615-021  پژوهشگاه فضایی ایران 
 

74)  

 84682148-021  88329626-021 یان و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائ  75)  
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 عشایر
 

 021-76250250 
2539-2538داخلی   

10076250-021  پارک فناوری پردیس 
 

76)  

 021-26215000-5 
1144-1147داخلی   

26214999-021  بانک کارآفرین 
 

77)  

 42178103-021  88701095-021  بانک خاورمیانه 
 

78)  

 82284248-021  88836850-021 سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه  
 مشارکت های مردمی

 

79)  

 88881636-021  88881638-021  بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
 

80)  

 021-84172051-54 
88896927-021  

88896161-021  حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی 
 

81)  

 88059701-021  88059702-021  شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
 

82)  

 021-89571153-57 89571160-021  بانک حکمت ایرانیان 
 

83)  

 66468526-021  66462641-021  شورای عالی انقالب فرهنگی 
 

84)  

 021-88902212-14 
142داخلی   

88893076-021  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  
 

85)  

 021-29954721 
29954723-021  

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
 

86)  

 82282914-021  88805532-021  معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع )وزارت 
 اموزش و پرورش(

 

87)  
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 21912466-021  22662672-021 یشرکت سهامی نمایشگاه های بین الملل   
 

88)  

 24572658-021  22211835-021 ورمدارس کشسازمان نوسازی، توسعه و تجهیز    
 

89)  

 88191460-021  88654128-021  بانک رفاه 
 

90)  

 021-84491114 
021-84491128 

88804333-021  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
 

91)  

 88772020-021  88788720-021  اداره کل بهزیستی استان تهران 
 

92)  

 021-88953400 
 داخلی3701-3683

88957252-021  سازمان دامپزشکی کشور 
 

93)  

 021-22391996-8 22683787-021  سازمان مدیریت بحران کشور 
 

94)  

 021-88645513-16 88656196-021  فرهنگستان علوم پزشکی 
 

95)  

 75207000-021  22058657-021 صنعتی و  -شورای عالی مناطق آزاد تجاری 
 ویژه اقتصادی

 

96)  

 021-64362521 
64362520-021  

64362527-021  شورای نگهبان 
 

97)  

 60992025-021  66726152-021  بانک ملی ایران 
 

98)  

 88904066-021  88904066-021  گمرک جمهوری اسالمی ایران 
 

99)  

 021-24750 
1151-1150داخلی   

26401569-021  بانک ایران زمین 
 

100)  

 82161000-021  88003981-021 ورصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کش   101)  
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 021-27935956 

27935963-021  
 شرکت توانیر ---------

 

102)  

 021-41031234 
41031233-021  

88955953-021  مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
 

103)  

 021-63102202 
63102201-021  

63106310-021  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 
 

104)  

 021-88117272 
88434378-021  

88466035-021  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
 

105)  

 55127039-021  55647086-021  شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران  
 

106)  

 021-46625049 
46625048-021  

46628330-021 "هما "هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران   

 

107)  

 021-45261 
195 -داخلی  

88312095-021  اتاق تعاون ایران 
 

108)  

 021-66956192 
66956191-021  

66956188-021  پژوهشکده هنر 
 

109)  

 88089860-021  88083967-021  مرکز ملی رقابت 
 

110)  

 63148055-021  63148060-021  شرکت فرودگاه ها و ناوبری، هوایی ایران 
 

111)  

 021-88345961-5 
-232-234داخلی 

178 

88345966-021  اتاق اصناف ایران 
 

112)  

 84245333-021  88890839-021  بانک سرمایه 
 

113)  

 021-81452191 
81452132-021  

81456509-021 پزشکی آموزشوزارت بهداشت، درمان و    
 

114)  
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 021-64492779 
64492464-021  

66580095-021  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 

115)  

 021-82244280 
82244286-021  

 وزارت راه و شهرسازی 
 

116)  

 56368600-021  56362316-021  شهرداری اسالمشهر 
 

117)  

 36468426-071  36468227-071 رسانی علوم و فناوری مرکز منطقه ای اطالع   
 

118)  

 66275737-021  66250639-021  اداره کل گمرک استان تهران 
 

119)  

 81971-021  81972444-021  شرکت گاز استان تهران )سهامی خاص( 
 

120)  

 021-88849858 
88849856-021  

88322527-021  اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران 
 

121)  

 021-71392000 
71392107-021  

77291867-021  کمیته امداد امام خمینی )ره( استان تهران 
 

122)  

 021-22250895 
22227825-021  

22252536-021 ایران -کمیسیون ملی یونسکو   
 

123)  

 021-88896666 
110-113داخلی   

89775001-021  ستاد اقامه نماز 
 

124)  

  82932830-021  بانک مسکن 
 

125)  

 88961392-021  88966555-021 تهران شرکت آب منطقه ای   
 

126)  

 56222345-021  56222400-021  شهرداری حسن آباد فشافویه 
 

127)  

 021-44196229 
48952380-021  

021-44194934 
44194935-021  

 گروه خودرو سازی سایپا
 

128)  
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 021-56423141 
56423144-021  

56432991-021  شهرداری رباط کریم 
 

129)  

 021-65553552-3 
121 -120داخلی   

65563511-021 عمران شهر جدید اندیشهشرکت    
 

130)  

 021-85353020 
01638535-021  

85353000-021  سازمان اداری واستخدامی کشور  
 

131)  

 
 ساختمان شماره 1
2ساختمان شماره   

021-85120643 
85120400-021  

85577300-021  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
 

132)  

 88759981-021  88759952-021  فرمانداری تهران 
 

133)  

 48253311-021  48259-021  پژوهشگاه صنعت نفت 
 

134)  

 22970120-021  22970120-021  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
 

135)  

 86702145-021  88622532-021  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 درمانی ایران

 

136)  

 021-77584200 
77532112-021  

77534971-021 تهراناداره کل تبلیغات اسالمی استان    
 

137)  

 88792544-021  88792545-021  سازمان ملی زمین و مسکن 
 

138)  

 64380117-021  61032262-021  بانک توسعه تعاون 
 

139)  

 021-55304090-4 55304096-021 اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های  
 استان تهران

 

140)  

 021-65996701 
65161001-021  

021-65154000 
65153801-021  

  (141 شهرداری مالرد
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 32131205-071  32234662-071 م حضرت احمد ابن موسی الکاظآستان مقدس  
(لیه السالمشاهچراغ )ع  

142)  

 021-42350252 
17142350-021  

88190608-021   (143 دانشگاه فنی و حرفه ای 

 071-32307812-14 32350052-071   (144 فرمانداری شهرستان شیراز 

 23951919-021  23951916-021   (145 بانک گردشگری 

 که در لیست دوم اضافه شده اند یسازمان های
 34474320-026  34438507-026   (146 استانداری البرز 

 34274157-044  34274157-044 ان استان آذربایج -فرمانداری شهرستان شوط 
 غربی

147)  

 021-66499630-32 
108داخلی   

66497332-021   (148 صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 

 023-31535831 
31535837-023  

33321005-023   (149 دانشگاه سمنان 

 33234393-045  33230285-045   (150 شهرداری اردبیل 

 35248004-044  35248007-044   (151 فرمانداری سلماس 

 45529781-044  45520114-044 یجان استان آذربا –فرمانداری شهرستان تکاب  
 غربی

152)  

 84892537-021  84896001-021   (153 بانک کشاورزی 

 32358091-044  32358092-044  دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان 
 آذربایجان غربی

154)  

 42468320-066  42468223-066   (155 دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی 

 026-65106711 
65114533-026  

65174031-026   (156 اداره ثبت اسناد و امالک مالرد 

 44222507-044  44222507-044 استان  –فرمانداری شهرستان پیرانشهر  
 آذربایجان غربی

157)  

  (158 سازمان ثبت احوال کشور 021-66732192 021-60902209 
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60902208-021  66731893-021  
 021-84764143 

84762645-021  
41476232-021   (159 بانک صادرات 

 044-46245901 
114داخلی   

46223412-044 ایجان استان آذرب –فرمانداری شهرستان بوکان  
 غربی

160)  

 021-76275400 -

500 
129و131داخلی   

76273422-021   (161 شرکت عمران شهر جدید پردیس 

 021-33257517 33257517-021   (162 شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران 

 021-28931821 
28931059-021  

021-26218610 
26218626-021  

  (163 بانک دی

 021-88498389 
88113860-021  

88386274-021   (164 سازمان فناوری اطالعات ایران 

 021-22027677 
1012داخلی   

22027116-021   (165 شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران 

 021-84083715 
84083714-021  

88679450-021   (166 سازمان بورس و اوراق بهادار 

 23834413-021  23832453-021   (167 سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح 

 33372148-054  33295774-054   (168 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

 32297772-071  32292867-071   (169 دانشگاه هنر شیراز 

 021-88310880 
1309و1190داخلی   

88834340-021   (170 شرکت حمل و نقل ریلی رجا 

 041-34429990- 8 34442095-041   (171 موسسه آموزش عالی نبی اکرم )ص( 

 021-88917858 
88936052-021  

021-88917858 
88851448-021  

  (172 موزه ملی علوم و فناوری 

 31972206-044  044-31972531 
31972520-044  

  (173 استانداری آذربایجان غربی

 66944444-021   (174 سازمان شیالت ایران 021-66941367-9 
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 32775019-044  32770029-044 یاداره کل فرودگاه های استان آذربایجان غرب   175)  

 021-76442114 
76446255-021  

76400627-021 استان تهران –شهرداری فیروزکوه    176)  

 33162308-071  36293050-071   (177 صدا و سیمای مرکز استان فارس 

 31233460-035  38210991-035   (178 دانشگاه یزد 

 021-88709584 
88709580-021  

88725950-021   (179 مرکز نشر دانشگاهی 

  (180 مرکز مدیریت حوزه های علمیه 025-37255856 025-32135194-5 

 025-36104539 
36104532-025  

36104535-025   (181 شهرداری قم 

 37117303-025  37752749-025   (182 فرمانداری قم 

 32802610-025  32802627-025   (183 دانشگاه ادیان و مذاهب 

 023-33441021 
33441022-023  

023-33448950 
33448999-023  

 و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی 
 درمانی سمنان

184)  

 37785000-025  37785003-025   (185 دانشگاه فنی و حرفه ای قم 

 023-32300275-9 32300280-023   (186 پارک علم و فناوری استان سمنان  

 34777972-041  34780910-041   (187 دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

 34720054-041  34750518-041 عاشورا آذربایجان شرقیفرماندهی سپاه    188)  

 041-35430412 
201داخلی   

35430407-041 جان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربای 
 شرقی

189)  

 35291378-041  35263891-041   (190 استانداری آذربایجان شرقی 

 35297207-041  35412140-041   (191 دانشگاه هنر اسالمی تبریز 

 31558428-077  33554577-077 بوشهراستانداری    192)  

 32224849-038  32250104-038   (193 شهرداری شهرکرد 

 051-32008313 
32008349-051  

32008900-051   (194 مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 

 038-32223899 
32240992-038  

32221377-038   (195 شورای اسالمی شهرکرد 
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 31291030-051  31291130-051   (196 شورای اسالمی شهر مشهد مقدس 

 36332404-071  36332223-071 دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان  
 فارس

197)  

 34222044-038  34222313-038 استان چهار  –فرمانداری شهرستان بروجن  
 محال و بختیاری

198)  

 051-45622470-71 45622472-051 ان استان خراس –فرمانداری شهرستان جغتای  
 رضوی

199)  

 038-33524444 
14داخلی   

33524255-038 استان چهار  –فرمانداری شهرستان سامان  
 محال و بختیاری

200)  

 041-37224848 
37224949-041  

37229777-041 جان استان آذربای –فرمانداری شهرستان مراغه  
 شرقی

201)  

 31803378-044  32722738-044   (202 دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان غربی 

 43305255-051  43305234-051   (203 دانشگاه نیشابور 

 077-33441370 
33448389-077  

33448348-077 دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان  
 بوشهر

204)  

 051-38802164 38807001-051   (205 دانشگاه فردوسی مشهد 

 038-34462145 34462726-038 ر استان چها –فرمانداری شهرستان خانمیرزا  
 محال و بختیاری

206)  

 051-52527714 52531899-051 استان  –فرمانداری شهرستان تربت جام  
 خراسان رضوی

207)  

 051-44012655 4410300-051   (208 دانشگاه حکیم سبزواری 

  (209 فرمانداری مشهد مقدس -------- 051-32290063 

 051-55234401 55230131-051 ان استان خراس –فرمانداری شهرستان کاشمر  
 رضوی

210)  

 051-53723003 53723006-051 استان خراسان  –فرمانداری شهرستان زاوه  
 رضوی

211)  

 071-53222011 53222023-071 ارساستان ف –فرمانداری شهرستان استهبان    212)  

و  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -------- 038-33331855  213)  
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 درمانی استان چهار محال و بختیاری
 054-31232004 32226765-054   (214 دانشگاه زابل 

 023-35220373 35220418-023   (215 دانشگاه دامغان 

 035-38303460 38303455-035   (216 سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد 

 023-33321301 33321724-023   (217 دانشگاه پیام نور استان سمنان 

 023-2129108 33443507-023   (218 استانداری سمنان 

 025-3717273 37172222-025   (219 جامعه المصطفی العالمیه 

 023-33338021 33342404-023   (220 شهرداری سمنان 

 035-32436001-5 32436060-035 استان یزد –فرمانداری شهرستان بافق    221)  

 025-32317171 32317448-025   (222 دانشگاه شهاب دانش 

 023-33337230 33328517-023   (223 سازمان جهاد دانشگاهی استان سمنان 

 023-32624160 32622512-023 اناستان سمن –فرمانداری شهرستان میامی    224)  

 88909713 
88935857 

88935854-021   (225 سازمان نظام پرستاری 

 025-31206777 31206236-025   (226 مرکز خدمات حوزه های علمیه 

 023-32332000 32337033-023   (227 فرمانداری شهرستان شاهرود 

 035-32234546 32234544-035 شهرستان اردکاندفتر امام جمعه محترم    228)  

 024-32822112-115 32822311-024 استان زنجان –فرمانداری شهرستان طارم    229)  

 035-32472056-7 32473040-035 استان یزد –فرمانداری شهرستان بهاباد    230)  

 035-37240171-6 37254750-035  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 درمانی شهید صدوقی یزد

231)  

 035-38207180-88 
 داخلی 2461

38302184-035 استان یزد –دانشگاه علم و هنر    232)  

 025-37119137 
025-37119138 

025-37175231 
025-37119139 

.. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم ا
 علیها

233)  

 035-36287250-54 36284631-035 ن مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استا 
 یزد

234)  
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 025-32012000 
 داخلی 203

33209030-025   (235 دانشگاه حضرت معصومه سالم ا...علیها 

 021-66465252 
 داخلی 109

66461838-021   (236 دانشگاه مذاهب اسالمی 

 021-39904329 
021-39904330 

33967627-021   (237 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 شده اندسوم اضافه  لیستسازمان هایی که در 
 051-44011096 

44011097-051  
  (238 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 025-321130 
321370-025  

025-32936002 
025-32808911 

  (239 موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

 31162122-066  33202302-066   (240 صدا و سیمای استان لرستان  

 36502820-031  36502825-031   (241 دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی 

 041-37273068 
429و428 -داخلی  

37276060-041   (242 دانشگاه مراغه 

 36659341-026  36659341-026   (243 فرمانداری شهرستان فردیس 

 051-52224040-4 52224804-051   (244 فرمانداری تربت حیدریه 

 021-96881791-5 88375400-021   (245 سازمان بیمه سالمت ایران 

 021-63478016 
63478009-021  

66917166-021   (246 بنیاد ملی نخبگان 

 33308510-066  33307090-066   (247 استانداری لرستان 

 66407784-021  66413969-021   (248 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 33200347-021  33212000-066   (249 جهاد دانشگاهی استان لرستان 

 46123344-051  46131111-051   (250 فرمانداری شهرستان چناران 

 64453164-021  66415586-021 گزینشدبیرخانه هیات عالی    251)  

 39937090-021   (252 مجلس شورای اسالمی --------- 

 88117005-021  88113657-021   (253 دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطالعات 
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 051-34624101-3 051-34629701 
34624105-051  

  (254 فرمانداری فریمان

 48225712-021  021-44934000 
48225714-021  

  (255 گروه صنعتی ایران خودرو

 051-43332011-13 051-43332217 
43335196-051  

  (256 فرمانداری نیشابور

 22830830-021  22289455-021 هندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و م 
 زلزله

257)  

 89600000-021  88953329-021   (258 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

 021-66078700-10 
داخلی 

 451و452و453

66025405-021   (259 سازمان هواپیمائی کشور 

 021-22485194 
23322409-021  

22441511-021   (260 سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور 

 021-89662558 
89662562-021  

  (261 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

 44263317-021  021-44263302 
44263300-021  

 سازمان مطالعات تدوین کتب علوم انسانی
 دانشگاه ها

262)  

 61063552-021  61063482-021 ع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنای 
 دستی

263)  

 33581881-031 سالمموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فیض اال    264)  

 33265021-017  33264060-017   (265 دانشگاه گنبد کاووس 

 22561229-021  22561228-021   (266 ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر 

 88462900-021  88526595-021   (267 شرکت ملی پست ایران 

 48508-086  48508-086   (268 موسسه آموزش عالی انرژی 

 041-33863474 
11داخلی   

041-33863474 
9داخلی   

  (269 موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

 41522027-034  41522127-034   (270 دانشگاه صنعتی سیرجان 
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 91082101-021  91082102-021 مدرس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت   271)  

 33393603-041  33293028-041   (272 دانشگاه تبریز 

 058-32285701-7 32285709-058   (273 موسسه آموزش عالی اشراق 

 32103000-025  32854499-025   (274 دانشگاه قم 

 031-36248089 
36249836-031  

36249841-031   (275 دانشگاه هنر اصفهان 

 021-96664701 
96664461-021  

دانشجویان سازمان امور -----------  276)  

 47017231-051  47343001-051   (277 دانشگاه صنعتی قوچان 

 051-57258131 
116داخلی   

57255969-051   (278 دبیرخانه مجتمع آموزش عالی گناباد 

 021-65432551 
252و  251داخلی   

65432520-021   (279 شهرداری صفادشت 

 054-37630090 37630090-054   (280 دبیرخانه مجتمع آموزش عالی سراوان 

 071-36321041-43 36321044-071   (281 موسسه آموزش عالی زند شیراز 

 011-55230511-13 55230515-011   (282 موسسه آموزش عالی رحمان 

 36641604-025  36641604-025   (283 دانشگاه صنعتی قم 

 38305019-083  083-38305001 
1041داخلی   

  (284 دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 33332041-061  33360256-061   (285 دانشگاه شهید چمران اهواز 

 051-55258801-4 
124داخلی   

55258803-051   (286 مرکز آموزش عالی کاشمر 

 51051201-041  36678582-041   (287 موسسه آموزش عالی رشدیه 

 051-51240 
104داخلی   

52299625-051   (288 دانشگاه تربت حیدریه 

 031-52619880-5 52619886-031   (289 موسسه آموزش عالی صنعتی فوالد  

 021-84014 
266و  224داخلی   

88729285-021   (290 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
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 88553363-021  88550740-021 وچک صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع ک   291)  

 35527003-024  35525555-024   (292 فرمانداری خرم دره 

 43347061-034  43347065-034   (293 دانشگاه جیرفت 

 035-33901021 
32240920-035  

32248384-035   (294 دانشگاه اردکان 

 021-75183000 
22819950-021  

22819951-021   (295 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

 88608399-021  88036317-021 یپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ   296)  

 44215659-034  44215659-034   (297 مجتمع آموزش عالی بم 

 017-32229068 
017-32304012 

017-32229068 
32304012-017  

  (298 دانشگاه گلستان

 051-35425331 
35425330-510  

35425406-510   (299 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 

 88366041-021  88362011-021   (300 پژوهشگاه هوافضا 

 034-31312293 
31312290-034  

31312289-034   (301 دانشگاه ولی عصر )ع(  

 6660067-0871  6624004-0871   (302 دانشگاه کردستان 

 33120113-041  33120119-041   (303 موسسه آموزش عالی الغدیر تبریز 

 0583-2414610 
2414611-0583  

2262493-0583   (304 دانشگاه کوثر ویژه خواهران 

 53364851-061  53364832-061   (305 موسسه آموزش عالی مهر اروند 

 081-32512347 
122داخلی   

32512282-081 آموزش عالی جهاد دانشگاهی همدان موسسه   306)  

 077-33451128-29 33451126-077 بوشهر -موسسه آموزش عالی خرد   307)  

 33155158-024  33155142-024 زنجان دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه   308)  

 48532616-086  43242411-086   (309 مرکز آموزش عالی محالت 

 33711079-076  33711079-076   (310 دانشگاه هرمزگان 

 34661060-011  34661060-011   (311 موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه 
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 021-22287013-14 22290151-021   (312 پژوهشگاه دانش های بنیادی 

 66962700-021  66962700-021   (313 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

 33461530-013  33461531-013   (314 پارک علم و فناوری گیالن 

 32130350-025  32927395-025   (315 دانشگاه مفید 

 33697210-028  33697201-028   (316 پارک علم و فناوری قزوین 

 85692045-021  88035187-021   (317 دانشگاه الزهرا)س( 

 021-48662044 
48662028-021  

44787076-021   (318 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

 071-54372252 
169داخلی   

54372254-071   (319 دانشگاه جهرم 

 056-32391231 
32391316-056  

32252463-056   (320 دانشگاه صنعتی بیرجند 

 33038003-024  33038002-024   (321 موسسه آموزش عالی روزبه  

 55912122-031  55511121-031   (322 دانشگاه کاشان 

 026-36280040-9 
139داخلی   

36201888-026   (323 پژوهشگاه مواد و انرژی 

 52547041-051  52547045-051 آموزش عالی کشاورزی و دامپروری مجتمع  
 تربت جام

324)  

 33668263-031  33667266-031  موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی  
 استان اصفهان

325)  

 061-33345372-4 33345826-061 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی  
 خوزستان

326)  

 32201404-084  32201400-084   (327 موسسه آموزش عالی باختر ایالم 

 36238657-051  36236158-051   (328 موسسه آموزش عالی حکمت رضوی 

 52731134-071  52731135-071   (329 مرکز آموزش عالی المرد  

 83530-021  83539-021   (330 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 33629050-023  33629050-023   (331 فرمانداری شهرستان مهدیشهر 

 52217779-011  52217785-011 پویندگان دانشموسسه آموزش عالی    332)  
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 33776611-034  33776617-034  دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
فناوری پیشرفته   

333)  

 
 
 

13-32882310-
028 

32882312-028   (334 موسسه آموزش عالی اوج 

 شده انداضافه  چهارم لیستسازمان هایی که در 
 021-76244992-4 

218داخلی   

76241237-021   (335 شهرداری پردیس 

 66073566-021  66036641-021   (336 فرودگاه مهرآباد 

 42040290-011  42041290-011   (337 موسسه آموزش عالی تجن  

 38381153-081  38380697-081   (338 دانشگاه بوعلی سینا همدان 

 33685857-011  33685857-011   (339 موسسه آموزش عالی سارویه 

 31422022-034  31422040-034   (340 مجتمع آموزش عالی زرند 

 33912863-031  33912862-031   (341 دانشگاه صنعتی اصفهان 

 45284332-086  45284331-086   (342 موسسه آموزش عالی پرندک 

 23832783-021  88466217-021   (343 سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح 

 021-49231000 
 داخلی 234-221

88322928-021   (344 مرکز اورژانس تهران 

 021-47351018 
47351011-021  

44867211-021   (345 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 

 61152660-021  66743378-021   (346 وزارت امور خارجه 

 66475061-021  66483608-021   (347 موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند 

 021-81972640 
81972641-021  

81972444-021   (348 شرکت گاز استان تهران 

 88804126-021  88804120-021 منطقه تهرانشرکت مخابرات    349)  

 081-38235806 
38235807-081  

38232886-081   (350 شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان 

 76328902-021  76325959-021   (351 شهرداری دماوند 
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 013-42424001-3 42425575-013   (352 پژوهشکده چای 

 021-66951430 
66494980-021  

66462254-021 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران  

"ایرانداک"  

353)  

 021-89324266 
89324272-021  

88766112-021   (354 شرکت شهرکهای صنعتی تهران 

 051-38713631 
38451519-051  

051-38713609 
38434700-051  

  (355 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 31292372-051  051-32224745 
31292199-051  

  (356 شهرداری مشهد

 025-32144022 
025-32144024 

32144889-025   (357 مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

 32433017-017  32433016-017   (358 استانداری گلستان  

 32221594-071  32223191-071   (359 شهرداری شیراز 

 84038000-021  88954806-021   (360 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

 021-88802299 
43355606-021  

021-88734198 
88801393-021  

  (361 شورای عالی استانها

 75033010-021  22901196-021 نسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهرا   362)  

 27654531-031  26214696-021   (363 شرکت خدمات ارتباطی رایتل 

 021-81752138 
88961392-021  

88966555-021   (364 شرکت آب منطقه ای تهران 

 42350171-021  88190608-021   (365 دانشگاه فنی و حرفه ای 

 64040-021  021-64040 
140داخلی   

  (366 شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

 071-32338025-8 32355088-071   (367 استانداری فارس 

 021-88103854-5 
104داخلی   

88722241-021  شرکت ساتکاب 

"رقشرکت سهامی مادرتخصصی ساخت و تهیه کاالی آب و ب"  

368)  

 26203425-021 -31 26203374-021 نجمهوری اسالمی ایراکمیته ملی المپیک    369)  

 021-87712513 87712590-021   (370 جمعیت هالل احمر استان تهران 
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87712512-021  
 33443540-044  33456114-044   (371 شهرداری ارومیه 

 31162172-081  34271717-081   (372 صدا و سیمای مرکز همدان 

 61022852-021  66019426-021   (373 مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور 

 081-38264701-5 38266838-081   (374 شهرداری همدان 

 66751247-021  66727944-021   (375 دانشگاه هنر 

 36722299-044  36725499-044  فرمانداری شهرستان چایپاره  

"استان آذربایجان غربی "  

376)  

 37256060-025  37253418-025   (377 مسجد مقدس جمکران 

 025-33677001-5 33677010-025 اقتصادی سلفچگان قممنطقه ویژه    378)  

 34465200-017  34465205-017  فرمانداری شهرستان گمیشان 
استانداری گلستان""  

379)  

 
 شده انداضافه  پنجم لیستسازمان هایی که در 

 

 33155001-024  33155005-024 زنجان دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه   380)  

استان ایالمدانشگاه علوم پزشکی  --------- 084-33337538-40   381)  

 37353511-071  37262102-071   (382 دانشگاه صنعتی شیراز 

 076-33665279 
33670397-076  

33662201-076   (383 دانشگاه فنی حرفه ای استان هرمزگان 

 32802567-086  32802566-086   (384 پارک علم و فناوری استان مرکزی 

 31505000-045  33510811-045   (385 دانشگاه محقق اردبیلی 

 35415228-041  35421702-041 یدانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرق   386)  

 32237871-084  32237873-084 المدانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ای   387)  

 33517778-076  33517778-076 مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده  
 نگری استان هرمزگان

388)  

 33622145-084  33622760-084   (389 فرمانداری آبدانان 

 021-88647029 
84433724-021  

ه )اداره کل حوز دبیرخانه مرکزی بانک سپه 
 مدیریت عامل و هیات مدیره(

390)  
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 021-84434338 
22255261-021  

هرانمدیریت شعب منطقه یک ت –بانک سپه    391)  

 021-35914868 
35914865-021  

رانمدیریت شعب منطقه دو ته –بانک سپه    392)  

 021-88936120 
88919299-021  

هرانمدیریت شعب منطقه سه ت –بانک سپه    393)  

 021-35914633 
35914631-021  

هرانمدیریت شعب منطقه چهار ت –بانک سپه    394)  

 021-35918068 
35918067-021  

هرانمدیریت شعب منطقه پنج ت –بانک سپه    395)  

 021-35915003 
41832120-021  

هرانمدیریت شعب منطقه شش ت –بانک سپه    396)  

 33774091-024  33740199-024   (397 دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان 

 31930375-023  023-31930364 
31930365-023  

  (398 دانشگاه گرمسار

 32404304-025  32404341-025   (399 دانشگاه فرهنگیان قم 

 034-34225205-7 34225208-034   (400 پژوهشکده پسته 

 45822020-031  45822003-031 هاناستان اصف – فرمانداری شهرستان برخوار   401)  

 88838259-021  72957247-021   (402 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 

 31071229-025  31071228-025 مدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ق   403)  

 32753170-044  32752746-044   (404 دانشگاه ارومیه 

 6-37773525-025  37773538-025   (405 دانشکده اصول الدین قم 

 035-38250720-2 
241داخلی   

  (406 دانشگاه پیام نور استان یزد ---------

 035-31119926-27 32353059-035 استان یزد -فرمانداری میبد   407)  

 31119717-035  31119798-035 استان یزد – فرمانداری خاتم   408)  

 035-32522001 
108داخلی   

32523044-035 استان یزد – فرمانداری مهریز   409)  
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 38249980-035  38274173-035   (410 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد 

 31222148-034  32228060-034   (411 صدا و سیمای مرکز استان کرمان 

 021-44787720-40 
1096داخلی   

44788454-021   (412 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 

 041-44223071-2 44225973-041 رقیاستان آذربایجان ش -فرمانداری شهرستان اهر   413)  

 034-32235551-3 
32235555-034  

32227512-034   (414 فرمانداری کرمان 

 33018100-024  024-33018404 
33019415-024  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی زنجان

415)  

 33120325-066  33120104-066   (416 دانشگاه لرستان 

 023-34204040 
231داخلی   

34201733-023   (417 فرمانداری گرمسار 

 023-35235411-14 35244338-023   (418 فرمانداری دامغان 

 026-32544286 
32549848-026  

026-32521124 
116داخلی   

  (419 جهاد دانشگاهی واحد استان البرز

 33468618-044  33441526-044   (420 جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی 

 44550518-041  44550134-041 استان آذربایجان  – فرمانداری شهرستان ورزقان 

 شرقی
421)  

 32300269-023  32300267-023   (422 دانشکده علوم قرآنی شاهرود 

 041-44443971-2 44442299-041 جان استان آذربای –کلیبر فرمانداری شهرستان  

 شرقی
423)  

 31343150-038  33330125-038 و بختیاریاستانداری چهارمحال    424)  

 021-46140026 
46140013-021  

46140021-021   (425 پژوهشکده سوانح طبیعی 

 021-82331392 
82331003-021  

88203790-021   (426 بانک اقتصاد نوین 

 023-34543737 
34543838-023  

34543434-023 استان سمنان – فرمانداری شهرستان آرادان   427)  
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 041-43432771-3 43432991-041 رقیاستان آذربایجان ش – شهرستان هریسفرمانداری    428)  

 077-33337455 
077-33337458 

287داخلی   

33322439-077   (429 شهرداری بوشهر 

 023-33613411 
21داخلی   

33615630-023 استان سمنان – فرمانداری شهرستان سرخه   430)  

 33133520-077  077-33122744 
33133099-077  

استان بوشهر – فرمانداری شهرستان گناوه  431)  

 32221707-038  32222511-038 یاریدانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بخت   432)  

 32261657-038  32268613-038 اریدانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختی   433)  

 041-52624010 
52622222-041  

041-52625104 
52622050-041  

شرقی استان آذربایجان – فرمانداری شهرستان هشترود  434)  

 32320625-038  32320625-038 دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان  
 چهارمحال و بختیاری

435)  

 32335010-071  071-32305373 
112داخلی   

  (436 جهاد دانشگاهی استان فارس

 076-44423151 
44422141-076  

44423731-076   (437 سازمان منطقه آزاد کیش 

 071-44402251-2 44406001-071 استان فارس – شهرستان بواناتفرمانداری    438)  

 038-32223006 
224داخلی   

32221371-038 ال استان چهار مح – فرمانداری شهرستان شهرکرد 

 و بختیاری
439)  

 32722054-071  32722053-071 استان فارس – فرمانداری شهرستان خرامه   440)  

 071-43564232 
43563250-071  

استان فارس – فرمانداری شهرستان پاسارگاد ----------  441)  

 36722442-071  36722866-071 استان فارس – فرمانداری شهرستان سپیدان   442)  

 33380312-038  33380316-038 جهاد دانشگاهی واحد استان چهارمحال و  
 بختیاری

443)  

ی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشت 051-38760616 051-38783094-6  444)  
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051-38760616 
215داخلی   

215داخلی  (برادرانرضوی ) خراسان   

 038-32286133 
32286134-038  

32286134-038   (445 شورای اسالمی استان چهارمحال و بختیاری 

 021-88675650-4 
86085099-021  

021-86085450 
88069760-021  

  (446 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

 051-31837136 
31837140-051  

  (447 دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 

 9-32283044-051  
 

32284452-051  

 

دفتر 
 مرکزی

 
 

ا )ع(بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رض  

448)  

88894690-021  88894689-021 دفتر  
 تهران

 37368501-071  37368526-071   (449 شورای اسالمی شهر شیراز 

 051-44724007-8 
051-44723337و78  

44724075-051 رضوی استان خراسان – فرمانداری شهرستان ششتمد   450)  

 32516545-026  32506714-026 استان البرز –دانشگاه فنی و حرفه ای    451)  

 31006102-056  31006009-056 وبیاستان خراسان جن -دانشگاه بزرگمهر قائنات   452)  

 38769670-051  38769660-051   (453 دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی 

 021-42991 
  180-106-108 داخلی

88695712-021 اناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهر   454)  

 056-32823001-3 32826002-056 نوبیاستان خراسان ج– فرمانداری شهرستان طبس   455)  

 65393595-021  65393620-021 استان تهران –فرمانداری شهرستان مالرد    456)  

 72387779-021  77332400-021 استان تهرانفاظت محیط زیست حکل ره ادا   457)  

 88509783-021  88755429-021 کل پست استان تهراناداره    458)  

 

 


