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 يدولت يموسسات آموزش عال   

 آدرس شماره تماس  نام رئيس نام موسسه آموزش عالی        رديف
علوم کشاورزي و منابع دانشگاه  1

 گرگان  طبيعی
 بهشتیخيابان شهيد  –گرگان  32224080 دکتر علی نجفی نژاد

 گلستاندانشگاه  2
 

 دانشکده فنی و مهندسی علی آباد 
 

 دکتر فرهاد يغمايی
 

 دکتر مرتضی زنگانه 

32254160 
 فاکس32251675

34266236 

 خيابان شهيد بهشتی -گرگان
 

 فاضل آباد

 
3 

 گنبد دانشگاه 
 

 دانشکده فنی و مهندسی مينودشت
 

 دانشکده علوم انسانی آزادشهر 
 

 طهماسبیدکتر ابوالفضل 
 

 دکتر احمد نيرمه 
 

 دکتر خديجه آقايی 

33266802 
3-33225022 

35231113 
 

35731934 

 خيابان شهيد فالحی -گنبد
 

 مينودشت 
 

 آزادشهر

 دانشگاه فرهنگيان استان 4
 

 32436351 دکتر مازندرانی 
32436350 

 فاکس 32428400
 فاکس 32429050

 انتهاي خيابان شهيد رجايی-گرگان 

5 
 

فرهنگيان امام خمينی )پرديس 
 خواهران(

 32329869 دکتر اطهره ذبيحی 
 32357044و

خ. شهيد باهنر روبروي بيمارستان  -گرگان
 فلسفی

اي )پرديس اله خامنهفرهنگيان آيت 6
 برادران(

 ثنايیدکتر نويد 
 

 و 5-32433494
2-32437450 

 خ. شهيد رجايی روبروي اداره اوقاف -گرگان
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برادران شهيد بهشتی  وابسته مرکز 
به پرديس آيت ا... خامنه اي دانشگاه 

 فرهنگيان گنبد

 
 محمود بذر افشان

 
 

 
33333317 

 
مرکز آموزش  -خ امام خمينی جنوبی -گنبد

 عالی شهيد بهشتی
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 آدرس دفتر رياست نام رئيس نام دانشگاه آزاد رديف
واحد دانشگاه آزاد  1

 کالله
 دکتر ابراهيمی

 
 رياست 35443116

و 35421600
آقاي  35442125

 کشواد مالی

دانشگاه -جنب پارک ساحلی-خيابان امام خمينی شمالی -کالله 
 آزاد کالله

 فاکس 35421601آقاي کشواد امور مالی 09115174836
 

دانشگاه آزاد  2
 گرگان

حجت االسالم سيد 
 علی طاهري

و  32150015
32151913 

 کمربندي، خرگوش تپهبلوار شهيد کالنتري جاده  -گرگان

و  33389107 مهرابيان دکتر گنبددانشگاه آزاد  3
33389101 

-دانشگاه آزاد گنبد کاووس-کمربندي شهيد صياد شيرازي -گنبد
 49791-15775کد پستی 

علی دانشگاه آزاد  4
 آباد کتول

 

عليرضا دکتر 
 اسفندياري مقدم

و  34226405
34225673 

 49147-93451پستیکد -بلوار دانشجو -علی آباد
 آقاي نظري 09119801862
 آقاي دکتر سلمان اميرخان 09112710851

دانشگاه آزاد  5
 مينودشت

 

 

 35225441 دکتر آذر اسکندري

دکتر  35223700
 ميرزايی

35225440 

کد – جمال الدين، خيابان دانشگاه انتهاي خيابان سيد -مينودشت
 49816-36497پستی 

 دکتر ميرزايی 09112729525

دانشگاه آزاد  6
 آزادشهر

 

 

-35725927 دکتر نادري

35727402 
35724003 

کد -دانشگاه آزاد آزادشهر-خيابان شهيد رجايی -آزادشهر
 49617-89985پستی

دانشگاه آزاد  7
 بندرگز

 34360404 دکتر محمد نژاد
34365070 

کد -دانشگاه آزاد بندرگز-جاده بندرگزساري 1کيلومتر  -بندرگز
 48731-97179پستی
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دانشکده فنی و  13
حرفه اي سما 

 گرگان

 رياست 32139112 دکتر رضايی
 سانترال 32152435
32124158 

 سما اي حرفه و فنی آموزشکده ساختمان ، گرگان  دانشگاه آزاد اسالمی

 017-32146662  گرگان واحد
  

آموزشکده فنی و  14
حرفه اي سما علی 

 آباد کتول 

مستقيم  34238375 مهندس صالحی نيا
 رياست

 دبيرخانه  34235454
 سانترال 34224300

 دانشکده فنی و حرفه اي سما –انتهاي بلوار دانشگاه  -علی آباد
 آقاي غضنفري 09112708456

Aliabadkatol.sama@chmail.ir 

آموزشکده  فنی و  15
حرفه اي سما 

کد -دانشگاه آزاد آزادشهر-خيابان شهيد رجايی -آزادشهر 35721416 دکتر مير حسينی
 49617-89985پستی

دانشگاه آزاد  8
 مرکز آق قال

 
 

 

-34528565 دکتر نيازي
34529948 

 دفتر 34529697
 34529948فاکس 

-ساختمان بخشداري سابق -تقاطع خيابان معلم و شهيد رجايی
-44889کد پستی -دانشگاه آزاد اسالمی مرکز آموزشی آق قال

49316 

دانشگاه آزاد  9
 مرکز بندرترکمن

 دفتر مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی بندرترکمن -16استقالل  -خ استقالل 01734223600 امينیدکتر تقی 
 48918-55437کد پستی 

دانشگاه آزاد  10
 مرکز کردکوي

دانشگاه آزاد  -کوچه حسينی -جنب اداره دارايی -بلوار امام رضا 34353263 دکتر رنجبر
 اسالمی مرکز آموزشی کردکوي

دانشگاه آزاد  11
 مرکز گميشان

خانم دکتر عالمی 
 رستمی

34468138-
34465155 

 شهریور 17خیابان -میدان آزادی -انتهاي خيابا ن شهيد رجايی
-45115کد پستی -دانشگاه آزا د اسالمی مرکز آموزشی گميشان-

48961 
دانشگاه آزاد  12

 مرکزگاليکش

 01735838080 دکتر گرائيلی
 رياست 35838505
 35838504خ سبحانی

آزاد اسالمی مرکز آموزشی    -خيابان قندي–خيابان امام خمينی 
 )مکان عوض شد(49831-47889کد پستی -گاليکش
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ازادشهر زير نظر 
دانشگاه آزاد 

 آزادشهر

خانم  35720688
 فتوحی

داخلی  6-35722223
206 

moavenatsamaazadshahr@yahoo.com 

 يرانتفاعيغ -يردولتيغ يموسسه آموزش عال

 آدرس دفتر رياست نام رئيس نام دانشگاه رديف
 ميرداماد 1

 
 32471320-2 سرپرست آقاي عابدي 

 فاکس 32471800
حراست  -آقاي عربی

09114052025  

 6هيرکان  -بلوار هيرکان  -گرگان
 خانم نوروزي آموزش 09113702367

فخرالدين اسعد  2
 گرگانی

 

32253065فاکس دکترحيدرعلی طالبی 
32235030 

 دفتر 

 نبش کوچه چهارم -آذر سوم-آذر 5خيابان   -گرگان
 آقاي طوسی مديرمالی  09112776165

 دفتر32627332 دکتر محمد علی تورنگی  گلستان 3
 فاکس 32627322

متري  18خيابان -جاده کمربندي شهرک شهريار -گرگان
 آقاي مارزلو 32627344 روبروي پارک

 المعی گرگانی 4

 
ليوانی 32627953 

خانم  کرد  
   32627959رستمی

خ برغمدي و  -32627958
 حسينی آموزش

 المعی پنجم -دهم خيام -شهيد کالنتري -شهرک خيام -گرگان
32627960 

 بهاران 5

 
 شکيبا 32171034 دکتر عباسعلی نوري نيا

قاسمی  09111713193
 حراست

جنب علمی کاربردي  -2نرسيده به افسران  -خيابان افسران
 فاکس 32173672پيگير 

 121-101داخلی  مدير آموزش( 09353022924خانم شکيبا
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خانم  09112756096 -107قاسمی حراست داخلی  32179032
 مقصودلو

دکتر علی اصغر  حکيم جرجانی 6
 جباري)سرپرست(

32171078 
32171095-6 

  32173703فاکس 
 مسعودي 408

 بلوار نيايش -ويالشهر -گرگان
  09119662687-طبرسا 303داخلی 

  -آقاي غفاري آموزش 09117268329
 

 34528613 سيد علی حسينی لقمان حکيم 7
 34522409فاکس:

متري شهيد فهميده  20تقاطع  -سی متري خرمشهر -آق قال
 روبروي پارک

 هيرکانيا 8

 
 دفتر 34367701 

 فاکس 34367702
 اکبر پور 09367629525

چهار راه بعد از راه اهن –انتهاي بلوار شهيد مطهري  -بندرگز

آموزش خانم -ناظري– 09384993289 34367702فاکس -
 نجفی هزارجريبی 09199863456 -09119697108تات 

 شمس گنبد 9
 
 

 فاکس 33389702 دکتر علی اکبر رجبی
آموزشی 33389703-9705

 آقاي کر
 فاکس 33389706

 ضلع شرقی درياچه  -خيابان امام خمينی جنوبی -گنبد
 کر 09101070642
 زارعی 09118746955

 
 

 شرق گلستان 10

 
 ابراهيمیدکتر
 

33383811 
 فتوحی 33383810
 فاکس 33383844

33383820 

روبروي  -جنب پست برق -خيابان امام خمينی جنوبی -گنبد
 خانم فتوحی 09387132584 سيلوي گندم

 ساعی 11
 

دکتر حسينعلی تاش 
 شمس آبادي

 رياست 32233344
 آموزش 32333248

 رجبی 09338834061

روبروي کانون  -خيابان دارا و سارا -27عدالت  –گرگان 
 پرورش فکري کودکان و نوجوانان
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  34347461  کميل کردکوي 12
 خانم رهروان 34347458

 فاکس 34347460
خانم مومنی 09362781996

 مسئول دفتر

 انتهاي کوچه نژاد حسينی -بلوار امام رضا غربی -کردکوي
خانم -)مدير فرهنگی(09119731124مهندس کشيري

 09392211362آقاي بادلی  09111534883صادقيان

ميالد گلستان  13
 مينودشت

 عقيل تقوي دکتر
 

خانم حسين   9-35231985
 نيا

خانم نوروزي 
09370321072 

 کرامندلی 35231989
 فاکس   35230116
35232840 

ساختمان قديم هتل  –نرسيده به پليس راه  -بلوار الغدير
 35231989- 09118797931خانم کرامندلی -استقالل

 خانم حسينيان 09393708622

 ام نوريدانشگاه پ

 آدرس پستی دفتر رياست نام رئيس نام دانشگاه رديف
 واحد استان گلستان 1

 
 جنب فرماندهی نيروي انتظامی-انجيرابپل  -گرگان 32440912 نهضتیدکتر 

 گرگانمرکز  2
 

 جنب ستاد نيروي انتظامی -فتحه باغ -گرگان 32452404 دکتر مريم ابارشی

 گنبدمرکز  3
 

 فاکس3334570 دکتر يازرلو

 دفتر 3334571
 خيابان طالقانی شرقی -انتهاي بلوار دانشجو -گنبد

 علی آباد 4
 

 ابتداي علی آباد کتول -بعد از فاضل آباد 34265420 مهندس سوخته سرايی

 ابتداي پارک جنگلی امام رضا)ع( –کردکوي  34353061 دکتر نجفی هزارجريبی  کردکوي 5
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جنب اداره -9روبروي دژ-خ سی متري خرمشهر -آق قال 34528551 آقاي اکتاي يمرعلی آق قال 6

 منابع طبيعی
 بندرترکمنمرکز 7

 
 اول جاده بندرترکمن به کردکوي -بندرترکمن 34427750 دکتر نوروز شفيع تبار

 بندرگز 8
 
 

 ابتداي ورودي گز شرقی–بندرگز  34367301 علی ربانی  

 راميان 10
 

روبروي -شهرک شهيد بهشتی -ره((خيابان امام -راميان 35889210  احمد محل مانی
 منابع طبيعی

 گاليکش 11
 

 35838760 حسين علی هاشم آبادي

35838770 
 آموزش

 خيابان گلزار شهدا -گاليکش
 روح اله خسروي مسئول آموزش 09111797137

 کالله 12
 

 دفتر 35448291 نژادايوب بدراق
 فاکس 35445613

 پشت پمپ بنزينس –خ شهيد بهشتی  -کالله

 مراوه تپه 13
 

بهمن بلوک  22شهرک  -خ شهدا -خيابان قويدل-مراوه تپه 35453151 بهزاد طعنه
10 
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 کز علمي کاربرديامر

 آدرس دفتر رياست نام رئيس نام دانشگاه رديف
دکتر امير احمد  واحد استانی 

 دهقانی
 نبش-مجموعه مسکن مهر زيتون-بلوار هيرکان -گرگان    32451050

 فلکه دوم
منصوره حسنی  1گرگان  1

 خورشيدي 

انتهاي -شهرک حافظ -بلوار شهيد کالنتري -گرگان 32620915
 حافظ چهارم

ک.  –خ. دانشگاه  -بلوار شهيد کالنتري -گرگان 32121061-3 اسماعيل گرزين  2گرگان  2
 16دانشجوي 

متري نهضت(  20کوچه چهارم ) -شهرک امام -گرگان 32132100-1 صفرقلی خواجه 3گرگان  3
 2نبش نهضت 

انتهاي جاده مريم آباد بعد از شهرک  -ويالشهر -گرگان 32174668 محمد ابراهيم زنگانه خانه کارگر 4
 جواداالئمه 

 33347812 محمد رضا وامنانی  1گنبد  5
33347017 

-گنبد روبروي پارک شادي )بازار روسها( طبقه فوقانی
 12پالک 

خ. شهداي شرقی بعد از  -خيابان طالقانی شرقی -گنبد 33584070 باقرنيامحمد رضا  2گنبد  6
 خيابان آذربايجان 

 جهاد دانشگاهی گرگان 7
 

 کوچه ششم-5خيابان مالقاتی  -گرگان 32320633 هادي حسن زاده
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شرکت تعاونی پيشگامان  8
علوم و فنون نوين 

 گلستان

 32146280-1 دکتر محمد خادم فر
 فاکس 32146348

روبروي دادگاه انقالب -فلکه کريمینرسيده به  -گرگان
 اسالمی

 32423097 رحيمه شير آشيانی  پيگير        9
32433133 

 23پالک  -کوي افسران -گرگان

علمی کاربردي شرکت  10
نوانديشان علم و مهارت 

 گلستان

 مرکز کسب و کار -شهرک صنعتی آق قال 32422771 احمدي چاکلی 

11 
 
 

علمی کاربردي فرماندهی 
 انتظامی استان گلستان

 

 سعيد تجري
 
 

2-21821241 
                   

 پل فتحه باغ –گرگان   2182339فاکس
 
 

 

 ياو حرفه يفن ها و دانشکده هاي آموزشکده

 آدرس دفتر رياست نام رئيس نام دانشگاه رديف
محبوبه دکتر  مائده )دختران(  1

 کشيري 
32126338 
32156724 

 4کوچه نهضت  -شهرک امام -گرگان 

 چمران )پسران(  2
 

 32430322 دکتر منصوري
 اقاي حسنی 32430997

 جنب کانون طه -انتهاي خيابان شهيد رجايی

تربيت دبير امام علی  3
 کردکوي )ع(

باالتر از  -بلوار دانشگاه -خيابان جنگل -کردکوي 34343758 علی اصغر يعقوبی
 شهرک فرهنگيان

 خمينی )پسران(امام  4
 علی آباد

سيد مرتضی 
 نصرتی

34228210 
34234848 

جنب  -چهار راه هنرستان -خيابان کمربندي -علی آباد
 پژوهش سرا
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 کوثر )دختران( 5
 

 رياست 33555550 توحيدي بهجت 
 حراست 33553515

شهيد صياد شيرازي  -انتهاي جاده کمربندي -گنبد
 نرسيده به ميدان بسيج

 

 

 

 

 

 

 ها پژوهشکده

 
 آدرس تلفن رئيس پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی  رديف

 دانشگاه علوم کشاورزي 09111719866 دکتر فرهاد خرمالی مرکز تحقيقات لس و شبه لس   1
دانشگاه -1خ وليعصر عدالت -گرگان 32322810-13 دکتر کوروش غالمی گروه پژوهشی مطالعات اقوام   2

دانشگاه  2گلستان ساختمان مرکزي شماره 
 گلستان

 32242439  پژوهشکده مديريت منابع طبيعی   3
32245884 

-دانشکده علوم کشاورزي پرديس جديد
 دانشکده علوم زراعی

دکتر حبيب اهلل  گروه پژوهشی صنايع غذايی رادکان 4
 ميرزايی

 2طبقه  -مجتمع صدرا -16و  14بين عدالت  4423964
 201واحد 

طبيعی و  پژوهشکده مهندسی مخاطرات 5
 امنيت غذايی دانش انديش

دکتر غالمعلی 
 حشمتی

5528500 
3426432 

پاساز  -31نبش عدالت -خ وليعصر
 7واحد -5طبقه -کوروش

دکتر سيد مهدي  گروه پژوهشی فناوري مواد غذايی پيشرو 6
 جعفري

4426432 
 

 مرکز رشد دانشگاه منابع طبيعی

 



 موسسات آموزش عالي استان گلستان
 

 

کشاورزي و دانشگاه علوم 

 منابع طبيعي گرگان

دبيرخانه هيات نظارت و 

ارزيابي موسسات اموزش 

 عالي استان
 

 

 

 

 آدرس تلفن رئیس نام مرکز

دانشگاه علوم مرکز رشد 
 کشاورزي و منابع طبيعي

  32262008 دکتر سيد رضا هاشمي

(آقاي ملک  32308955)-32322904 دکتر آرش اميني مرکزرشد دانشگاه گلستان
 پژوهشي دانشگاه گلستان

 فاکس32322810

کنار پارک علم و  -جاده آق قال
 فناوري ساختمان دو طبقه

مرکز رشد واحدهاي فناور 
 گلستان) گنبد(شرق استان 

 33345271 دکتر عمراني
 فاکس 33345272

 

مرکز رشد دانشگاه آزاد 
 علي آباد

 34226405 مهندس سنچولي
 فاکس 34225673

 

مرکز رشد دانشگاه آزاد 
 گرگان

  32150015 خانم دکتر قائمي

مرکز رشد دانشگاه آزاد 
 گنبد کاووس

کمربندي شهيد صياد  -گنبد  خانم دکتر رضایي 
 شيرازي

مرکز رشد مرکز تحقيقات 
 کشاورزي

 32174813 دکتر رباني
 فاکس32174813

 -خيابان شهيد بهشتي
 روبروي سازش

 شهرک صنعتي آق قال -گرگان 7الي  34234002 دکتر موسي حسام پارک علم و فناوري
مرکز رشد دانشگاه آزاد 

 آزادشهر
احمدي معاون پژوهش 

09113771954 
 

  

   


