NET-97C
پیوست شماره سه
توپولوژی شبکه دانشگاه عالمه طباطبایی

صفحه  1از4

NET-97C

صفحه  2از4

NET-97C

صفحه  3از4

NET-97C
آدرس ساختمان های دانشگاه عالمه طباطبایی:
سازمان مرکزی به آدرس  :دهکده المپیک – میدان ورزش  -پردیس مرکزی دانشگاه
دانشکده اقتصاد به آدرس  :خیابان آیت اله بهشتی ،تقاطع احمد قیصر (چهار راه بخارست)
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی به آدرس  :سعادت اباد خیابان عالمه جنوبی ،نبش  26غربی
دانشکده علوم اجتماعی به آدرس  :سه راه ضرابخانه خیابان شهید داود گل نبی نبش کوچه ناصری قبل از میدان کتابی
دانشکده نیمه حضوری(پردیس شماره  )2به آدرس  :خیابان ولیعصر  ،خیابان توانیر (نظامی گنجوی)
دانشکده بیمه اکو  ،به آدرس  :خیابان خالد استانبولی (وزرا) خیابان هفتم پالک 12
پردیس شماره  3دانشگاه (دانشکده تربیت بدنی) ،به آدرس  :با التر از درب غربی ورزشگاه آزادی رو به روی هتل المپیک
معاونت دانشجویی دانشگاه  ،به آدرس  :دهکده المپیک – میدان ورزش – معاونت دانشجویی دانشگاه عالمه
خوابگاه شهید همت  ،به آدرس  :بزرگراه جالل آل احمد  -انتهای غربی پل آزمایش  -سمت چپ
خوابگاه شهید سالمت ،به آدرس  :سعادت آباد  -میدان کاج  -خ عالمه طباطبایی شمالی  -نبش کوچه  18غربی  -پ1
خوابگاه شهید عضدی به آدرس  :خ کریمخان زند -خ عضدی جنوبی  -نبش صارمی  -پ63
خوابگاه شهید گلعذاری  ،به آدرس  :خ سعادت آباد  -م سرو  -خ ریاضی بخشایش -ک  17غربی -پ79
خوابگاه شهید آشتیانی  ،به آدرس  :خ خالد اسالمبولی (وزرای سابق )  -ک یازدهم  -پ 18
خوابگاه شهید بهشتی ،به آدرس  :خ سهروردی شمالی  -باالتر از تقاطع شهید بهشتی  -ک کوشش پ26
خوابگاه شهید مطهری به آدرس  :میدان حضرت ولیعصر (عج)  -خ کریمخان زند  -خ به آفرین  -پ35
خوابگاه شهید ورامینی  ،به آدرس  :خ شریعتی  -اول خیابان پاسداران  -ک سوستان هفتم  -پ9
خوابگاه شهید رحیمی  ،به آدرس  :بلوار کشاورز -بعد از بیمارستان ساسان  -خ سعید  -نبش رستاک  -پ10و11
خوابگاه شهید معنیان  ،به آدرس  :بزرگراه شهید مدرس  -مقابل بیمارستان مهراد  -انتهای ک 5
خوابگاه شهید ارشادی  ،به آدرس  :شهرک راه آهن ،میدان اتریش ،خیابان کاج ،بین بنفشه 12و 13پالک 103
خوابگاه شهید ولی عصر (ع)  ،به آدرس  :خ بهشتی ،خ ولی عصر،انتهای کوچه نادر
مرکز رشد  ،به آدرس  :میدان ونک  ،بزرگراه شهید حقانی  ،قبل از چهارراه جهان کودک  ،مرکز رشد دانشگاه عالمه

نام و نام خانوادگی  /تاریخ
امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت  /شخصیت حقوقی
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