
 9صفحه 

 1398ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 2جدول شماره 

 استان نام
وهمچنين  آزمون برگزاري و يا بخش محل شهرستان

 رفع نقص كارت شركت در آزمون
 آدرس محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران 

آذربايجان 

 شرقي

 شهرك وليعصر)عج(، فلكه دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز اسكو اسكو: اسكو

 ،اهر، جلفا، چاراويماق، عجب شيير، ملكيا ، هيريك، كلي ير     
 مهربا و  آذرشهر

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران

 آبادبستان
جنب شهرك فرهنگيا ، دانشگاه آزاداسالمي واحد بستا  -: انتهاي خيابا  آزادي بستان آباد

  ، ساختما  اداريآباد

 : انتهاي بزرگراه واليت، جنب پليك راه، دانشگاه بناب بناب بناب 

 بهمن، دانشگاه ت ريز، ط قه همكف، ساختما  مديريت خدمات آموزشي 29بلوار  تبريز: تبريز

 مجتمع دانشگاه آزاداسالمي واحد سراب -شهرك فرهنگيا  سراب: سراب

 ورودي شهراز سمت ت ريز، روبروي پمپ بنزين، دانشگاه پيام نور مركز ش ستر شبستر: شبستر

 اتوبا  اميرك ير ، شهرك گلشهر، دانشگاه مراغه مراغه: مراغه 

 ميدا  دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند  مرند: مرند

 خيابا  شهيد نيكنامي جنوبي، دانشگاه پيام نور مركز ميانه  ميانه: ميانه 

 خيابا  دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز هشترود هشترود: هشترود 

آذربايجان 

 غربي

يگاه: خيابا  شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديك دانشاروميه اروميه  

 فلكه بيمارستا ، دانشگاه پيام نورمركز اشنويه اشنويه: اشنويه

 گاه پيام نورمركز تكابيييرين پور، دانشييبلوارشهيد نس، انتهاي /ره/خيابا  امام:تكاب تكاب

 بيورا ، دانشگاه پيام نور مركز سردشتجاده  3كيلومترسردشت:  سردشت

 اول جاده تكاب، دانشگاه پيام نور مركز شاهين دژ شاهين دژ: شاهين دژ

 ، دانشگاه پيام نورمركز ماكوخيابا  دانشگاهميدا  دانشجو،  ماكو: ماكو

 : خيابا  دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز نقدهنقده نقده

 خويي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي ، ساختما  اداريبلوار آيت اله : خوي خوي

 علي آباد، دانشگاه پيام نور مركز بوكا  بلوار دانشجو، تپه: بوكان  بوكان

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران چايپاره 

 خيابا  دانشگاه، جنب اداره مخابرات، دانشگاه پيام نور مركز شوط شوط: شوط 

 بلوارامام رضا)ع(،جنب بيمارستا  خاتم االن ياء، دانشگاه آزاد اسالمي واحدسلماسسلماس:  سلماس

 مياندوآب
مركز بزرگراه واليت، پل آيت اهلل وحيدي،باالتر از كوي رابري نرسيده به ايستگاه راه آهن،  مياندوآب:

 اموزش عالي شهيد باكري مياندوآب

 : خيابا  دانشگاه، دانشگاه پيام نورمركز پيرانشهرپيرانشهر پيرانشهر

 ابتداي بلوار شهيد شهريكندي، دانشگاه پيام نور مركز مهاباد :مهاباد مهاباد 

 اردبيل

 خيابا  دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختما  سابق اداره كل امور آموزشي  اردبيل: اردبيل 

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران  و خلخال مشكين شهر ،بيله سوار

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آبادخيابا  جهاد كشاورزي،  :/ مغان/آبادپارس پارس آباد

 بلوار دانشگاه، جنب بيمارستا  واليت، دانشگاه پيام نورمركز گرميگرمي:  گرمي

 اصفهان

 ميدا  آزادي، خيابا  دانشگاه، دانشگاه اصفها ،درب شمالي، ستاد آزمونها  اصفهان: اصفهان

 بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز آرا  و بيدگل آران و بيدگل: آران و بيدگل

 بلوارمعلم ، دانشگاه پيام نور مركز دولت آباد 1دولت آباد برخوار، كيلومتر-برخوار دولت آباد(برخوار) 

 روبروي دادگستري، دانشگاه پيام نور مركز تيرا تيران:  تيران و كرون

 ابتداي ورودي شهر سده لنجا  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنجا  زرين شهر: لنجان)زرين شهر(

 خيابا  دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركزخوانسارخوانسار:  خوانسار 

 : خيابا  دانشگاه، روبروي دادگستري، دانشگاه پيام نور مركز سميرم سميرم سميرم

 ميدا  حكيم جهانگيرخا  قشقايي، دانشگاه پيام نور مركز دهاقا دهاقان:  دهاقان

  خيابا  ال رز، دانشگاه پيام نور مركزورزنهشهرك امام جعفر صادق)ع(، ورزنه:  )ورزنه( بن رود

 نجف آباد)سميه( خيابا  امام خميني )ره(، جنب جهادكشاورزي،آموزشكده فني وحرفه اي دخترا نجف آباد:  نجف آباد

 اردستان
: ضلع شرقي كمربندي اردستا  ، نايين، دانشگاه پيام نور مركز اردستا ، حوزه اردستان

 آموزش
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 1398ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 2ادامه جدول شماره 

 استان نام
 آزمون برگزاري و يا بخش محل شهرستان

 وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
 آدرس محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران 

ادامه استان 

 اصفهان

 خانه كارگر، انتهاي بلوار نور، دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر شهر:شاهين شاهين شهر 

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران م اركه و خوربيابانك، چادگا  ، بوئين و مياندشت، فريد  

 انتفاعي جهاد دانشگاهي خميني شهر، بلوار پرديك، موسسه غير منظريه: خميني شهر خميني شهر

 بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجا  فالورجان: فالورجان

 بلوارامام حسين)ع(، جنب پارك شهيد بهشتي، دانشگاه پيام نور مركز شهرضا شهرضا: شهرضا

 خيابا  دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز فريدو  شهر شهر:فريدون فريدون شهر

 بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشا   6كيلومتر كاشان: كاشان

  جاده خمين ، موسسه آموزش عالي پيام گلپايگا  2ميدا  معلم ، كيلومتر  گلپايگان: گلپايگان

 بلواردانش، موسسه آموزش عالي غير انتفاعي نور دانش ميمه  ميمه: ميمه

 بلوار جواد االئمه، دانشگاه پيام نورمركز نائين نائين: نائين

 ، دانشگاه پيام نور مركز نطنز، ساختما  اداري ميدا  بسيج نطنز: نطنز

 البرز

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران اشتهارد وهشتگرد)ساوجبالغ(

 اده مالرد، پائين تر از كانال آب فرديك ، پرديك حكيم ابوالقاسم فردوسي : ج فرديس فرديس

 انتهاي خيابا  شهيد بهشتي )حصارك(، ميدا  دانشگاه،پرديك خوارزمي كرج  كرج: كرج

 ايالم

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران شهرآبدانا ، ايوا ، چرداول، ملكشاهي، مهرا  و دره 

 بلوار پژوهش، دانشگاه ايالم، حوزه معاونت آموزشي ايالم:  ايالم 

 ، ساختما  آموزشيدانشگاه پيام نور مركز دهلرا  بلوار امام حسين )ع(، جنب بنياد شهيد،دهلران:  دهلران 

 بوشهر

 بهمني، خيابا  شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر  بوشهر: بوشهر

 : بلوارامام علي )ع(، دانشگاه پيام نورمركزگناوه گناوه گناوه

 ،جييم، خييارك، دييير، ديلييم، دشييتي، تنگسييتا ، كنگييا   

 عسلويهو  دشتستا 
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران

 تهران

 ،بهارستا ، شهريار، مالرد، قدس، پاكدشت، رودهن رباط كريم،  اسالم شهر، 

 و پرديك ورامين
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران

 شهرري
دانشكده -هيميدا  صفائ -خيابا  سرگرد محمدي -خيابا  فدائيا  اسالمشهرري: 

  (رازي صفائيه)مجتمع ابوالفتوح

داوطل اني كه شهرستا  محل برگزاري و رفع نقص كارت 

شهرستا  تهرا  تعيين شده  1آنا  براساس جدول شماره 

مندرج دراين  3جدول شماره است، ضرورت دارد براساس 

 اطالعيه به حوزه رفع نقص كارت مربوط مراجعه نمايند.

 :  حوزه خواهران

 –خيابا  خاقاني  –دروازه دولت  –خيابا  انقالب  -تهرا   :تهران پرديس دانشگاه خوارزمي

  ساختما  اداري دانشگاه –ن ش خيابا  سميه 

 :  حوزه برادران

بن كوچه  ميدا  فردوسي، انقالب، تهرا ، خيابا كده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره: دانش

 بست شاهرود

 شهرك اماميه، ميدا  بسيج، دانشگاه پيام نورمركزدماونددماوند :  دماوند

 1ابتداي شهرك وليعصر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه، ساختما  اداري شماره :فيروزكوه فيروزكوه

 ميدا  امام خميني)ره(، انتهاي بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز قرچك )ورامين( قرچك: قرچك 

چهارمحال و 

 بختياري

 بلوار مدرس، دانشگاه پيام نور مركز بروجن  بروجن: بروجن

 بلوار ره ر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشي  شهركرد: شهركرد

 : اداره كل آموزش و پرورش شهرستا  ذيربطحوزه خواهران وبرادران و كوهرنگ لردگان ،اردل، فارسان 

 خراسان جنوبي

 ميدا  شهدا، خيابا  دانشگاه، دانشگاه بيرجند، دانشكده هنر  بيرجند: بيرجند 

 مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط  حوزه خواهران و برادران: و درميا  خوسف ، بشرويه ، سربيشه ، ط ك ، زيركوه

 آيسك(، دانشكده كشاورزي سرايا   –جاده )سرايا  3كيلومتر سرايان: سرايان 

 ، ساختما  آموزشي ، ط قه سوم ، اداره آموزشانتهاي خيابا  بزرگمهر ، دانشگاه بزرگمهر قائنات  قائنات: قائنات 

 بلواروليعصر)عج(، ميدا  غدير، دانشگاه پيام نور مركزفردوسفردوس:  فردوس

 بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز نه ندا  نهبندان: نهبندان
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 1398ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 2ادامه جدول شماره 

 استان نام
 آزمون برگزاري و يا بخش محل شهرستان

 وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون

 آدرس محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون

 حوزه خواهران و برادران  

 خراسان رضوي

 بلواردانشگاه، روبروي صداوسيما، دانشگاه پيام نورمركز تاي اد  تايباد: تايباد 

 محور تربت حيدريه به مشهد، بعداز پل هوايي عابر پياده، دانشگاه تربت حيدريه 7كيلومتر حيدريه:تربت تربت حيدريه

رشيتخوار، كيالت ،جيوين    ،جام، جغتاي، بجستا ، مه والت ، سرخكتربت

 و درگز چنارا ،
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران

 ساختما  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميليتوحيد شهر، پرديك دانشگاه حكيم س زواري،  سبزوار: سبزوار 

 فريما خيابا  شهيد رجايي، خيابا  دانشگاه )سد(، بعد از پارك جنگلي، دانشگاه پيام نور مركز  فريمان: فريمان

  صنعتي قوچا قوچا ( دانشگاه  -جاده)مشهد  5كيلومتر قوچان: قوچان

  حاشيه جاده آسيايي ، دانشگاه علوم پزشكي گناباد ، معاونت آموزشي گناباد: گناباد 

 كاشمر(دانشگاه آزاداسالمي واحد بردسكن،ساختما  اداري -جاده)بردسكن2كيلومتربردسكن: بردسكن

 ، دانشگاه پيام نور مركز خوافخيابا  دانشگاهبلواروليعصر )عج(، خواف:  خواف

 بلوارسيد مرتضي، جنب مسكن مهر، مركزآموزش عالي كاشمركاشمر:  كاشمر

   مديريت آموزشي دانشگاه،  درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد آباد، روبروي پارك ملت،بلوار وكيل مشهد: مشهد

 دانشگاه نيشابورانتهاي بلوار اديب دوم غربي، بلوار نظام الملك ، بلوار جان ازا  انتهاي نيشابور: نيشابور

 خراسان شمالي

جاده اسفراين، دانشگاه بجنورد 4كيلومتر بجنورد:بجنورد
راز و جرگال ، فاروج ، گرمه ،جاجرم، اسفراين، مانه و سيملقا   

 و شيروا 
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران

 خوزستان

 بلوار گلستا ، جنب پل پنجم ، دانشگاه شهيد چمرا  اهواز  اهواز: اهواز 

 آموزش اتاق ط يعي، منابع دانشكده االن ياء،ساختما  خاتم صنعتي دانشگاه ديلم، جاده ابتداي:بهبهان بهبهان
آبادا ، انديكا، ايذه ، اميديه ، بندرماهشهر، بندرامام خميني ،اللي، انديمشيك،  
باغملك، دشت آزادگا ، رامهرمز ، شوش، گتوند، هنديجا ، هويزه، شيادگا ،  

 ، رامشير، شوشتر و مسجدسليما  
 مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران: 

بلوارعلي ابن ابي طالب)ع(، ميدا  نيروي دريايي، دانشگاه علوم وفنو  دريايي خرمشهر، دانشكده علوم  خرمشهر: خرمشهر
 دريايي واقيانوسي

 بلوار سردارا  شهيد،روبروي پايگاه چهارم شكاري وحدتي،دانشگاه صنعتي جندي دزفول: دزفول 
  شاپوردزفول

 زنجان

 قيدار/ /ابتداي جاده ابهر، دانشگاه پيام نور مركز خدابنده  :/قيدار/ خدابنده خدابنده

 جاده ت ريز،دانشگاه زنجا ،ساختما  مركزي،واحد رايانه 6كيلومترزنجان: زنجان 

 دانشگاه پيام نور مركز طارمنرسيده به شهرك صنعتي، آب بر ، خيابا  امام، طارم:  طارم
 مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط  برادران: حوزه خواهران و ، ماه نشان و خرمدرهابهر

 سمنان

 ميدا  دانشگاه، دانشگاه دامغا ، درب اصلي كتابخانه مركزي دانشگاه  دامغان: دامغان 

ساختما  انتشارات روبروي پارك سوكا ، پرديك شماره يك دانشگاه سمنا ،  سمنان: سمنان 
 دانشگاه 

 تير،بلواردانشگاه،پرديك اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود، سازما  مركزيميدا  هفتم  شاهرود: شاهرود

 دانشگاه پيام نورمركز گرمسار بعد از پل هواييراه آهن،شهرك  گرمسار: گرمسار

سيستان و 

 بلوچستان

 بلواردانشگاه،دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار،دانشكده علوم دريايي چابهار: چابهار

 ،خاش، سيب سورا ، نيك شهر، زهك، مهرستا ، قصرقند 
 و فنوج سرباز

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران

 بلوار پاسدارا  ، جنب فرمانداري ، اداره آموزش ، مجتمع آموزش عالي سراوا : سراوان  سراوان 
  ، ساختما  ابوسعيد سجزيجاده بنجار، پرديك جديد دانشگاه زابل 2كيلومتر زابل: زابل 

 بزرگراه شهيدمرادي ،دانشگاه واليت ايرانشهر 4كيلومترايرانشهر: ايرانشهر
خيابا  دانشگاه، ورودي زي اشهر، سازما  مركزي دانشگاه سيستا  وبلوچستا ، دفترمعاونت آموزشي  زاهدان: زاهدان 

 دانشگاه

 فارس

 انتهاي بلوار شهيد محب، دانشگاه فسا  فسا: فسا

 مركز استه ا  دانشگاه پيام نور ،بلوار سردارا  شهيد  :استهبان استهبان 

 ميدا  سردارا  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب داراب: داراب
اقليد، پاسارگاد، رستم ، سروستا  ،كوار، مرودشت ، خرامه ، زريين  

فراش ند، قيروكارزين، خنج، گراش، مهير، زرقيا ، ميمنيد،    دشت، 
 ،خرم بيدوالرستا  يم، آباده طشك، آباده، ارسنجا  بيرم، جو

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران

  ، دانشگاه پيام نور مركز جهرم13،كوچه  بلوار آزادگا جهرم :  جهرم 
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 1398ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 2ادامه جدول شماره 

 استان نام
وهمچنين  آزمون برگزاري و يا بخش محل شهرستان

 رفع نقص كارت شركت در آزمون
 آدرس محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران 

 ادامه استان فارس

 دانشگاه پيام نور مركز اوز، جاده شيراز 3كيلومتر  :اوز اوز

 آموزشيخيابا  دانشگاه، جنب ايستگاه مخابرات، دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدا ، ساختما   سپيدان: سپيدان 

 خيابا  ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز شيراز: شيراز 

 جنب پليك راه ، دانشگاه پيام نور مركز فيروزآباد فيروزآباد: فيروزآباد

 كازرو  اسالمي واحد دانشگاه آزاد بوشهر–جاده كازرو   5كيلومتر كازرون:  كازرون

 ، ساختما  اداري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد )نورآباد( ممسني«عج»بلوار اسكا  عشاير، باالتر از بيمارستا  وليعصر ممسني:  ممسني

 ميدا  دانشجو، دانشگاه آزاد اسالمي واحد المرد  المرد: المرد 

 جاده )ني ريز ، شيراز(، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ني ريز  5كيلومتر ريز:ني ني ريز

 مركز بوانات دانشگاه پيام نور، بلوار دانشگاه :بوانات بوانات

 قزوين 

 الدين جمشيدكاشانيمؤسسه آموزش عالي غياثبلوار دانش،  ،شهرك دانشگاهي انديشه آبيك: آبيك 

 قزوين(، موسسه آموزش عالي ال رز محمديه-محمديه، جنب اتوبا )كرج قزوين:  البرز

  زهراجاده ساوه، بين بيمارستا  اميرالمومنين)ع( و شهرك صنعتي آراسنج، دانشگاه پيام نور مركز بوئين  4كيلومتر زهرا:بوئين زهرابوئين

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربطحوزه خواهران و برادران تاكستان 

 المللي امام خميني )ره(، دانشگاه بين المللي امام خميني )ره( قزوين انتهاي بلوار دانشگاه بين قزوين: قزوين 

 دانشگاهجنب درب ورودي بلوارالغدير، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم ،  قـم: قم  قم

 كردستان

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران كامياران  وديواندره ، دهگالن ، سروآباد 

  بلوار سردشت ، دانشگاه پيام نور مركز بانه: بانه  بانه 

 شهرك آفتاب، دانشگاه پيام نور مركز بيجار بيجار: بيجار 

 دانشگاه،خيابا  دانشگاه،دانشگاه پيام نور مركز سقزشهرك سقز:  سقز

  واحد صدوركارتخيابا  پاسدارا ، خيابا  دانشگاه، درب ورودي اصلي دانشگاه كردستا ،  سنندج: سنندج 

 دانشگاه پيام نورمركز قروه كردستا ،انتهاي بلوارميدا  امام حسين )ع(، قروه:  قروه

 مريوا  اسالمي واحد دانشگاه آزادسنندج ، –جاده مريوا   2كيلومتر مريوان:  مريوان 

 كرمان

 بلوار جمهوري، روبروي پمپ بنزين ، دانشگاه پيام نور مركز انار انار: انار 

 دانشگاه پيام نوربلوار خليج فارس،  بم : بم

 جاده بندرع اس، دانشگاه جيرفت  8كيلومتر جيرفت: جيرفت 

 ابتداي بلوار واليت، پرديك اصلي دانشگاه وليعصر)عج( رفسنجا ، اداره كل آموزش)جنب مركزبهداشت دانشگاه رفسنجان: رفسنجان 

 بلوارامام زاده ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بردسيربردسير:  بردسير
 اداره امتحاناتجاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند،  زرند: زرند

 ابتداي جاده بافت، دانشگاه صنعتي سيرجا   سيرجان: سيرجان 

 بلوار خليج فارس، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهربابك  شهربابك: شهر بابك 

ج، گيين، قلعييهريگييا ، رودبييار جنييوب، رابيير

 و عن رآبادمنوجا ، نرماشير، راور، بافت 
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران

 بلوار جمهوري اسالمي، دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيد باهنر كرما  كرمان: كرمان 

 مركز كوه نا  دانشگاه پيام نوربلوار امام رضا )ع( ، -ميدا  آزادي كوهبنان:  كوهبنان

 ابتداي جاده جيرفت، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كهنوج كهنوج: كهنوج 

 كرمانشاه

و باباجياني  ثيالث  پل ذهياب ، ، سير ، روانسرپاوه

  قصرشيرين
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط حوزه خواهران و برادران

  /ص/ دانشگاه پيام نور مركز جوانرودروبه روي بيمارستا  حضرت رسول –فاز دوم فرهنگيا   : جوانرود جوانرود

 خيابا  نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور مركز كرند غرب -شهرك سيصد دستگاه  :كرند غرب  داالهو)كرند غرب(

 مركز سنقر دانشگاه پيام نورمسجد ام ال نين  جنب شهرك وليعصر سنقر: سنقر

 مركز كنگاور دانشگاه پيام نور -شهرك جهاد پايين تر از-بلوار شهيد چمرا  كنگاور: كنگاور

 گيالنغربدانشگاه پيام نور - قصرشيرين جاده 1 كيلومترگيالنغرب: گيالنغرب

 مركز صحنه دانشگاه پيام نور -باالتر از ميدا  دوم  –شهرك امام رضا )ع(  : صحنه صحنه 

 مركز هرسين دانشگاه پيام نور-جنب پارك دانشجو-ابتداي ورودي شهر هرسين : هرسين

 مركز اسالم آباد غرب خيابا  شهيد مطهري ، دانشگاه پيام نوراسالم آباد غرب :  اسالم آباد غرب

 طاق بستا ، باغ ابريشم ، پرديك دانشگاه رازي، سازما  مركزي دانشگاه، اداره آموزش كرمانشاه: كرمانشاه
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 1398ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 2ادامه جدول شماره 

 استان نام
وهمچنين  آزمون برگزاري و يا بخش محل شهرستان

 رفع نقص كارت شركت در آزمون
 آدرس محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران 

 كهگيلويه و بويراحمد

 و تحصيالت تكميلي ميدا  معلم، خيابا  دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختما  مديريت آموزشي ياسوج: بويراحمد )ياسوج(

 ، ساختما  اداريگچسارا دانشگاه آزاد اسالمي واحد دانشگاهي، سايتمجتمع سايت  گچساران: گچساران
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربطحوزه خواهران و برادران ي، لنده، چرام و كهگيلويه)دهدشت(بهمئ

 گلستان

آق قييال، تييركمن، علييي آبيياد، كاللييه، آزادشييهر، 

، گميشيا  و  گياليكش   ،مينودشت، ميراوه تپيه   

 بندرگز

 مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط   حوزه خواهران و برادران:

 اي پسرا  كردكويخيابا  جنگل، بلواردانشگاه ، باالتر ازشهرك فرهنگيا ، دانشكده فني وحرفه كردكوي: كردكوي

 خيابا  شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع ط يعي گرگا    گرگان: گرگان  

 خيابا  شهيد فالحي )فرودگاه سابق ( بلوار بصيرت، دانشگاه گن دكاووس گنبدكاووس: گنبدكاووس

 گيالن

 آستارا( ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا-كمربندي )رشت آستارا : آستارا 

  آستانه اشرفيه –ميدا  سيد جالل الدين اشرف ، بلوار دانشگاه ، موسسه آموزش عالي مهر آستا   اشرفيه:آستانه  آستانه اشرفيه

بنييدرانزلي، صييومعه سييرا، طييوالش،   

 لنگرود، ماسال، فومن و رضوانشهر  
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط  حوزه خواهران و برادران

 بلوار حافظ ، خيابا  ملت، روبروي شهربازي، پرديك دانشگاهي دانشگاه گيال  رشت: رشت 

 : شهررستم آباد،انتهاي بلوار وليعصر)عج(، موسسه غيرانتفاعي گيل رودباررودبار رودبار

 خيابا  شهدا، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودسررودسر:  رودسر

 خيابا  شقايق، مجتمع اداري آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجا خيابا  كاشف شرقي،  الهيجان: الهيجان  

 لرستان

 خرم آباد(، دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي )ره( -جاده ) بروجرد 3كيلومتربروجرد: بروجرد 

سلسيله،  دورود، دختر، دلفا ، پلازنا، اليگودرز، 

 كوهدشت و رومشكا 
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط  حوزه خواهران و برادران

 دانشگاه لرستا    ،تهرا  ( -جاده )خرم اباد 5كيلومتر آباد:خرم خرم آباد 

 مازندران

 ، دانشگاه پيام نور مركز آمل16: خيابا  طالب آملي، بلوارواليت، واليت آمل آمل 

 خيابا  شريعتي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل   بابل: بابل 

 خيابا  پاسدارا ، سازما  مركزي دانشگاه مازندرا    بابلسر: بابلسر

 گرگا (، دانشگاه پيام نور مركز بهشهر –)جاده بهشهر  7كيلومتر بهشهر: بهشهر 

 : منطقه ساحلي چپكرود، دانشگاه آزاد اسالمي واحد جوي ارجويبار جويبار  

 امام حسين)ع(، دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، حوزه معاونت آموزشيشهريور، روبروي مسجد  17خيابا  چالوس: چالوس

 : سادات شهر، خيابا  آيت اله كاشاني، دانشگاه پيام نور مركز رامسررامسر رامسر 

 خيابا  شهيد مطهري)ط رستا ( ،دانشكده فني امام محمد باقر)ع( ساري: ساري 

ـرقي  ، نكا  ،نوشهر، كالردشت   و  بند پي ش
 قائم شهر

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط  حوزه خواهران و برادران

 جاده آمل گالشپل، دانشگاه پيام نور مركز محمود آباد 5خيابا  امام )ره (، كيلومتر  محمودآباد: محمودآباد

 : دوراهي آزاد مهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوادكوهسوادكوه سوادكوه

 : خيابا  جمهوري،جنب ستادفرماندهي نيروي انتظامي تنكابن،دانشگاه آزاد اسالمي واحدتنكابنتنكابن تنكابن

 ابتداي جاده نور به چمستا ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور نور: نور  

 مركزي

 ميدا  شريعتي، ابتداي بلوارميرزاي شيرازي، درب اصلي دانشگاه اراك، روبروي باجه انتظامات اراك: اراك 

 509شهرك امام )ره( ،انتهاي بلوارپاسدارا ، دانشگاه تفرش، ساختما  دانشكده علوم، ط قه سوم اتاق  تفرش: تفرش

 بلوار شهداي دانشجو، ابتداي جاده اليگودرز، دانشگاه پيام نور مركز خمين خمين: خمين 

و  خنداب،ساوه، زرنديه، ،كميجا ، آشتيا  

 فراها 
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط  حوزه خواهران و برادران

 ع اس آباد، دانشگاه پيام نور مركز شازند شازند: شازند 

 دانشگاه، دانشگاه پيام نورمركز دليجا  : خيابا دليجان دليجان

 بلوار آيت اهلل خامنه اي، خيابا  دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد محالت، ساختما  فني  محالت: محالت

 هرمزگان

بستك، بندرلنگه، پارسيا ، جاسك، حاجي 

 آباد، خمير، رودا ، سيرك، ميناب و قشم
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط  حوزه خواهران و برادران

 آزادشهر، بلوارافروز شهابي پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت )گفتگوي تمدنها (   بندرعباس: بندرعباس

 كيش ميدا  اميرك ير، پرديك بين الملل دانشگاه صنعتي شريف كيش: كيش 
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 1398آزمون سراسري سال ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در 2ادامه جدول شماره 

 استان نام
وهمچنين  آزمون برگزاري و يا بخش محل شهرستان

 رفع نقص كارت شركت در آزمون
 آدرس محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران 

 همدان

 ميدا  شهرداري، انتهاي كوچه شهيد وااليي شيري، دانشگاه پيام نور مركز بهار بهار: بهار

 بلوار حضرت حيقوق ن ي)ع(، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركا ، ساختما  فني ومهندسي تويسركان: تويسركان

 ، دانشگاه پيام نور مركز رز 1ابتداي جاده تهرا  ، كيلومتر رزن: رزن 

 ميدا  واليت، بلوار واليت، روبروي پايگاه شهيد نوژه، جنب فني و حرفه اي ،دانشگاه پيام نور مركز ك ودرآهنگ كبودرآهنگ: كبودرآهنگ 

 جاده اراك، دانشگاه مالير 4كيلومتر  مالير: مالير 

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربطحوزه خواهران و برادران نهاوند 

 پيام نورمركزاسدآباد ميدا  دانشگاه، شهرك سيداحمد، جنب بيمارستا  قائم دانشگاهاسدآباد:  اسدآباد

 شهرك مدرس، خيابا  ابوطالب، جنب دبيرستا ، دانشكده علوم انساني همدان: همدان 

 يزد

 اردكا  دانشگاه خاتمي، اهلل بلوارآيت :اردكان اردكان 

 شهر(، ساختما  مركزي دانشگاه پيام نور مركز بافق: بلوار شهيد بهشتي،)ابتداي ورودي بافق بافق 

 بلوارامام علي )ع(، دانشگاه پيام نورمركز ابركوه ابتدايابركوه :  ابركوه

 تفت، دانشگاه پيام نور مركز ابتداي جاده خليل آباديزد(، -جاده )تفت 5كيلومتر  تفت: تفت 

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستا  ذيربط  حوزه خواهران و برادران خاتم و اشكذر)صدوق(

 ، دانشگاه پيام نور مركز مهريزسيد احمد خمينيخيابا  شهيد مطهري، خيابا   مهريز: مهريز 

 ، دانشگاه مي دزاده يحيي االسالم حجت بلوار خرمشهر، بلوار ميبد: ميبد 

 چهار راه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد، ورودي دانش ،صفائيه يزد: يزد 
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شهرستان  كه 1398آزمون سراسري سال  داوطلبان شركت در آزمون براي محل رفع نقص كارت ـ نشاني 3 شماره جدول

 باشدمي شهرستان تهران 2و  1محل برگزاري آزمون و رفع نقص كارت ورودي آنان براساس جدول شماره 

محل رفع نقص 

 كارت

 12/4/1398شنبه چهار 11/4/1398سه شنبه 

 12تا 30/8 از ساعت صبح 18تا  14 عصر از ساعت 12تا  30/8 از ساعت صبح
 عصر از ساعت

 18تا 14 

 دانشگاه خوارزمي تهران 

 )تربيت معلم تهران(

 )حوزه خواهران(

و سالهاي بعد  1380كليه متولدين سال 

 از آن با حرف اول نام خانوادگي 

 )الف( تا )س(

 1باجه شماره 

با حرف اول نام  1379كليه متولدين سال 

 خانوادگي )الف( تا )س(

 1باجه شماره 
كليه متولدين سالهاي 

1374 ،1375 ،1376  ،

1377 ،1378   

كليه متولدين سال 

و سالهاي  1373

و سالهاي بعد  1380كليه متولدين سال  ق ل از آ 

 از آن با حرف اول نام خانوادگي

 )ش( تا )ي( 

 2باجه شماره 

با حرف اول نام  1379كليه متولدين سال 

 خانوادگي )ش( تا )ي(

 2باجه شماره 

دانشكده فرهنگ و 

دانشگاه سوره  ارتباطات

 )حوزه برادران(

 و سالهاي 1380كليه متولدين سال 

 بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي  

 )الف( تا )س(

 1باجه شماره 

با حرف اول نام  1379كليه متولدين سال 

 خانوادگي )الف( تا )س(

كليه متولدين  1باجه شماره 

، 1372،  1371سالهاي

1373  ،1374  ،1375 

و  1377،  1376،  

1378 

كليه متولدين سال 

و سالهاي  1370

 ق ل از آ 
و سالهاي بعد  1380كليه متولدين سال 

 از آن با حرف اول نام خانوادگي

 )ش( تا )ي( 

 

 2باجه شماره 

با حرف اول نام  1379كليه متولدين سال 

 خانوادگي )ش( تا )ي(

 2باجه شماره 

 خواهران: الف ـ حوزه 

ساختما  اداري  –ن ش خيابا  سميه  –خيابا  خاقاني  –دروازه دولت  –انقالب خيابا   -تهرا  تهرا :پرديك دانشگاه خوارزمي 

  دانشگاه

 برادران: ب ـ حوزه
 دانشگاه سوره: تهرا : خيابا  انقالب، ميدا  فردوسي، بن بست شاهرود ي دانشكده فرهنگ و ارت اطات 1

 
 

 


