
 15صفحه 

 1397ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 2جدول شماره 

  استان نام
 برگزاري و يا بخش محل شهرستان
وهمچنين رفع نقص كارت  آزمون

 شركت در آزمون

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

يآذربايجان شرق  

 شهرك وليعصر(عج)، فلكه دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز اسكو اسكو:  اسكو
اهر، جلفا، چاراويماق، عجب شير، ملكان، 

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران  هريس، كليبر و آذرشهر

 جنب شهرك فرهنگيان، دانشگاه آزاداسالمي واحد بستان آباد -: انتهاي خيابان آزادي بستان آباد  آبادبستان
 : انتهاي بزرگراه واليت، جنب پليس راه، دانشگاه بناب بناب  بناب 
 بهمن، دانشگاه تبريز، طبقه همكف، ساختمان مديريت خدمات آموزشي 29بلوار  تبريز:  تبريز
 مجتمع دانشگاه آزاداسالمي واحد سراب - شهرك فرهنگيان سراب:  سراب
 ورودي شهراز سمت تبريز، روبروي پمپ بنزين، دانشگاه پيام نور مركز شبستر شبستر:  شبستر
 اتوبان اميركبير ، شهرك گلشهر، دانشگاه مراغه مراغه:  مراغه 
 ميدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند  مرند:  مرند

 خيابان شهيد نيكنامي جنوبي، دانشگاه پيام نور مركز ميانه،  ميانه:  ميانه 
 خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز هشترود هشترود:  هشترود 

غربي آذربايجان  

: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهياروميه اروميه  
  فلكه بيمارستان، دانشگاه پيام نورمركز اشنويه اشنويه:  اشنويه
  خيابان امام، انتهاي بلوارشهيد نســرين پور، پشت نمايندگي ايران خودرو، دانشـــگاه پيام نورمركز تكاب:تكاب  تكاب

  جاده بيوران، دانشگاه پيام نور مركز سردشت 3كيلومترسردشت:   سردشت
  اول جاده تكاب، دانشگاه پيام نور مركز شاهين دژ شاهين دژ:  شاهين دژ

  ميدان دانشجو، جنب سازمان فني وحرفه اي، دانشگاه پيام نورمركز ماكو ماكو:  ماكو
  نقده: خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز نقده  نقده
  : بلوار آيت اله خويي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي ، ساختمان اداريخوي  خوي
  : فلكه علي آباد، كوي دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز بوكانبوكان   بوكان

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران  چايپاره 
 خيابان دانشگاه، جنب اداره مخابرات، دانشگاه پيام نور مركز شوط شوط:  شوط 

  بلوارامام رضا(ع)،جنب بيمارستان خاتم االنبياء، دانشگاه آزاد اسالمي واحدسلماسسلماس:   سلماس

مركز اموزش عالي شهيد بزرگراه واليت، پل آيت اهللا وحيدي،باالتر از كوي رابري نرسيده به ايستگاه راه آهن،  :مياندوآب  مياندوآب
  باكري مياندوآب

  : خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نورمركز پيرانشهرپيرانشهر  پيرانشهر
 ابتداي بلوار شهيد شهريكندي، دانشگاه پيام نور مركز مهاباد مهاباد:  مهاباد 

  اردبيل

 خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان سابق اداره كل امور آموزشي  اردبيل: اردبيل 
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران  بيله سوار، مشكين شهر و خلخال 

 خيابان خيابان امام، پايين تر ازمصلي، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پارس آباد آباد:پارس  پارس آباد
  بلوار دانشگاه، جنب بيمارستان واليت، دانشگاه پيام نورمركز گرميگرمي:   گرمي

  اصفهان

 ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان،درب شمالي، ستاد آزمونها  اصفهان: اصفهان
 بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل آران و بيدگل:  بيدگلآران و 

  بلوارمعلم ، دانشگاه پيام نور مركز دولت آباد 1دولت آباد برخوار، كيلومتر-برخوار  برخوار( دولت آباد)
  روبروي دادگستري، دانشگاه پيام نور مركز تيرانتيران:   تيران و كرون

  ابتداي ورودي شهر سده لنجان ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنجان زرين شهر:  لنجان(زرين شهر)
  خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركزخوانسارخوانسار:   خوانسار 
  : ميدان فاطميه، خيابان دانشگاه، روبروي دادگستري، دانشگاه پيام نور مركز سميرم سميرم  سميرم
  جهانگيرخان قشقايي، دانشگاه پيام نور مركز دهاقانميدان حكيم دهاقان:   دهاقان

   شهرك امام جعفر صادق(ع)، خيابان البرز، دانشگاه پيام نور مركزورزنهورزنه:   بن رود (ورزنه)
  نجف آباد(سميه) خيابان امام خميني (ره)، جنب جهادكشاورزي،آموزشكده فني وحرفه اي دختراننجف آباد:   نجف آباد
 : ضلع شرقي كمربندي اردستان ، نايين، دانشگاه پيام نور مركز اردستان، حوزه آموزشاردستان  اردستان



 16صفحه 

  1397ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 2ادامه جدول شماره 

 استان نام
 برگزاري و يا بخش محل شهرستان
وهمچنين رفع نقص كارت  آزمون

 شركت در آزمون
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ادامه استان 
 اصفهان

 خانه كارگر، انتهاي بلوار نور، دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر شهر:شاهين شاهين شهر و ميمه
خوربيابانك، چادگان ، بوئين و مياندشت، فريـدن ،  

 مباركه وخميني شهر
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط و برادران حوزه خواهران

 بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان فالورجان: فالورجان
 بلوارامام حسين(ع)، جنب پارك شهيد بهشتي، دانشگاه پيام نور مركز شهرضا شهرضا: شهرضا

 خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز فريدون شهر شهر:فريدون فريدون شهر
 بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان  6كيلومتر كاشان: كاشان

  جاده خمين ، موسسه آموزش عالي پيام گلپايگان  2ميدان معلم ، كيلومتر  گلپايگان: گلپايگان
 بلواردانش، موسسه آموزش عالي غير انتفاعي نور دانش ميمه  ميمه: ميمه
 بلوار جواد االئمه، دانشگاه پيام نورمركز نائين نائين: نائين
 ميدان بسيج ، دانشگاه پيام نور مركز نطنز، ساختمان اداري نطنز: نطنز

 البرز

  : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران  اشتهارد وهشتگرد(ساوجبالغ)
  : جاده مالرد، پائين تر از كانال آب فرديس ، پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي  فرديس فرديس

 انتهاي خيابان شهيد بهشتي (حصارك)، ميدان دانشگاه،پرديس خوارزمي كرج  كرج:  كرج

 ايالم

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران شهرآبدانان، ايوان، چرداول، ملكشاهي، مهران و دره 
 بلوار پژوهش، دانشگاه ايالم، حوزه معاونت آموزشي ايالم:  ايالم 

 خيابان معلم، نبش هجرت، ساختمان قديم دانشگاه پيام نور مركز دهلراندهلران:  دهلران 

 بوشهر

 بهمني، خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر  بوشهر: بوشهر
  : بلوارامام علي (ع)، دانشگاه پيام نورمركزگناوه گناوه گناوه

جم، خارك، دير، ديلم، دشتي، تنگستان، كنگان ، 
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران  دشتستان و عسلويه

 تهران

بهارستان، شهريار، مالرد، رباط كريم، ري، اسالم شهر، 
 قدس، پاكدشت، رودهن و ورامين

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

داوطلباني كه شهرستان محل برگزاري و رفع نقص 
شهرستان تهران  1كارت آنان براساس جدول شماره 

جدول تعيين شده است، ضرورت دارد براساس 
مندرج دراين اطالعيه به حوزه رفع نقص  3شماره 

 كارت مربوط مراجعه نمايند.

 :  حوزه خواهران
درواز دولت ، خيابان شهيد مفتح ، كوچه طبرسي ، درب ضلع : دانشگاه خوارزمي تهران
   جنوبي دانشگاه خوارزمي

 :  حوزه برادران
خيابان انقالب، ميدان فردوسي ، بن بست تهران، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره: 

  شاهرود
  شهرك اماميه، ميدان بسيج، دانشگاه پيام نورمركزدماونددماوند :   دماوند

 1ابتداي شهرك وليعصر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه، ساختمان اداري شماره فيروزكوه:  فيروزكوه
 ميدان 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 رهبر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشي  شهركرد: شهركرد

 : اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربطخواهران وبرادرانحوزه  اردل، فارسان ، لردگان و كوهرنگ

 خراسان جنوبي

 ميدان شهدا، خيابان دانشگاه، دانشگاه بيرجند، دانشكده هنر  بيرجند: بيرجند 
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  حوزه خواهران و برادران: بشرويه ، سربيشه ، طبس ، زيركوه و خوسف

 آيسك)، دانشكده كشاورزي سرايان  –جاده (سرايان 3كيلومتر سرايان: سرايان 
  اسديه ، بلوار شهيد حمزه اي ، دانشگاه پيام نور مركز درميان(اسديه )درميان :  درميان 
 انتهاي خيابان بزرگمهر ، دانشگاه بزرگمهر قائنات ، ساختمان آموزشي ، طبقه سوم ، اداره آموزش قائنات:  قائنات 
  بلواروليعصر(عج)، ميدان غدير، دانشگاه پيام نور مركزفردوسفردوس:  فردوس
 بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز نهبندان نهبندان:  نهبندان
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  استان نام
 برگزاري و يا بخش محل شهرستان
وهمچنين رفع نقص كارت  آزمون

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

 خراسان رضوي

 بلواردانشگاه، روبروي صداوسيما، دانشگاه پيام نورمركز تايباد  تايباد: تايباد 
 مشهد، بعداز پل هوايي عابر پياده، دانشگاه تربت حيدريهمحور تربت حيدريه به  7كيلومتر حيدريه:تربت تربت حيدريه

جـــام، جغتـــاي، بجســـتان، مـــه والت ، تربـــت
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران رشتخوار، كالت ،جوين وچناران،سرخس

 آموزشي و تحصيالت تكميليتوحيد شهر، پرديس دانشگاه حكيم سبزواري، ساختمان معاونت  سبزوار: سبزوار 
 خيابان شهيد رجايي، خيابان دانشگاه (سد)، بعد از پارك جنگلي، دانشگاه پيام نور مركز فريمان فريمان: فريمان
 قوچان) دانشگاه صنعتي قوچان  -جاده(مشهد  5كيلومتر قوچان: قوچان
 حاشيه جاده آسيايي ، دانشگاه علوم پزشكي گناباد ، معاونت آموزشي  گناباد: گناباد 

  كاشمر)دانشگاه آزاداسالمي واحد بردسكن،ساختمان اداري طبقه دوم- جاده(بردسكن2كيلومتربردسكن: بردسكن
  بلواروليعصر (عج)، خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز خوافخواف:   خواف
  بلوارسيد مرتضي، جنب مسكن مهر، مركزآموزش عالي كاشمركاشمر:   كاشمر
  ميدان شهيد صياد شيرازي ، بلوار دانشجو ، دانشگاه پيام نور مركز درگز درگز:  درگز
   آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مديريت آموزشي دانشگاهبلوار وكيل مشهد:  مشهد
 ابتدايي شهرك بهداري، دانشكده هنر دانشگاه نيشابور نيشابور: نيشابور

 خراسان شمالي
  جاده اسفراين، دانشگاه بجنورد 4كيلومتر  بجنورد: بجنورد

راز و جرگالن، فاروج ، گرمه ،جاجرم، اسفراين، مانه و 
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران  سملقان و شيروان

 خوزستان

 بلوار گلستان، جنب پل پنجم ، دانشگاه شهيد چمران اهواز  اهواز: اهواز 
ـدرامام    ـهر، بن آبادان، انديكا، ايذه ، اميديه ، بندرماهش
ـان،   خميني ،اللي، انديمشك، باغملك، دشت آزادگ
ـادگان،   رامهرمز ، شوش، گتوند، هنديجان، هويزه، ش

 بهبهان ، رامشير، شوشتر و مسجدسليمان  

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران: 

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

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

 زنجان

 ابتداي جاده ابهر، دانشگاه پيام نور مركز خدابنده  خدابنده: خدابنده
 جاده تبريز،دانشگاه زنجان،ساختمان مركزي،واحد رايانه 6كيلومترزنجان: زنجان 
  خيابان امام، دانشگاه پيام نور مركز طارمآب بر ، طارم:  طارم

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  حوزه خواهران و برادران:  ابهر، ماه نشان و خرمدره

 سمنان

 ميدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، درب اصلي كتابخانه مركزي دانشگاه  دامغان: دامغان 
 روبروي پارك سوكان، پرديس شماره يك دانشگاه سمنان، ساختمان انتشارات دانشگاه  سمنان: سمنان 
 ميدان هفتم تير،بلواردانشگاه،پرديس اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود، سازمان مركزي شاهرود: شاهرود
 راه آهن، دانشگاه پيام نورمركز گرمسار گرمسار: گرمسار

سيستان و 
 بلوچستان

 بلواردانشگاه،دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار،دانشكده علوم دريايي چابهار: چابهار
خاش، سراوان، سيب سوران، نيك شهر، زهك، 

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران مهرستان، قصرقند و سرباز

 جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه زابل  2كيلومتر زابل: زابل 
  بزرگراه شهيدمرادي ،دانشگاه واليت ايرانشهر 4كيلومترايرانشهر: ايرانشهر
خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر، سازمان مركزي دانشگاه سيستان وبلوچستان، دفترمعاونت آموزشي  زاهدان:  زاهدان 

 دانشگاه

 فارس

 انتهاي بلوار شهيد محب، دانشگاه فسا  فسا: فسا
 بلوار سرداران شهيد ، دانشگاه پيام نور مركز استهبان استهبان: استهبان 

  ميدان سرداران ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب داراب: داراب
اقليد، پاسارگاد، رستم ، سروستان ،كوار، مرودشـت ،  
ـنج،    ـارزين، خ خرامه ، زرين دشت، فراشبند، قيروك
ـاده        ـويم، آب ـرم، ج ـد، بي ـان، ميمن ـر، زرق گراش، مه

  آباده، ارسنجان ،كازرون ،خرم بيدوالرستانطشك، 
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

   ، دانشگاه پيام نور مركز جهرم13،كوچه  بلوار آزادگانجهرم :  جهرم 
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  1397ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 2ادامه جدول شماره 

  استان نام
 و يا بخش محل شهرستان

وهمچنين رفع  آزمون برگزاري
 نقص كارت شركت در آزمون

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

 ادامه استان فارس

 جاده شيراز، دانشگاه پيام نور مركز اوز 3كيلومتر  اوز: اوز
 خيابان دانشگاه، جنب ايستگاه مخابرات، دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان، ساختمان اداري سپيدان:  سپيدان 

 خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز شيراز:  شيراز 
 جنب پليس راه ، دانشگاه پيام نور مركز فيروزآباد فيروزآباد:  فيروزآباد
  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد (نورآباد) ممسني»عج«باالتر از بيمارستان وليعصر  بلوار اسكان عشاير،ممسني:   ممسني

 ميدان دانشجو، دانشگاه آزاد اسالمي واحد المرد  المرد:  المرد 
  جاده (ني ريز ، شيراز)، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ني ريز  5كيلومتر ريز:ني  ني ريز
  بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز بوانات بوانات:  بوانات

  قزوين 

 الدين جمشيدكاشانيميدان مادر،بلوار نيايش،مؤسسه آموزش عالي غياث آبيك: آبيك 
 قزوين)، موسسه آموزش عالي البرز محمديه-محمديه، جنب اتوبان(كرج قزوين:  البرز 
  بيمارستان اميرالمومنين(ع) و شهرك صنعتي آراسنج، دانشگاه پيام نور مركز بوئين زهراجاده ساوه، بين  4كيلومتر زهرا:بوئين  زهرابوئين

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران  تاكستان 
 المللي امام خميني (ره)، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين انتهاي بلوار دانشگاه بين قزوين:  قزوين 

 بلوارالغدير، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم ، سازمان مركزي دانشگاه قـم: قم   قم

  كردستان

ديواندره ، دهگالن ، سروآباد ، قروه ، كامياران ،   
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط برادرانحوزه خواهران و  مريوان و سقز

   بلوار سردشت ، دانشگاه پيام نور مركز بانهبانه :   بانه 
 شهرك آفتاب، دانشگاه پيام نور مركز بيجار بيجار:  بيجار 

 خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب ورودي اصلي دانشگاه كردستان، واحد صدوركارت  سنندج:  سنندج 

  كرمان

 بلوار جمهوري، روبروي پمپ بنزين ، دانشگاه پيام نور مركز انار انار: انار 
 جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت  8كيلومتر جيرفت:  جيرفت 

 ابتداي بلوار واليت، پرديس اصلي دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان، اداره كل آموزش(جنب مركزبهداشت دانشگاه رفسنجان:  رفسنجان 
  بلوارامام زاده ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بردسيربردسير:   بردسير

 جاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند، اداره امتحانات زرند:  زرند
 ابتداي جاده بافت، دانشگاه صنعتي سيرجان  سيرجان:  سيرجان 

 بلوار خليج فارس، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهربابك  شهربابك:  شهر بابك 
گنج، ريگان، رودبار جنوب، رابر، كوهبنان، قلعه

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران  منوجان، نرماشير، راور، بافت، بم و عنبرآباد

 بلوار جمهوري اسالمي، دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان كرمان:  كرمان 
 ابتداي جاده جيرفت، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كهنوج كهنوج:  كهنوج 

  كرمانشاه

ـاب،    ، روانسر، پاوه  جـوانرود، سـرپل ذه
ــرب، هرســين،   ســنقر، صــحنه، گيالنغ

باباجـــاني، داالهـــو و ثـــالث كنگـــاور،
  قصرشيرين

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

  خيابان شهيد مطهري ، دانشگاه پيام نور مركز اسالم آباد غرباسالم آباد غرب :   اسالم آباد غرب
 طاق بستان، باغ ابريشم ، پرديس دانشگاه رازي، سازمان مركزي دانشگاه، اداره آموزش كرمانشاه:  كرمانشاه

  كهگيلويه و بويراحمد
 ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي ياسوج: بويراحمد (ياسوج)

بهمئي، لنده، چرام، كهگيلويه(دهدشت)، 
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  گچساران

  گلستان

ـه،    ـاد، كالل آزادشهر، آق قال، تركمن، علي آب
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  حوزه خواهران و برادران: مينودشت، مراوه تپه و گاليكش  

 اي پسران كردكويخيابان جنگل، بلواردانشگاه ، باالتر ازشهرك فرهنگيان، دانشكده فني وحرفه كردكوي:  كردكوي
 خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  گرگان:  گرگان 

 خيابان شهيد فالحي (فرودگاه سابق ) بلوار بصيرت، دانشگاه گنبدكاووس گنبدكاووس:  گنبدكاووس

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

 آستانه اشرفيه   –ميدان سيد جالل الدين اشرف ، بلوار دانشگاه ، موسسه آموزش عالي مهر آستان  اشرفيه:آستانه   آستانه اشرفيه
بندرانزلي، صـومعه سـرا، طـوالش،    
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران  لنگرود، ماسال، فومن و رضوانشهر 
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  1397محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال ـ نشاني 2ادامه جدول شماره 

 استان نام
 برگزاري و يا بخش محل شهرستان

وهمچنين رفع نقص كارت شركت  آزمون
 در آزمون

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

 ادامه استان گيالن

 بلوار حافظ ، خيابان ملت، روبروي شهربازي، پرديس دانشگاهي دانشگاه گيالن رشت: رشت 
  : شهررستم آباد،انتهاي بلوار وليعصر(عج)، موسسه غيرانتفاعي گيل رودباررودبار رودبار
  خيابان شهدا، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودسررودسر:   رودسر

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

 لرستان

 خرم آباد)، دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي (ره) -جاده ( بروجرد 3كيلومتربروجرد: بروجرد 
سلسله، دورود، دختر، دلفان، پلازنا، اليگودرز، 

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط خواهران و برادرانحوزه  كوهدشت و رومشكان

 دانشگاه لرستان  ،تهران ) -جاده (خرم اباد 5كيلومتر آباد:خرم خرم آباد 

 مازندران

 ، دانشگاه پيام نور مركز آمل16: خيابان طالب آملي، بلوارواليت، واليت آمل آمل 
 خيابان شريعتي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  بابل: بابل  

 خيابان پاسداران، سازمان مركزي دانشگاه مازندران  بابلسر: بابلسر
 گرگان)، دانشگاه پيام نور مركز بهشهر –(جاده بهشهر  7كيلومتر بهشهر: بهشهر 
 : منطقه ساحلي چپكرود، دانشگاه آزاد اسالمي واحد جويبارجويبار جويبار 
 شهريور، روبروي مسجد امام حسين(ع)، دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، حوزه معاونت آموزشي 17خيابان چالوس: چالوس
 : سادات شهر، خيابان آيت اله كاشاني، دانشگاه پيام نور مركز رامسررامسر رامسر 
 خيابان شهيد مطهري(طبرستان) ،دانشكده فني امام محمد باقر(ع) ساري: ساري 

  : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران نوشهر، كالردشت ، نكا و بند پي شرقي 
  جاده نظامي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر 7كيلومتر شهر:قائم قائم شهر 
 جاده آمل گالشپل، دانشگاه پيام نور مركز محمود آباد 5خيابان امام (ره )، كيلومتر  محمودآباد: محمودآباد
  : دوراهي آزاد مهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوادكوهسوادكوه سوادكوه
  : خيابان جمهوري،جنب ستادفرماندهي نيروي انتظامي تنكابن،دانشگاه آزاد اسالمي واحدتنكابنتنكابن  تنكابن

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

 مركزي

 ميدان شريعتي، ابتداي بلوارميرزاي شيرازي، درب اصلي دانشگاه اراك، روبروي باجه انتظامات اراك: اراك 
 509سوم اتاق  شهرك امام (ره) ،انتهاي بلوارپاسداران، دانشگاه تفرش، ساختمان دانشكده علوم، طبقه تفرش: تفرش
 بلوار شهداي دانشجو، ابتداي جاده اليگودرز، دانشگاه پيام نور مركز خمين خمين: خمين 

ــتيان     ـان، آش ــه، ،كميجـ ـاوه، زرندي سـ
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران وخنداب

 عباس آباد، دانشگاه پيام نور مركز شازند شازند: شازند 
  : خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نورمركز دليجاندليجان دليجان
 بلوار آيت اهللا خامنه اي، خيابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد محالت، ساختمان فني  محالت:  محالت

 هرمزگان

بستك، بندرلنگه، پارسـيان، جاسـك،   
حاجي آبـاد، خميـر، رودان، سـيرك،    

 ميناب و قشم
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط برادران حوزه خواهران و

 آزادشهر، بلوارافروز شهابي پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها )  بندرعباس: بندرعباس
 ميدان اميركبير، پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف كيش: كيش 

 همدان

 ميدان شهرداري، انتهاي كوچه شهيد وااليي شيري، دانشگاه پيام نور مركز بهار بهار: بهار
 بلوار حضرت حيقوق نبي(ع)، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان، ساختمان فني ومهندسي تويسركان: تويسركان

 ، دانشگاه پيام نور مركز رزن1ابتداي جاده تهران ، كيلومتر رزن: رزن 
 ميدان واليت، بلوار واليت، روبروي پايگاه شهيد نوژه، جنب فني و حرفه اي ،دانشگاه پيام نور مركز كبودرآهنگ كبودرآهنگ: كبودرآهنگ 

 جاده اراك، دانشگاه مالير 4كيلومتر  مالير: مالير 
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران نهاوند 
  پيام نورمركزاسدآباد ميدان دانشگاه، شهرك سيداحمد، جنب بيمارستان قائم دانشگاهاسدآباد:  اسدآباد
 دانشگاه بوعلي سينا شهرك مدرس، خيابان ابوطالب، جنب دبيرستان، دانشكده علوم انساني همدان:  همدان 

 يزد

 : بلوارآيت اهللا خاتمي، دانشگاه پيام نور مركز اردكاناردكان اردكان 
 بلوار شهيد بهشتي،(ابتداي ورودي شهر)، ساختمان مركزي دانشگاه پيام نور مركز بافق :بافق بافق 
  بلوارامام علي (ع)، دانشگاه پيام نورمركز ابركوه ابتدايابركوه :  ابركوه
 يزد)، ابتداي جاده خليل آباد، دانشگاه پيام نور مركز تفت-جاده (تفت 5كيلومتر  تفت:  تفت 

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران  خاتم و اشكذر
 خيابان شهيد مطهري ، خيابان يادگار امام ، دانشگاه پيام نور مركز مهريز مهريز: مهريز 
 يزد) ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد -جاده( ميبد 3كيلومتر ميبد: ميبد 

 چهار راه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد، ورودي دانش ،صفائيه يزد: يزد 
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شهرستان  كه 1397آزمون 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 

رفع نقص كارتمحل 
 6/4/1397شنبه چهار 5/4/1397سه شنبه 

  عصر از ساعت12تا 30/8 از ساعت صبح 18تا  14 عصر از ساعت 12تا  30/8 از ساعت صبح
 18تا 14 

دانشگاه خوارزمي تهران 
 (تربيت معلم تهران)

  (حوزه خواهران)

و سالهاي بعد  1379كليه متولدين سال 
  از آن با حرف اول نام خانوادگي 

 (الف) تا (س)
  1باجه شماره 

با حرف اول نام  1378كليه متولدين سال 
  خانوادگي (الف) تا (س)

  1باجه شماره 
كليه متولدين سالهاي  

1374  ،1375   ،1376
   1377و

كليه متولدين سال 
و سالهاي  1373

و سالهاي بعد  1379كليه متولدين سال   قبل از آن
  از آن با حرف اول نام خانوادگي

 (ش) تا (ي) 
 2باجه شماره 

با حرف اول نام  1378كليه متولدين سال 
  خانوادگي (ش) تا (ي)

  2باجه شماره 

دانشكده فرهنگ و 
دانشگاه سوره   ارتباطات

  (حوزه برادران)

 و سالهاي 1379كليه متولدين سال 
 بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي  

  (الف) تا (س)
  1باجه شماره 

با حرف اول نام  1378كليه متولدين سال 
  خانوادگي (الف) تا (س)

  1باجه شماره 
كليه متولدين 

، 1372،  1371سالهاي
1373  ،1374  ،1375 
   1377و 1376،  

كليه متولدين سال 
و سالهاي  1370

  قبل از آن
و سالهاي بعد  1379كليه متولدين سال 

  از آن با حرف اول نام خانوادگي
 (ش) تا (ي) 

  
 2باجه شماره 

با حرف اول نام  1378كليه متولدين سال 
  خانوادگي (ش) تا (ي)

  2باجه شماره 

  خواهران: الف ـ حوزه 
  مفتح ، كوچه طبرسي ، درب ضلع جنوبي دانشگاه خوارزميتهران، درواز دولت ، خيابان شهيد ـ دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم تهران): 1

  برادران: ب ـ حوزه 
  دانشگاه سوره: تهران: خيابان انقالب، ميدان فردوسي، بن بست شاهرود ـ دانشكده فرهنگ و ارتباطات 1
  


