
 1صفحه 

 )دیماه(1402آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسری  -2جدول شماره 

 استان
شهرستان و یا بخش محل برگزاری و 

 همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
 کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آدرس محل رفع نقص 

 آذربایجان

 شرقی

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

ق، عجب شيييير، ملكاه، سري ، چاراويما

  و مهرباهكليبر 
 مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط  : حوزه خواهران و برادران

 جاه ساختماه شهدامراغه دانشگاه شهيد مدنی آذرباي-جاده تبريز 35كيلومتر  :آذرشهر آذرشهر

 نور واحد جلفا اميگمرك دانشگاه پ یجلفا منطقه آزاد ارس جنب شهرك مسكون جلفا : جلفا

 نور مركز سشترود اميدانشگاه پ -دانشگاه یكو یمتر 16 اباهيخ یفرع -دانشگاه  اباهيخ هشترود : هشترود

 بروی پلي  راه اسر به تبريز دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسررو-بلوار دانشگاه، زيجاده اسر به طرف تبر 2 لومتريك اهر: اهر

 جنب شهرك فرسنگياه، دانشگاه آزاداسالمی واحد بستاه آباد، ساختماه اداری -انتهای خياباه آزادی  : بستان آباد آبادبستان

 طبقه اول -هيدانشكده علوم پايت، جنب پلي  راه، دانشگاه بناب، انتهای بزرگراه وال : بناب بناب 

 آموزش امور تيريمد،  زيدانشگاه تبر، بهمن 29بلوار تبریز: تبریز

 مجتمع دانشگاه آزاداسالمی واحد سراب -شهرك فرسنگياه : سراب سراب

 از سمت تبريز، روبروی پمپ بنزين، دانشگاه پيام نور مركز شبستر ورودی شهر شبستر: شبستر

 شهرك گلشهر، دانشگاه مراغهميداه مادر، اتوباه اميركبير،  : مراغه مراغه 

 دانشكده فنی و مهندسی مرند  –بلوار عباسی  : مرند مرند

 ساختماه مركزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ميانه-بلوار شهدای زينبيه : میانه میانه 

 آذربایجان غربی

   دانشگاسی: خياباه شهيد بهشتی، دانشگاه اروميه، ستاد مركزی پردي ارومیه ارومیه

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران ، چايپارهشوط، پيرانشهر، سردشت، پلدشت

 ماكو دانشگاه آزاد اسالمی واحد- بازرگاه –جاده ماكو  2كيلومتر :  ماکو ماکو

 آزاد اسالمی واحد سلماسجنب بيمارستاه خاتم االنبياء دانشگاه  -بلوار امام رضا)ع(:  سلماس سلماس

 هينور اشنو اميدانشگاه پ - یبوداغ یشهدا اباهيخ -انقالب  داهيم : اشنویه اشنویه

 خياباه امام/ره/، انتهای بلوارشهيد نسييرين پور، دانشيييگاه پيام نورمركز تكاب : تكاب تكاب

 ر مركز شاسين دژتكاب، دانشگاه پيام نوشاسين دژ به اول جاده  : شاهین دژ شاهین دژ

 نقده مركز نور پيام دانشگاه - دانشگاه خياباه : نقده نقده

 : بلوار آيت اله خويی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی، ساختماه اداریخوی خوی

 : بلوار دانشجو، تپه علی آباد، دانشگاه پيام نور مركز بوكاهبوکان  بوکان

 پل آيت اهلل وحيدی،باالتر از كوی رابری نرسيده به ايستگاه راه آسن، مركز اموزش عالی شهيد باكری مياندوآب بزرگراه واليت، میاندوآب: میاندوآب

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد 1ساختماه شماره  –خياباه دانشگاه آزاد   : مهاباد مهاباد 

 اردبیل

 دانشگاه یاصل یود. وریليدانشگاه. دانشگاه محقق اردب اباهيخ اردبیل: اردبیل 

 مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط :  حوزه خواهران و برادران پارس آباد، نمين ر،بيله سوا

 شهر نينور مركز مشك اميدانشگاه پ-یبلوار عالمه جعفر -یمانيسل ديشه داهيم مشكین شهر : مشكین شهر

 خلخال دانشگاه پيام نور مركز -خياباه دانشگاه  خلخال : خلخال 

 مركز گرمی بلوار شهيد نوری جنب بيمارستاه واليت دانشگاه پيام نور:  گرمی گرمی

 اصفهان

 ميداه آزادی، خياباه دانشگاه، دانشگاه اصفهاه،درب شمالی، ستاد آزمونها  اصفهان: اصفهان

 نشگاه پيام نور مركز آراه و بيدگلبلوار دانشگاه، دا - آزادگاه داهيم - یميبلواردكترعظ : آران و بیدگل آران و بیدگل

 نور مركز دولت آباد امي) معلم ( دانشگاه پ یمانيقاسم سل ديبلوار شه کي لومتريدولت آباد برخوار ك :برخوار برخوار) دولت آباد(

 روبروی دادگستری، دانشگاه پيام نور مركز تيراه:  تیران تیران و کرون

 ی ورودی شهر سده لنجاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجاهابتدا زرین شهر: لنجان)زرین شهر(

 خياباه دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركزخوانسارخوانسار:  خوانسار 

 ر مركز سميرمميداه فاطميه، روبروی دادگستری، دانشگاه پيام نو:  سمیرم سمیرم

 يننائمركز  نور پيام دانشگاه -( ع) االئمه جواد بلوارنایین :  نائین

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دساقاه -بلوار شهدا -ميداه امام خمينی : دهاقان دهاقان

  شهرك امام جعفر صادق)ع(، خياباه البرز، دانشگاه پيام نور مركزورزنهورزنه:  بن رود )ورزنه(

 انديشه ساختماه-آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه-دانشگاه بلوار:  نجف آباد نجف آباد

 سالن آموزش-یادار ینور.ساختماه آموزش اي.دانشگاه پ ی.ضلع شرقنيينا-اردستاه یكمربند:  اردستان اردستان

 شهر نينور مركز شاس اميدانشگاه پ -بلوار دانشجو  یانتها -محله خانه كارگر  شهر:شاهین شاهین شهر 

 



 2صفحه 

 )دیماه(1402زه خواهران و برادران آزمون سراسری آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حو -2جدول شماره ادامه 

 استان
شهرستان و یا بخش محل برگزاری و 

 همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
 کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آدرس محل رفع نقص 

 ادامه 
 اصفهان

 يريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط مد : حوزه خواهران و برادران ئين و مياندشت، فريده بو ،خوربيابانک 

 جنب فرمانداری دانشگاه آزاداسالمی واحدمباركه-ميداه فردوسی  -بلوارمعلم مبارکه :  مبارکه 

 بلوار مطهری، مؤسسه آموزش عالی صنعتی فوالد فوالدشهر: فوالد شهر

 دگاهدانشگاه پيام نورواحدچا-روبروی گلزارشهدا-خياباه شهدا چادگان : چادگان

 : منظريه، بلوار پردي ، موسسه غير انتفاعی جهاد دانشگاسی خمينی شهرخمینی شهر خمینی شهر

 فالورجاه واحد اسالمی آزاد دانشگاه-بلوار دانشگاه  -بلوار بسيج :  فالورجان فالورجان

 انتهای خياباه پاسداراه دانشگاه آزاد شهرضا : شهرضا شهرضا

 ، دانشگاه پيام نور مركز فريدوه شهر)پارك سراب(خياباه دانشگاه :شهرفریدون فریدون شهر

 بلوار قطب راوندی، دانشگاه كاشاه  6كيلومتر : کاشان کاشان

 انفورماتيک واحد گلپايگاه مركز نور پبام دانشگاه تختی استاديوم جنب : گلپایگان گلپایگان

 تفاعی نور دانش ميمه آموزش عالی غير ان دانشگاهبلواردانش،  میمه: میمه

 نطنزنور مركز  اميدانشگاه پ یساختماه ادار-كاشاه ميجاده قد یابتدا-جيبس داهيم نطنز: نطنز

 البرز

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط وزه خواهران و برادرانح نظرآباد و فردي  ،اشتهارد 

 ددانشگاه آزاد اسالمی واحد سشتگر -خياباه شهيد صدوقی  -پائين تر از ميداه صنعت  -هشتگرد   سشتگرد)ساوجبالغ(

 آموزش 2اتاق  -طبقه اول -یساختماه مركز -یدانشگاه خوارزم-حصارك داهيم کرج: کرج

 ایالم

ناه بدا ، ايواه، چرداول، ملكشيييياسی، آ
 ، دسلراه، بدرهمهراه

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران

 مركز علمی كاربردی دره شهر -ه سالل احمرباانتهای خيا: دره شهر دره شهر

 طبقه سمكف -سازماه مركزی -دانشگاه ايالم -ژوسشبلوار پ : ایالم  ایالم 

 بوشهر

 یليتكم التيو تحص یمعاونت آموزش -یسازماه مركز ماسينی، دانشگاه خليج فارس بوشهر،خياباه شهيد بهمنی، بوشهر: بوشهر
، دير، ديلم، دشييتی، تنگسييتاه، كنگاه جم،

 دشتستاه، عسلويه ، گناوه خارك و
 ديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط : محوزه خواهران و برادران

 تهران

بهارسييتاه، اسييالم شييهر،  رباط كريم، 
شهريار، مالرد، قدس، پاكدشت، رودسن، 

 ورامين و پردي 
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران

 یآزاد شهرر ،دانشگاهینيحرم مطهر امام خم یآزاد راه تهراه قم،روبرو 6 لومتريكشهرری :  شهرری

داوطلبانی كه شهرستاه محل برگزاری و رفع 
 1نقص كارت آناه براسيياس جدول شييماره 

تعيين شده است، ضرورت  تهرانستاه شهر
به حوزه كارت مربوط سای دارد   هرفع نقص 
 مراجعه نمايند.

 حوزه خواهران :

بوربور،  شهيد كوچه نبش قانی،خا خياباه دولت، انقالب،دروازه : خياباهدانشگاه خوارزمی تهران
 سمكف طبقه خوارزمی، دانشگاه پردي  ساختماه

 حوزه برادران:

 تهراه، خياباه انقالب، ميداه فردوسی، كوچه بن بست شاسروددانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره: 

 گاه پيام نور دماوندشهرك اماميه جنب ميداه بسيج روبروی شركت ابمعدنی دماوند دانشدماوند :  دماوند

 1ابتدای شهرك وليعصر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فيروزكوه، ساختماه اداری شماره : فیروزکوه فیروزکوه

 قرچك 
نور دانشگاه پيام -انتهای بلوار آيت اهلل ساشمی رفسنجانی -ميداه امام خمينی/ره/ )كالنتری سابق( قرچك:

 مركز قرچک

 چهار محال و 
 بختیاری

 دانشگاه پيام نور مركز بروجن روبروی اداره بهزيستی، بلوار مدرس،  بروجن: روجنب

 ، ستاد برگزاری آزموه سابلوار رسبر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشی شهرکرد: شهرکرد

 يربط: اداره كل آموزش و پرورش شهرستاه ذحوزه خواهران وبرادران ، بن، كيار، خانميرزااردل، لردگاه و كوسرنگ

 نور مركز فارساه اميدانشگاه پ -دانشگاه اباهيخ -یجمهور داهيم : فارسان فارسان

 خراسان جنوبی

 رجنديدانشگاه ب یشهدا  يپرد -دانشگاه اباهيخ -شهدا داهيم : بیرجند بیرجند 
شيييه، طب ، زيركوه، بشيييرويه، سيييربي
 خوسف، درمياه 

 رش شهرستاه ذيربط مديريت آموزش و پرو : حوزه خواهران و برادران

 ساختماه آموزشی-دانشگاه پيام نور مركز فردوس-ميداه مادر-بلوار وليعصر)عج(فردوس :  فردوس

 آيسک(، دانشكده كشاورزی سراياه  –جاده )سراياه  5كيلومتر : سرایان سرایان 

 ميداه شيرازی، انتهای خياباه بزرگمهر، دانشگاه بزرگمهر قائنات : قائن قائنات 

 اتاق آموزش  -ساختماه اداری آموزشی دانشگاه پيام نور  -انتهای بلوار دانشگاه  : نهبندان نهبندان

 



 3صفحه 

 )دیماه(1402آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسری  -2جدول شماره ادامه 

همچنین شهرستان و یا بخش محل برگزاری و  استان
 کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آدرس محل رفع نقص  ت شرکت در آزمونرفع نقص کار

 خراسان رضوی

 بلواردانشگاه، روبروی صداوسيما، دانشگاه پيام نورمركز تايباد  : تایباد تایباد 

 هيدريدانشگاه تربت ح - مشهد ه،يدريمحور تربت ح 7 لومتريك : حیدریهتربت تربت حیدریه
رخ ،رشتخوار، جام، جغتای، بجستاه، مه والت، ستربت
خليل  زبرخاه، ،درگز زاوه، خواف، چناراه، جوين، كالت،
  بردسكن مياه جلگه، آباد،

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران

 د گلبهاربتدای بلوار استقالل، جنب فرمانداری، مؤسسه آموزش عالی سناباا: گلبهار گلبهار

 رجايی بعد از پارك جنگلی دانشگاه پيام نورخياباه فریمان :  فریمان

 15باجه شماره  -مديريت آموزشی-پردي  دانشگاه حكيم سبزواری-توحيدشهر-سبزوار سبزوار: سبزوار 

 قوچاه( دانشگاه صنعتی قوچاه  -جاده)مشهد  5كيلومتر : قوچان قوچان

 اده آسيايی، دانشگاه علوم پزشكی گناباد، معاونت آموزشی حاشيه ج : گناباد گناباد 

 بلوارسيد مرتضی، جنب مسكن مهر، مركزآموزش عالی كاشمرکاشمر:  کاشمر

 مشهد نالوديب ی، موسسه آموزش عال4، جاده طرقبه، بلوار معلم، نبش معلم  مشهد : طرقبه طرقبه و شاندیز

 دانشگاه   ساختماه آموزش، ارك ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهدآباد، روبروی پبلوار وكيل مشهد: مشهد

 انتهای بلوار جانبازاه، انتهای بلوار اديب دوم غربی، بلوار نظام الملک دانشگاه نيشابور نیشابور: نیشابور

 خراسان شمالی

 مرکز بجنورد دانشگاه پیام نورساختمان سایت   -خياباه سعدی  –كوی دانشگاه : بجنورد بجنورد

 نينور اسفرا اميدانشگاه پ -یرباط سرپوش داهيبلوار شهاسفراین :  اسفراین

، مانه و از و جرگاله، فاروج، گرمه،جاجرم ر
 سملقاه و شيرواه

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط  حوزه خواهران و برادران

 خوزستان

 رودی دانشگاه شهيد چمراه اسوازجنب پل پنجم، اتوباه گلستاه، و اهواز: اهواز 

 )ص(اءيخاتم االنب یدانشگاه صنعت-لميجاده بندر د یابتدا بهبهان: بهبهان
نی،آبيياداه،  ي م خ بنييدرامييام  لی اييي،ه،  ، ال

شک، باغملک  گتوند، ، ، كرخهصيدوه، انديم
و رامشيييير جياه، سويزه، شييييادگياه،سنييدي

 مسجدسليماه 

 يت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط مديروزه خواهران و برادران: ح

 اجنب پاسگاه دانشگاه پيام نور واحد انديك -ميداه آبژداه -شهر آبژداه -اندیكا اندیكا

 واحد ماسشهر-دانشگاه صنعتی امير كبير - ماسشهر ناحيه صنعتی خياباه دانشگاه صنعتی اميركبيربندر ماهشهر :  بندر ماهشهر

 )دشت آزادگاه(سوسنگرد بلوار دانشجو دانشگاه پيام نور مركز سوسنگرددشت آزادگان :  دشت آزادگان

 وشتر بلوار دانشگاه دانشگاه پيام نور شوشترش :شوشتر شوشتر 

 ميداه توحيد كيلومتر يک جاده كمربندی،دانشگاه ازاد اسالمی واحد رامهرمزرامهرمز :  رامهرمز

 دانشگاه پيام نورمركز شوش -روبروی پارك دانشجو-ابتدای خياباه قانوه)دادگستری(-اول جاده شوش به اسواز: شوش  شوش

 كل آموزش -خوزستاه طبيعی منابع و كشاورزی علوم دانشيگاه مالثانی، هرش باوی :  باوی

 آزاد اسالمی واحد اميديه، دانشگاه : بلوار دانشگاه  امیدیه یهامید

 دانشكده اقتصاد آموزش-خرمشهر يیايدانشگاه علوم و فنوه در-طالبيابن اب یبلوار عل  خرمشهر: خرمشهر

 شاپوردزفول روبروی پايگاه چهارم شكاری وحدتی،دانشگاه صنعتی جندی ، شهيد بلوار سرداراه دزفول: دزفول 

 زنجان

 واحد رايانه  جاده تبريز،دانشگاه زنجاه،ساختماه مركزی،6كيلومترزنجان :  زنجان 

 نور مركز ابهر اميدانشگاه پ -بلوار دانشجو : ابهر  ابهر

 مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط  : ران و برادرانحوزه خواه ، خدابنده ، طارمخرمدره  ،ماه نشاه 

 سمنان

 طبقه اول ريركبيدانشگاه دامغاه ساختماه ام-دانشگاه داهيم : دامغان دامغان 

 مركز چاپ و انتشارات دانشگاهسمناه ، جاده دامغاه پردي  شماره يک دانشگاه 3كيلومتر : سمنان سمنان 

 اداره كل آموزش_شاسرود یدانشگاه صنعت _ريسفتم ت داهيم : شاهرود شاهرود

 گرمسار دانشگاه -آباد حاجی راه سه -سمناه به گرمسار جاده 3 كيلومتر شمالی ضلع گرمسار: گرمسار

 سیستان و 

 بلوچستان

 فطبقه سمك -ساختماه شهيد سليمانی -ميداه قايق -دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار چابهار: چابهار

گاه ند ،خاش، دل نارك، سيرم يب  ،ك سييي
شا صرقند،  ر،سوراه، ال ستاه، ق زسک، مهر

 ساموه ميرجاوه، ، بمپور، بنت، ،فنوج سرباز،
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران

 دانشگاه پيام نور - بلوار خاتم االنبيانیك شهر:  نیك شهر 

 دانشگاه پيام نور - تخياباه واليراسك :  راسك

 ابوسعيد سجزی كالسهای جاده بنجار، پردي  جديد دانشگاه زابل، ساختماه  2كيلومتر : زابل زابل 

 دانشگاه واليت ايرانشهر مرادی، بزرگراه شهيد 4كيلومترایرانشهر: ایرانشهر

 سراواه مجتمع آموزش عالی -جنب ساختماه فرمانداری-بلوار پاسداراه : سراوان سراوان

 دانشگاه، ورودی زيباشهر، سازماه مركزی دانشگاه سيستاه وبلوچستاه، دفترمعاونت آموزشی دانشگاهخياباه  : زاهدان زاهدان 
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 )دیماه(1402آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسری  -2جدول شماره ادامه 

 استان
برگزاری و  شهرستان و یا بخش محل

همچنین رفع نقص کارت شرکت در 

 آزمون

 کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آدرس محل رفع نقص 

 فارس

 لوار چمراه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادهبآباده :  آباده 

 اهدانشگاه آزاد اسالمی واحد استهب - بلوار امام رضا/ع/ : استهبان استهبان 

 دانشگاه فسا -ميداه استاد بهمن بيگی-انتهای بلوار شهيد محب-چهارراه سنرستاهفسا :  فسا
ستاه، سرو ستم،  سارگاد، ر شت،  پا كوار، مرود

خرامه، زرين دشيييت، فراشيييبند، قيروكارزين، 

اراب، زرقيياه، خنج، بختگيياه، گراش، مهر، د

ند، بيرم، جويم جاه،فورخ، خرم ميم ، ارسييين

 بوانات،  ، سرچهاهستاهالر،بيد

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران

 دياقل یسالمت. مركز آموزش عال داهي. مینيخم یمصطف اباهيخاقلید :  اقلید 

  ، دانشگاه پيام نور مركز جهرم13كوچه  ،بلوار آزادگاهجهرم :  جهرم 

 نور مركز اوز امينشگاه پدا - جاده خنج 3 لومتريك اوز: اوز

 داهيواحد سپ یدانشگاه آزاد اسالم،  یشمال یكمربند : سپیدان سپیدان 

 خياباه ساحلی غربی، مجتمع فرسنگی رفاسی دانشگاه شيراز شیراز: شیراز 

 جنب پلي  راه، دانشگاه پيام نور مركز فيروزآباد فیروزآباد: فیروزآباد

 بوشهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد كازروه–جاده كازروه  5كيلومتر :  کازرون کازرون

 دانشگاه پيام نور مركز ممسنی -رياسكاه عشاممسنی:  ممسنی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ريز، ساختماه اداری، طبقه اولجاده )نی ريز، شيراز(،  5كيلومتر ریز:نی نی ریز

 دمركزاموزش عالی المر - جنب مؤسسه تابناك ،یبلوار معلم، بعد از پارك جنگل:  المرد المرد

 قزوین

 شهرك دانشگاسی انديشه بلوار دانش دانشگاه غياث الدين جمشيد كاشانی : آبیك آبیك 
 موسسه آموزش عالی كار-بلوارسهروردی:  شهرصنعتی البرز البرز 

  بوئين زسراع/ دانشگاه  آزاد اسالمی واحد /المومنينجنب بيمارستاه امير -جاده اشتهارد  3كيلومتر  : زهرابوئین زهرابوئین
 نيعلوم و فنوه قزو یكاربرد یمركز آموزش علم-بلوار تمده :  محمدیه محمدیه

 208اتاق  اولطبقه  یتاكستاه ساختماه ادار یدانشگاه آزاد اسالمتاکستان :  تاکستان 
 یو مهندس یفن تيسا -)ره(ینيامام خم یلالمل نيدانشگاه ب -یمانيسل ديبلوار شه : قزوین قزوین 

 بلوارالغدير، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، جنب درب ورودی دانشگاه قـم: قم  قم

 کردستان

سقز، بانه،  مريواه، دسگاله، قروه، ديواندره، 

 كامياراه  سروآباد و
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران

 ربيجا مركز دانشگاه پيام نور - یاضيدكتر ر اباهيخ آفتاب شهرك جاريب: جاربی بیجار

 ، باالتر از بيمارستاه كوثر و تامين اجتماعی ، دانشگاه كردستاه ، امور آموزشیبلوار پاسداراه  : سنندج سنندج 

 کرمان

 ساختماه آموزشداه امام حسين دانشگاه پيام نور بلوار جمهوری مي انار: انار 

 : بلوار خليج فارس، دانشگاه پيام نور بم بم

 جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت  8كيلومتر جیرفت: جیرفت 

 102عصر )عج( رفسنجاه، اداره آموزش كل، اتاق  یدانشگاه ول یاصل  يپرد ت،يبلوار وال یابتدا رفسنجان: رفسنجان

 كل توسعه و منابع انسانی ري. مد یساختماه اداررند، جاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ز : زرند زرند

 ابتدای جاده بافت، دانشگاه صنعتی سيرجاه  سیرجان: سیرجان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهربابکمجتمع بلوار خليج فارس،  شهربابك: شهر بابك 

بر، قلعييه گنج، ريگيياه، رودبييار جنوب، را

و  آبادعنبر ،منوجاه، نرماشيييير، راور، بافت

 ، كهنوجبردسير

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران

 دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه شهيد باسنر كرماهكبير ، راه اميرچهاربلوار جمهوری اسالمی،  کرمان: کرمان 

 كوسبناه بلوار امام رضا )ع(، دانشگاه پيام نور مركز-: ميداه آزادی کوهبنان کوهبنان
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 )دیماه(1402آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسری  -2جدول شماره ادامه 

 استان

شهرستان و یا بخش محل 

همچنین رفع نقص برگزاری و 

 کارت شرکت در آزمون

 کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آدرس محل رفع نقص 

 کرمانشاه

 ، روانسر، داالسو، سرپل ذساب،پاوه

صحنه، و ثالث سين،  باباجانی، سر

قصييرشيييرين،  اسييالم آبادغرب، 

 كنگاور، جوانرود و گيالنغرب

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران

 رمركز سنق دانشگاه پيام نور- شهرك ولی عصر  جنب مسجد ام البنينسنقر :  سنقر

 رازی كرمانشاه دانشگاه یدانشگاه .سازماه مركز اباهيخ -طاق بستاه  کرمانشاه : کرمانشاه

 کهگیلویه و 

 بویر احمد

 اداره آموزش - اسوجيدانشگاه -دانشجو  اباهيخ-معلم  داهيم : یاسوج بویراحمد )یاسوج(

بييييهييييميييي ييييی، ليييينييييده، 

 و گچساراه كهگيلويه)دسدشت(،چرام
 مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران:

 گلستان

، مراوه تپه، گاليكش و ، كالله، آق قال، 

 گميشاه 
 مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط  حوزه خواهران و برادران:

 واحد آزادشهر یدانشگاه آزاد اسالم یرجائ ديشه اباهيخ:  آزادشهر آزادشهر

 نور بندر تركمن اميدانشگاه پ 35-37پاسداراه  نيه  بپاسدارا اباهيخ:  ترکمنبندر  ترکمن

 نودشتيم یدانشگاه، دانشگاه آزاد اسالم ياباهخقبل از دادگستری  ن،يالد دجماليس ياباهخ یانتها:  مینودشت مینودشت

 واحد بندرگز یدانشگاه آزاد اسالم یاتوباه بندرگز به سار کي لومتريك:  بندرگز بندرگز

 علی آباد كتول دانشگاه آزاد اسالمیمجتمع علی آباد کتول :  لعلی آباد کتو

 )ع(دانشكده تربيت دبيرفنی وحرفه ای پسراه كردكوی /امام علی  اهيباالتر از شهرك فرسنگ - بلوار دانشگاه کردکوی: کردکوی

 خياباه شهيد بهشتی، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگاه  گرگان: گرگان 

 ( بلوار بصيرت، دانشگاه گنبدكاووسخياباه شهيد فالحی )فرودگاه سابق گنبدکاووس: کاووسگنبد

 گیالن

 آستارا یدانشگاه آزاد اسالم کيآستارا مجتمع شماره  -رشت  یكمربند آستارا : آستارا 

 مهرآستاه یردولتيغ یموسسه آموزش عال -بلوار دانشگاه : اشرفیهآستانه  آستانه اشرفیه

رانزلی، صومعه سرا، طوالش،  بند

 املش، ،رضوانشهر ،ماسال، فومن

  سياسكل

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران

 پردي  دانشگاسی دانشگاه گيالهدرب غربی بلوار حافظ، خياباه ملت، روبروی شهربازی،  : رشت رشت 

 دانشگاه ازاداسالمی واحد لنگرود -طبقه اول -خياباه دانشجو -اه جهادبلوار سردار حق بين، ميد:  لنگرود لنگرود

 آموزشكده فنی سيدالشهدا)ع( رستم آباد -رستم آباد بلوار وليعصر)عج(:  رودبار رودبار

 خياباه شهدا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودسررودسر:  رودسر

 ق، مجتمع اداری آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد السيجاهخياباه كاشف شرقی، خياباه شقاي : الهیجان الهیجان 

 لرستان

 خرم آباد(، دانشگاه آيت اله العظمی بروجردی )ره( -جاده ) بروجرد 3كيلومتر : بروجرد بروجرد 

گودرز، ا ي ل ، دختر، دلفيياهپييلزنييا، ا

 سلسله، كوسدشت و رومشكاه
 شهرستاه ذيربط : مديريت آموزش و پرورش حوزه خواهران و برادران

 دانشكده ادبيات ، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود (ع)ميداه حضرت ابوالفضل دورود :  دورود

 دامپزشكیدانشكده ، دانشگاه لرستاه ،تهراه ( -جاده )خرم اباد 5كيلومتر : آبادخرم خرم آباد 

 مازندران

 دانشگاه تخصصی فناوری سای نوين آمل -35اباذر  -خياباه طالقانی -ميداه قائم: آمل آمل 

 خياباه شريعتی، دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل بابل: بابل

 دانشگاه مازندراه -سازماه مركزی  -خياباه پاسداراه   : بابلسر بابلسر 



 6صفحه 

 )دیماه(1402آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسری -2جدول شماره ادامه 

 استان
شهرستان و یا بخش محل برگزاری و 

 همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
 کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آدرس محل رفع نقص 

 ادامه 

 مازندران

 مازندراه فناوری و علم دانشگاه دريا جاده 3 كيلومتر بهشهر : بهشهر

 بهشهر.دانشگاه آزاد اسالمی واحد نكا-جاده نكا  6متر كيلونكا :  نكا

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر -جاده نظامی 7كيلومتر قائم شهر :  قائم شهر

 مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنكابن -جنب نيروی انتظامی شهرستاه تنكابن تنكابن :  تنكابن

 دانشگاه عالمه محدث نوری -ابتدای جاده چمستاه   -خياباه شيخ فضل اله نوری نور :  نور

 منطقه ساحلی چپكرود، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جويبار جویبار: جویبار 

  دانشكده ميراث فرسنگی،صنايع دستی وگردشگری-شهريور 17خياباه  :چالوس چالوس

 رامسردانشگاه آزاد اسالمی واحد  -بلوار شهيد عباس مفرد رامسر:  رامسر 

 ، دانشكده فنی امام محمد باقر)ع() طبرستاه ( یمطهر ديشه اباهيخ -بلوار خزر  ساری : ساری 

 جنب مصلی ، اداره آموزش و پرورش نوشهر ، واحد آموزش متوسطه:  نوشهر نوشهر

 دانشكده فنی و حرفه ای محمودآباد-بلوار شهدای نفتكش-خياباه آزادی:  محمود آباد محمود آباد

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران  کالردشت ، بند پی شرقی  

 واحد سوادكوه یدانشگاه آزاد اسالم یآالشت ساختماه مركز یدوراس ديپل سف : سوادکوه سوادکوه

 مرکزی

 ك، روبروی باجه انتظاماتميداه شريعتی، ابتدای بلوارميرزای شيرازی، درب اصلی دانشگاه ارا اراك : اراك 

 دانشگاه تفرش-انتهای بلوار پاسداراه-شهرك امام  تفرش: تفرش

ساوه، زرندیه، کمیجان، آشتیان، 
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط  حوزه خواهران و برادران خنداب ، فراهان و شازند

 انشگاه پيام نور مركز خميندبلوار شهدای دانشجو ، بعد از پمپ  بنزين ،  خمین :  خمین 

 خياباه دانشگاه، دانشگاه پيام نورمركز دليجاه : دلیجان دلیجان

 جاده خمين مركز آموزش عالی محالت 1كيلومتر  محالت : محالت

 هرمزگان

بستك، بندرلنگه، پارسیان، 
جاسك، حاجی آباد، بشاگرد، 

 خمیر، رودان، سیرك و میناب 
 مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط  :حوزه خواهران و برادران

 دانشگاه سرمزگاه ، )بنياد نخبگاه( 2پردي  شماره آزادشهر، بلوارافروز شهابی پور،  بندرعباس: بندرعباس

 آزاد اسالمی واحد قشمدانشگاه  – طبقه سمكف امور دانشجويی -ساختماه دانشگاه :  قشم قشم

 یساختماه آموزش، امور ادار ف،يشر ینعتالملل دانشگاه ص نيب  يبلوار دانش، پرد ر،يكب ريام داهيم کیش: کیش 

 همدان

 نور مركز بهار اميدانشگاه پ -كمال یتراب ديشه اباهيخ -جيبلوار بس -شهرستاه بهار بهار: بهار

 بلوار حضرت حيقوق نبی)ع(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تويسركاه تویسرکان: تویسرکان

 شگاه پيام نور مركز رزه، دان1ابتدای جاده تهراه، كيلومتر رزن: رزن 

 دانشگاه نهاوند،  كمربندی بروجرد 3كيلومتر نهاوند :  نهاوند

 نور مركز كبودراسنگ اميدانشگاه پ -تيوال داهيم : کبودرآهنگ کبودرآهنگ 

 مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط : حوزه خواهران و برادران  خزل  فامنين و درگزين،

 یساختماه مركز، جاده اراك، دانشگاه مالير 4لومتر كي مالیر: مالیر 

 بلوار شهيد قهاری جنب بيمارستاه قائم دانشگاه پيام نور مركز اسد آباد اسدآباد : اسدآباد

 هچهارراه پژوسش بلوار شهيد احمدی روشن دانشگاه بوعلی سينا سازماه مركزی دانشگا همدان : همدان 

 یزد

 يت اهلل خاتمی ، دانشگاه اردكاهبلوارآ : اردکان اردکان 

 نور تفت اميدانشگاه پ -شهر  یورود یابتدا تفت : تفت 

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستاه ذيربط حوزه خواهران و برادران خاتم و ابركوه اشك،ر)صدوق(،

 دانشگاه پيام نور-جاده كمربندی:  مروست مروست

 آزاد اسالمی واحد بافق بلوار دسستانی دانشگاهبافق :  : بافق

 ساختماه اصلی، خياباه شهيد مطهری، خياباه سيد احمد خمينی، دانشگاه پيام نور مركز مهريز مهریز: مهریز 

 دانشگاه ميبد -بلوار يحيی زاده -ميداه دفاع مقدس -ميبد میبد : میبد 

 زديدانش دانشگاه  یورود - هيصفائ -زدي یزد : یزد 

 


