
 1صفحه 

  1401   تامین اجتماعی استخدامی سازمان  آزمونشرکت در   هاي رفع نقص احتمالی کارتنشانی باجهشهرهاي محل برگزاري آزمون و 

 نام استان
 برگزاري

 نام شهرستان
محل برگزاري 

 آزمون
 هاي رفع نقصنشانی باجه محل رفع نقص کارت

 مدیریت امورآموزشی-بهمن دانشگاه تبریز29وارلب :تبریز دانشگاه تبریز تبریز آذربایجان شرقی
 خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، ستاد مرکزي پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه ارومیه : دانشگاه ارومیه ارومیه آذربایجان غربی

 دانشگاه یاصل ي. ورودیلیدانشگاه. دانشگاه محقق اردب ابانیخ : اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل اردبیل
 میدان آزادي، خیابان دانشگاه، درب شمالی دانشگاه اصفهان، ساختمان ستاد آزمونها : اصفهان دانشگاه اصفهان اصفهان  اصفهان
 طبقه همکف -سازمان مرکزي -دانشگاه ایالم -بلوار پژوهش ایالم: دانشگاه ایالم ایالم  ایالم

معاونت آموزشی و  -سازمان مرکزي -دانشگاه خلیج فارس -خیابان شهید ماهینی -بهمنی بوشهر: دانشگاه خلیج فارس بوشهر بوشهر  بوشهر
 تحصیالت تکمیلی

 و خواهران : حوزه برادران  تهران  تهران
 دبن بست شاهرو میدان فردوسی، انقالب، خیابان:  تهران کده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سورهدانش

چهارمحال و 
 ستاد برگزاري آزمون ها -معاونت آموزشی -دانشگاه شهرکرد -بلوار رهبر : شهرکرد دانشگاه شهرکرد  شهرکرد بختیاري

 رجندیدانشگاه ب يشهدا سیپرد -دانشگاه ابانیخ -شهدا دانیم : بیرجند دانشگاه بیرجند  بیرجند خراسان جنوبی
 ساختمان آموزش دانشگاه -روبروي پارك ملت -ابتداي بلوار وکیل آباد :مشهد  فردوسی مشهددانشگاه  مشهد خراسان رضوي

 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد 4کیلومتر  بجنورد :  بجنورد دانشگاه  بجنورد خراسان شمالی
 چمران اهواز دیدانشگاه شه يجنب پل پنجم، اتوبان گلستان، ورود اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز خوزستان

 ساختمان مرکزي واحدرایانه-دانشگاه زنجان -جاده تبریز 6کیلومتر  زنجان: دانشگاه زنجان زنجان زنجان
 جاده دامغان پردیس شماره یک دانشگاه مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه3کیلومترسمنان :  دانشگاه سمنان سمنان سمنان

 ، ورودي زیباشهر، سازمان مرکزي دانشگاه سیستان وبلوچستان، دفترمعاونت آموزشی دانشگاه خیابان دانشگاه زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان سیستان و بلوچستان

 مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز -خیابان ساحلی غربی شیراز: دانشگاه شیراز شیراز فارس 
 ادارات نواب دانشگاه پیام نور قزوینفلکه نواب مجتمع قزوین :  دانشگاه پیام نورمرکز قزوین قزوین قزوین

 بلوارالغدیر، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، جنب درب ورودي دانشگاه : قم دانشگاه قم قم قم
 یمرکز آموزش زبان فارس -دانشگاه  یاصل يدرب ورود - انیقراد ابانیخ يابتدا -بلوار پاسداران  : سنندج سنندج-دانشگاه کردستان سنندج کردستان

دانشکده فنی وحرفه اي شماره یک  کرمان کرمان
 دانشکده فنی شهید چمران -ابتداي اتوبان هفت باغ علوي  : کرمان  /کرمان /شهیدچمران

 دانشگاه يدانشگاه .سازمان مرکز ابانیخ-طاق بستان-کرمانشاه کرمانشاه : دانشگاه رازي کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه

 اداره آموزش - اسوجیدانشگاه -دانشجو  ابانیخ-معلم  دانیم یاسوج: دانشگاه یاسوج )بویراحمد(یاسوج کهکیلویه و بویراحمد
 خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی گرگان گرگان : دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان گرگان گلستان
 پردیس دانشگاهی دانشگاه گیالن -غربی پارك شهر  بحافظ خیابان ملت روبروي دَربلوار  : رشت رشت-دانشگاه گیالن رشت گیالن
 یدانشکده دامپزشک تهران)، دانشگاه لرستان -جاده (خرم آباد  5کیلومتر  آباد:خرم دانشگاه لرستان آبادخرم لرستان
 بلوار خزر، خیابان شهید مطهري (طبرستان)، دانشکده فنی امام محمدباقر (ع) ساري : دانشکده فنی امام محمد باقر (ع)  ساري مازندران
 انتظامات کیوسک، دانشگاه اراك، درب اصلی دانشگاه ، روبروي  ، ابتداي میرزاي شیرازي میدان شریعتی : اراك دانشگاه اراك اراك مرکزي

 پور، مجتمع آموزشی وپژوهشی بصیرت (گفتگوي تمدنها)آزادشهر، بلوار افروز شهابی : بندرعباس دانشگاه هرمزگان بندرعباس هرمزگان

 چهارراه پژوهش بلوار شهید احمدي روشن دانشگاه بوعلی سینا سازمان مرکزي دانشگاه: همدان  دانشگاه بوعلی سینا همدان همدان همدان
  یزد دانشگاهصفائیه ، ورودي دانش ،  : یزد دانشگاه یزد یزد یزد

 آموزش 2اتاق  -طبقه اول -يساختمان مرکز -یدانشگاه خوارزم-حصارك دانیم : کرج دانشگاه خوارزمی پردیس کرج کرج البرز

 
 

 


