


آدرس باجه رفع نقصنام باجه رفع نقصشهرستان استان

 جاده اهر به تبريز2کيلومتر - اهرمجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهراهر

جنب پليس راه بناب به تبريز- انتهای بزرگراه واليت - بناب دانشگاه بناببناب

جنب شرکت ماشين سازی- قراملك- ميدان کارگر- جاده سنتو- تبريزدانشگاه جامع علمي کاربردی ماشين سازی تبريزتبريز

بلوار شهيد درخشي -مراغه مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مراغهمراغه
ساختمان جديد دانشكده- بلوار عباسي- مرند دانشكده فني و مهندسي مرندمرند

بلوار شهدای زينبيه- ميانهساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانهميانه

خيابان شهيد بهشتي –اروميهپرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه اروميه

خيابان دانشگاه- (عج)بلوار ولي عصر-خوی دانشگاه پيام نور مرکز خوی خوی

ابتدای بلوار شهيد شهريكندی- مهاباددانشگاه پيام نور مرکز مهابادمهاباد

شهرک آيدين-پشت ميدان تره بار-جاده تبريز-مياندوآبمجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مياندوآبمياندوآب

ميدان بسيج - اردبيلمجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيلاردبيل

فلكه دانشگاه-خيابان جهاد- پارس آباددانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آباد مغانپارس آباد

خيابان دانشگاه - (عج)خيابان ولي عصر- خلخالمجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخالخلخال

بلوار عالمه جعفری- خيابان سعدی- مشگين شهردانشگاه پيام نور مرکز مشگين شهرمشگين شهر

جنب ساختمان آموزش- درب شمالي دانشگاه- خيابان دانشگاه - (دروازه شيراز)ميدان آزادی –اصفهان دانشگاه  اصفهان اصفهان
 بلوار قطب راوندی6کيلومتر  –کاشان دانشگاه کاشانکاشان

جنب شهرداری هشتگرد- بلوار آيت اهلل خامنها ای- هشتگردمرکز آموزش علمي کاربردی خانه کارگر ساوجبالغساوجبالغ

ميدان دانشگاه- انتهای خيابان شهيد بهشتي- کرجدانشگاه خوارزمي کرجکرج

سازمان مرکزی- خيابان پژوهش- ايالمدانشگاه ايالمايالمايالم

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي- سازمان مرکزی - خيابان شهيد ماهيني - بهمئي - بوشهر دانشگاه خليج فارس بوشهربوشهربوشهر

جنب فرمانداری –خيابان شهيد صياد شيرازی  -ميدان نماز  –اسالمشهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهراسالمشهر

بن بست شاهرود- مابين خيابان استاد نجات اللهي و خيابان سپهبد قرني- خيابان انقالب - ميدان فردوسي- تهران دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سورهتهران

ميدان معلم- بلوار شهيد بهشتي - دماونددانشگاه آزاد اسالمي واحد دماونددماوند

بلوار اميرکبير- کهنز- شهرياردانشگاه آزاد اسالمي واحد شهريارشهريار

جنب گلزار شهدای گمنام- بلوار سپاه - بلوار دکتر دستجردی- پيشوامرکز آموزش علمي کاربردی شهرداری پيشواورامين
ITساختمان- رحمتيه - شهرکرد دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکردشهرکردچهارمحال و بختياری

انتهای بلوار شهيد آويني- بيرجند دانشگاه پيام نور مرکز بيرجندبيرجندخراسان جنوبي

1401دی ماه -محل باجه های رفع نقص احتمالی مندرجات کارت شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

اردبيل

اصفهان

البرز

تهران
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1401دی ماه -محل باجه های رفع نقص احتمالی مندرجات کارت شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان

بعد از پل هوايي عابر پياده-  جاده تربت حيدريه به مشهد 7کيلومتر  –تربت حيدريه دانشگاه تربت حيدريهتربت حيدريه
طبقه سوم- ساختمان اداری- انتهای بلوار دکتر سيادتي- خيابان دانشگاه-سبزوارمجتمع دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوارسبزوار

47سيد رضي -بلوار سيد رضي - مشهد (س)آموزشكده فني حرفه ای دختران الزهرامشهد

بلوار نظام الملك- انتهای بلوار اديب دوم غربي- انتهای بلوار جانبازان- نيشابوردانشگاه نيشابورنيشابور
212اتاق - ساختمان اداری- خيابان دانشگاه-بجنورددانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنوردبجنوردخراسان شمالي

انتهای بلوار پرديس –اتوبان گلستان  –اهوازمجتمع آموزش عالي جهاد دانشگاهي خوزستاناهواز
خيابان دانشگاه-فلكه ساعت- بهبهاندانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهانبهبهان

بلوار بيت المقدس- ميدان نيرو هوايي - خرمشهر دانشگاه پيام نور مرکز خرمشهرخرمشهر

بلوار دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول- کوی آزادگان-دزفولدانشگاه آزاد اسالمي واحددزفولدزفول

واحد رايانه- ساختمان مرکزی - بلوار دانشگاه -  جاده تبريز 6کيلومتر - زنجان دانشگاه زنجانزنجانزنجان

ساختمان چاپ و انتشارات دانشگاه   - روبروی پارک سوکان-  جاده سمنان به دامغان3کيلومتر - سمنان  دانشگاه سمنان1پرديس شماره سمنان

بلوار دانشگاه                               - ميدان هفتم تير- شاهروددانشگاه صنعتي شاهرودشاهرود

بزرگراه شهيد ولي فتح مرادی –ايرانشهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايرانشهرايرانشهر
تراس بهشت - منطقه آزاد چابهار- چابهاردانشگاه بين المللي چابهارچابهار

دفتر معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه- سازمان مرکزی- ورودی زيباشهر- بلوار دانشگاه –زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستانزاهدان
ابتدای خيابان- خيابان نيايش- بلوار چمران- شيرازدبيرستان دخترانه دوره دوم علوم پزشكيشيراز

ابتدای جاده دوان-کازروندانشگاه پيام نور مرکز کازرونکازرون

کيلومتر اول بزرگراه دکتر دادمان- الرستانمجتمع آموزشي کوثر دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستانالرستان

مجتمع ادارات- فلكه شهيد حسن پور- خيابان نواب شمالي- قزوين دانشگاه پيام نور مرکز قزوينقزوينقزوين

جنب درب ورودی دانشگاه - (بعداز شهرک قدس)بلوار الغدير - قمدانشگاه قمقمقم

روبروی بلوار  شهيد مطهری- انتهای خيابان سعدی - سقز دانشگاه علمي کاربردی مرکز سقزسقز

آقای رضا رحيمي- امورآموزشي دانشگاه -   دانشگاه 2درب شماره - باالتر از بيمارستان تأمين اجتماعي - بلوار عالمه حمدی - خيابان پاسداران - سنندجدانشگاه کردستانسنندج

خيابان شهيد باهنر- قروهمديريت آموزش و پرورش شهرستان قروهقروه

 بزرگراه خليج فارس8کيلومتر - جيرفتدانشگاه جيرفتجيرفت

بلوار واليت- رفسنجاندانشگاه پيام نور مرکز رفسنجانرفسنجان

 جاده بافت2کيلومتر - سيرجاندانشگاه صنعتي سيرجانسيرجان

ابتدای اتوبان هفت باغ علوی-(ره)خيابان شهيدمصطفي خميني- کرماندانشكده شهيد چمران-دانشگاه فني حرفه ای استان کرمانکرمان

سيستان و بلوچستان

فارس

کردستان

کرمان

خراسان رضوی

خوزستان

سمنان

 16:30 الي 13 و بعدازظهر از ساعت 12 الي 8:30، صبح از ساعت 1401/10/07روز  چهارشنبه مورخ : ساعت کار باجه رفع نقص
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1401دی ماه -محل باجه های رفع نقص احتمالی مندرجات کارت شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان

(ره)بزرگراه امام خميني –ميدان شهدا - کرمانشاهدانشگاه صنعتي کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه
ساختمان مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي- بلوار دانشجو  –ميدان معلم –ياسوج دانشگاه ياسوجياسوجکهگيلويه و بويراحمد

خيابان فرهنگ- (کمربندی)بلوار شهيد کالنتری-گرگاندانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگانگرگان

خيابان آتش نشاني- بعداز بيمارستان تأمين اجتماعي- بلوار شهيد صياد شيرازی - گنبدکاووسدانشگاه آزاد اسالمي واحد گنبدکاووسگنبدکاووس

روبروی درب غربي پارک شهر- خيابان ملت- بلوار حافظ -رشت پرديس دانشگاهي دانشگاه گيالن رشت
بلوار دانشگاه- ميدان آقاسيد جالل الدين اشرف- آستانه اشرفيهموسسه آموزش عالي مهر آستان(آستانه اشرفيه)الهيجان

خيابان شهيد شيخي- (شهيد سردار حق بين)بلوار کشاورز - جاده ليالکوه - لنگرود موسسه آموزش عالي قدير لنگرودلنگرود و رودسر

طبقه سوم- ساختمان اداری - ميدان دانشگاه- اليگودرزدانشگاه آزاد اسالمي واحد اليگودرزاليگودرز

جاده فرعي سمت چپ- روبروی کارخانجات نساجي بروجرد-جاده کمربندی- بروجردموسسه آموزش عالي ياسين بروجردبروجرد

 جاده خرم آباد به بروجرد5کيلومتر - خرم آباددانشگاه لرستانخرم آباد

اداره پذيرش و آموزش- دانشگاه فناوری های نوين آمل  - ۳۵اباذر - خيابان طالقاني - آمل دانشگاه فنآوری های نوين آمل آمل 

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل- خيابان دکتر شريعتي - بابل دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل 

سازمان مرکزی دانشگاه مازندران- خيابان پاسداران - بابلسر دانشگاه مازندران بابلسر 

واحد آموزش و برنامه ريزی- دانشگاه آزاد اسالمي  تنكابن -  جاده چالوس 3کيلومتر - تنكابن دانشگاه آزاد واحد تنكابن تنكابن  

دانشكده ميراث فرهنگي دانشگاه مازندران-  شهريور 17خيابان - چالوس دانشكده ميراث فرهنگي دانشگاه مازندران چالوس  

دانشگاه آزاد اسالمي واحد رامسر- بلوار شهيد عباس مفرد - رامسر دانشگاه  آزاد اسالمي واحد رامسررامسر

دانشكده فني امام محمد باقر ع (طبرستان )خيابان شهيد مطهری - بلوار خزر - ساری (ع)دانشكده فني امام محمد باقر  ساری 

دانشگاه محدث نوری- ابتدای جاده چمستان - نور دانشگاه محدث نوری نور 

شهرک دانشگاهي اميرکبير  -  جاده خمين3کيلومتر - سه راهي خمين- (ره)بلوار امام خميني- (ره)ميدان امام خميني- اراکدانشگاه آزاد اسالمي واحد اراکاراک

جنب درياچه- 46انتهای طالقاني - ساوهمرکز آموزش علمي کاربردی شهرداری ساوهساوه

بلوار دانشگاه- چهار راه نخل ناخدا- بندرعباسدانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباسبندرعباس

روبروی رستوران کوه نور- بلوار دانش- ميدان اميرکبير- کيشپرديس بين المللي دانشگاه صنعتي شريفکيش

(ع)روبروی بيمارستان امام حسين- بلوار دانشجو- باالتر از پارک سيفيه –ماليردانشگاه آزاد اسالمي واحد ماليرمالير
طبقه دوم- ساختمان شهيد مدني -بلوار پروفسور موسيوند - (ره)بلوار امام خميني - شهرک شهيد مدني- همدانمجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان همدان

ورودی دانش- بلوار دانشگاه - صفائيه - يزد دانشگاه يزديزديزد

گلستان

گيالن

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان
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