
 

 

 1صفحه 

 1400کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسری آدرس محل رفع نقص  -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
جلفا، چاراويماق، عجب شير، ملكان، هريس، 

 ، هشترودكليبر، آذرشهر و مهربان
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

 روبروي پليس راه اهر به تبريز دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر-بلوار دانشگاه، زيجاده اهر به طرف تبر 2 لومتريك :اهر اهر

  جنب شهرك فرهنگيان، دانشگاه آزاداسالمي واحد بستان آباد، ساختمان اداري-انتهاي خيابان آزادي  : بستان آباد آبادبستان

 طبقه اول -هيدانشكده علوم پايت، جنب پليس راه، دانشگاه بناب، انتهاي بزرگراه وال :بناب بناب 

 بهمن، دانشگاه تبريز، طبقه همكف، ساختمان مديريت خدمات آموزشي 29بلوار  تبریز: تبریز

 مجتمع دانشگاه آزاداسالمي واحد سراب -شهرك فرهنگيان سراب: سراب

 پمپ بنزين، دانشگاه پيام نور مركز شبستراز سمت تبريز، روبروي  ورودي شهر شبستر: شبستر

 شهرك گلشهر، دانشگاه مراغهميدان مادر، اتوبان اميركبير،  مراغه: مراغه 

 دانشكده فني و مهندسي مرند  –بلوار عباسي  مرند: مرند

 ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانه-بلوار شهداي زينبيه میانه: میانه 

 غربیآذربایجان 

: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي ارومیه ارومیه  

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران ، سردشت، ماكو، سلماس، پيرانشهرپلدشت

 فلكه بيمارستان، دانشگاه پيام نورمركز اشنويه اشنویه: اشنویه

 :خيابان امام/ره/، انتهاي بلوارشهيد نســرين پور، دانشـــگاه پيام نورمركز تكابتكاب تكاب

 جاده بيوران، دانشگاه پيام نور مركز سردشت 3كيلومتر:  سردشت سردشت

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

 نقده مركز نور پيام دانشگاه - دانشگاه خيابان: نقده نقده

 : بلوار آيت اله خويي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي، ساختمان اداريخوی خوی

 : بلوار دانشجو، تپه علي آباد، دانشگاه پيام نور مركز بوكانبوکان  بوکان

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران چایپاره 

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

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

 عالي شهيد باكري مياندوآب

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

 اردبیل

 دانشگاه ياصل ي. وروديليدانشگاه. دانشگاه محقق اردب ابانيخ اردبیل: اردبیل 

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران نمينشهر، خلخال، پارس آباد، مشكين ر،بيله سوا

 واليت، دانشگاه پيام نورمركز گرميبلوار دانشگاه، جنب بيمارستان گرمی:  گرمی

 خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان سابق اداره كل امور آموزشي  اردبیل: اردبیل 

 اصفهان

 ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان،درب شمالي، ستاد آزمونها  اصفهان: اصفهان

 بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل - آزادگان دانيم - يميبلواردكترعظ آران و بیدگل: آران و بیدگل

 برخوار كيلومتر يک بلوار شهيد قاسم سليماني ) معلم ( دانشگاه پيام نور مركز دولت آباد :برخوار برخوار) دولت آباد(

 روبروي دادگستري، دانشگاه پيام نور مركز تيران:  تیران تیران و کرون

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

 خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركزخوانسارخوانسار:  خوانسار 

 مركز سميرم ردانشگاه پيام نووبروي دادگستري، رسميرم، ميدان فاطميه، :  سمیرم سمیرم

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

 ميدان حكيم جهانگيرخان قشقايي، دانشگاه پيام نور مركز دهاقاندهاقان:  دهاقان

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

 انديشه ساختمان-آباد نجف اسالمي آزاد دانشگاه-دانشگاه بلوار:  نجف آباد نجف آباد

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

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



 

 

 2صفحه 

 1400شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسری کارت آدرس محل رفع نقص  -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

بانک، يا ـــت، بو چادگان، خورب ئين و مياندش
 فوالدشهر مباركه،فريدن و 

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

 : منظريه، بلوار پرديس، موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي خميني شهرخمینی شهر خمینی شهر

 فالورجان واحد اسالمي آزاد دانشگاه-بلوار دانشگاه  -بلوار بسيج :  فالورجان فالورجان

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

 ، دانشگاه پيام نور مركز فريدون شهر)پارك سراب(خيابان دانشگاه شهر:فریدون فریدون شهر

 بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان  6كيلومتر کاشان: کاشان

 انفورماتيک واحد گلپايگان مركز نور پبام دانشگاه تختي استاديوم جنب گلپایگان: گلپایگان

 آموزش عالي غير انتفاعي نور دانش ميمه  دانشگاهبلواردانش،  میمه: میمه

 ميدان بسيج، دانشگاه پيام نور مركز نطنز، ساختمان اداري نطنز: نطنز

 البرز

ــاوجبالد(، فرديس،  ــتگرد)س ــتهارد و هش اش
 نظرآباد

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

 آموزش 2اتاق  -طبقه اول -يساختمان مركز -يدانشگاه خوارزم-حصارك دانيم کرج: کرج

 ایالم

ــــاهي،  آبــدانــان، ايوان، چرداول، ملكش
 شهر، بدرهدره مهران،

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

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

 دانشكده فني مهندسي و كشاورزي دهلران –بلوار امام حسين )ع(، ضلع شمالي مسكن مهر  : دهلران دهلران 

 بوشهر

 بوشهر
 التيو تحص يمعاونت آموزش -يسازمان مركز ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر،خيابان شهيد بهمني، بوشهر:

 يليتكم
 سمت چپ دانشگاه پيام نور مركز بين المللي عسلويه-خيابان فرهنگ-بلوار سيراف-ميدان گاز:  عسلویه عسلویه

 : بلوارامام علي )ع(، دانشگاه پيام نورمركزگناوه گناوه گناوه 
، دير، ديلم، دشتي، تنگستان، كنگان جم،

 دشتستان  خارك و
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

 تهران

بهارســتان، اســالم شــهر،  رباط كريم، 
شت، رودهن،  شهريار، مالرد، قدس، پاكد

 ورامين و پرديس
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری
 دانشكده صفائيه)مجتمع ابوالفتوح(-ميدان صفائيه-خيابان سرگرد محمدي-اسالمخيابان فدائيان شهرری : 

 دانشگاه آزاد اسالمي شهرري
داوطلباني كه شهرستان محل برگزاري و 
ـــاس جدول  نان براس كارت آ رفع نقص 

شده  1شماره  ستان تهران تعيين  شهر

ــاس  ــرورت دارد براس ــت، ض جدول اس
حوزه مندرج دراين اطالعيه به  3شماره 

 رفع نقص كارت مربوط مراجعه نمايند.

 حوزه خواهران :
بوربور،  شهيد كوچه خاقاني،نبش دولت،خيابان انقالب،دروازه : تهران،خياباندانشگاه خوارزمی تهران

 همكف طبقه خوارزمي، دانشگاه پرديس ساختمان

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

 شهرك اماميه، ميدان بسيج، دانشگاه پيام نورمركزدماونددماوند :  دماوند

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

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

 چهار محال و 
 بختیاری

 دانشگاه پيام نور مركز بروجن ، روبروي اداره بهزيستيبلوار مدرس،  بروجن: بروجن

 آزمون ها، ستاد برگزاري بلوار رهبر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشي شهرکرد: شهرکرد

 : اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران وبرادران ، بن، كيار، خانميرزااردل، لردگان و كوهرنگ

 دانشگاه پيام نور مركز فارسان -خيابان دانشگاه - جمهوريميدان  : فارسان فارسان

 خراسان جنوبی

 ميدان شهدا، خيابان دانشگاه، دانشگاه بيرجند، دانشكده هنر  : بیرجند بیرجند 
ـــه، طبس، زيركوه،  ـــربيش ـــرويه، س بش

 خوسف، درميان و فردوس
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  : حوزه خواهران و برادران

 آيسک(، دانشكده كشاورزي سرايان  –جاده )سرايان  5كيلومتر : سرایان سرایان 

 انتهاي خيابان بزرگمهر، دانشگاه بزرگمهر قائنات، ساختمان آموزشي، طبقه سوم، اداره آموزش قائنات: قائنات 

 اتاق آموزش  -ساختمان اداري آموزشي دانشگاه پيام نور  -انتهاي بلوار دانشگاه  : نهبندان نهبندان



 

 

 3صفحه 

 1400حوزه خواهران و برادران آزمون سراسری کارت شرکت در آزمون آدرس محل رفع نقص  -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 

 خراسان رضوی

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

 محور تربت حيدريه به مشهد، بعداز پل هوايي عابر پياده، دانشگاه تربت حيدريه 7كيلومتر : حیدریهتربت تربت حیدریه
بت مه والت، تر تان،  ـــ تاي، بجس جام، جغ

ـــ ـــتخوار، كالت،س  چناران، جوين، رخس،رش
 خليل آباد، زبرخان، گلبهار، ،درگز زاوه، خواف،

 بردسكن ميان جلگه،

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

 15باجه شماره  -مديريت آموزشي-پرديس دانشگاه حكيم سبزواري-توحيدشهر-سبزوار سبزوار: سبزوار 

 )سد(، بعد از پارك جنگلي، دانشگاه پيام نور مركز فريمانخيابان شهيد رجايي، خيابان دانشگاه :  فریمان فریمان

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

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

 عالي كاشمربلوارسيد مرتضي، جنب مسكن مهر، مركزآموزش کاشمر:  کاشمر

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

 انتهاي بلوار جانبازان، انتهاي بلوار اديب دوم غربي، بلوار نظام الملک دانشگاه نيشابور نیشابور: نیشابور

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

ــاروج، گرمــه،جــاجرم،  راز و جرگالن، ف
 اسفراين، مانه و سملقان و شيروان

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

 خوزستان

 بلوار گلستان، جنب پل پنجم، دانشگاه شهيد چمران اهواز  اهواز: اهواز 

 جاده ديلم، دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء،ساختمان دانشكده منابع طبيعي،اتاق آموزشابتداي  بهبهان: بهبهان
آبادان، انديكا، ايذه، بندرماهشهر، بندرامام 

اللي، انديمشک، باغملک، دشت  خميني،
ــد،  تون گ مز، شـــوش،  هر م آزادگــان، را

ندي گان،ه ـــير، جان، هويزه، شـــاد رامش
 شوشتر و مسجدسليمان 

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران: 

 كل آموزش -خوزستان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشـگاه مالثاني، شهر باوی :  باوی

 : بلوار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديهامیدیه یهامید

 دانشجو پارك روبروي-دانتال كشهر- اهواز شوش جاده اول شوش : شوش

 دانشكده اقتصاد-آموزش-خرمشهر ييايدانشگاه علوم و فنون در-طالبيابن اب يبلوار عل  رمشهر:خ خرمشهر

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

 زنجان

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

 جاده تبريز،دانشگاه زنجان،ساختمان مركزي،واحد رايانه 6كيلومتر : زنجان زنجان 

 مركز ابهر نور پيام دانشگاه-رو به روي دانشگاه آزاد-بلوار دانشجوابهر :  ابهر

 صنعتي، دانشگاه پيام نور مركز طارمآب بر، خيابان امام، نرسيده به شهرك :  طارم طارم

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

 سمنان

 ميدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، درب اصلي كتابخانه مركزي دانشگاه  : دامغان دامغان 

 روبروي پارك سوكان، پرديس شماره يک دانشگاه سمنان، ساختمان انتشارات دانشگاه  : سمنان سمنان 

 پرديس اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود، سازمان مركزي بلواردانشگاه، ميدان هفتم تير، : شاهرود شاهرود

 گرمسار دانشگاه -آباد حاجي راه سه -سمنان به گرمسار جاده 3 كيلومتر شمالي ضلع گرمسار: گرمسار

 سیستان و 
 بلوچستان

 طبقه همكف -يقنبر ديساختمان شه -قيقا دانيم -چابهار ييايو علوم در يانورديدانشگاه در چابهار: چابهار
كنارك، هيرمند سيب سوران،  ،خاش، دلگان

زهک، مهرستان، قصرقند،  ر،نيک شهر، الشا
 بنت،بمپور،راسک،ميرجاوه،هامون،فنوجسرباز،

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط برادرانحوزه خواهران و 

 جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه زابل، ساختمان ابوسعيد سجزي  2كيلومتر : زابل زابل 

 دانشگاه واليت ايرانشهر بزرگراه شهيدمرادي، 4كيلومترایرانشهر: ایرانشهر

 مجتمع آموزش عالي سراوان -جنب ساختمان فرمانداري-بلوار پاسداران : سراوان سراوان

 دانشگاه، ورودي زيباشهر، سازمان مركزي دانشگاه سيستان وبلوچستان، دفترمعاونت آموزشي دانشگاهخيابان  : زاهدان زاهدان 

 



 

 

 4صفحه 

 1400و برادران آزمون سراسری  کارت شرکت در آزمون حوزه خواهرانآدرس محل رفع نقص  -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 

 فارس

 انتهاي بلوار شهيد محب، دانشگاه فسا  : فسا فسا

 استهبان بلوار سرداران شهيد جنب ترمينال دانشگاه پيام نور مركز استهبان : استهبان استهبان 

ستان، سرو ستم،  سارگاد، ر كوار،  اقليد، پا

شبند،  شت، فرا شت، خرامه، زرين د مرود

گان، گراش، مهر،  قيروكارزين، خنج، بخت

داراب، زرقان، ميمند، بيرم، جويم، آباده، 

يد ـــنجان،فورخ، خرم ب تان،ارس ـــ ، الرس

 سرچهان

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

  ، دانشگاه پيام نور مركز جهرم13كوچه  ،بلوار آزادگانجهرم :  جهرم 

 نور مركز اوز اميدانشگاه پ - جاده خنج 3 لومتريك اوز: اوز

 ، ساختمان آموزشيدانيواحد سپ يدانشگاه آزاد اسالم، يشمال يكمربند : سپیدان سپیدان 

 خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز شیراز: شیراز 

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

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

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد )نورآباد( ممسني، ساختمان اداري«عج»اسكان عشاير، باالتر از بيمارستان وليعصر بلوار ممسنی:  ممسنی

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد المرد، ساختمان پژوهش ميدان دانشجو، : المرد المرد 

 ريز، ساختمان اداري، طبقه اولدانشگاه آزاد اسالمي واحد ني جاده )ني ريز، شيراز(،  5كيلومتر ریز:نی نی ریز

 بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز بوانات بوانات: بوانات

 قزوین

 الدين جمشيدكاشانيشهرك دانشگاهي انديشه، بلوار دانش، مؤسسه آموزش عالي غياث آبیك: آبیك 

 كار عالي آموزش موسسه-بلوارسهروردي : الوند البرز 

 بوئين زهرا ع/ دانشگاه  آزاد اسالمي واحد /جنب بيمارستان اميرالمومنين -جاده اشتهارد  3كيلومتر زهرا:بوئین زهرابوئین

 كاربردي علوم و فنون محمديه–مركز علمي– دانشگاه بلوار-كرج-قزوين اتوبان جنب:  محمدیه محمدیه

 شهرستان ذيربط: مديريت آموزش و پرورش حوزه خواهران و برادران تاکستان 

 يو مهندس يفن تيسا -)ره(ينيامام خم يالملل نيدانشگاه ب -يمانيسل ديبلوار شه قزوین: قزوین 

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

 کردستان
ـــقز، بانه،  مريوان، دهگالن، قروه، ديواندره، س

 بيجاركامياران و  سروآباد،
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

 يمركز آموزش زبان فارس -دانشگاه  ياصل يدرب ورود - انيقراد ابانيخ يابتدا -بلوار پاسداران  : سنندج سنندج 

 کرمان

 بلوار جمهوري ميدان امام حسين دانشگاه پيام نور  ساختمان آموزش انار: انار 

 : بلوار خليج فارس، دانشگاه پيام نور بم بم

 جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت  8كيلومتر جیرفت: جیرفت 

 102(اتاق ابتداي بلوار واليت، پرديس اصلي دانشگاه وليعصر)عج( رفسنجان، اداره كل آموزش)جنب مركزبهداشت دانشگاه رفسنجان: رفسنجان

 يامور مال ري. مد يساختمان ادارجاده سرباد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند،  زرند: زرند

 ابتداي جاده بافت، دانشگاه صنعتي سيرجان  سیرجان: سیرجان 

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

گنج، ريگــان، رودبــار جنوب، رابر، قلعــه

و  عنبرآباد ،نرماشــير، راور، بافتمنوجان، 

 بردسير

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

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

 كوهبنانبلوار امام رضا )ع(، دانشگاه پيام نور مركز -: ميدان آزادي کوهبنان کوهبنان

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



 

 

 5صفحه 

 1400کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسری آدرس محل رفع نقص  -2جدول شماره ادامه 

 استان
شهرستان و یا بخش محل برگزاری و 

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

 کرمانشاه

هاب،پاوه پل ذ ـــر ـــر، داالهو، س  ، روانس

نه، و ثالث ـــح ـــين، ص جاني، هرس با با

ــالم آبادغرب،  ــنقر، اس ــيرين، س ــرش قص

 كنگاور، جوانرود و گيالنغرب

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

 طاق بستان، باد ابريشم، پرديس دانشگاه رازي، سازمان مركزي دانشگاه، اداره آموزش کرمانشاه : کرمانشاه

 کهگیلویه و 

 بویر احمد

 ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي : یاسوج بویراحمد )یاسوج(

و  كهگيلويه)دهدشت(،بهمئي، لنده، چرام

 گچساران
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران:

 گلستان

ــاد،  ـــهر، آق قال، تركمن، علي آب آزادش

ـــت، مراوه تپه،  گاليكش، كالله، مينودش

 گميشان و بندرگز

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  حوزه خواهران و برادران:

 اي پسران كردكويخيابان جنگل، بلواردانشگاه، باالتر ازشهرك فرهنگيان، دانشكده فني وحرفه کردکوی: کردکوی

 خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  گرگان: گرگان 

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

 گیالن

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

 آستانه اشرفیه
آستانه  –ميدان سيد جالل الدين اشرف، بلوار دانشگاه، موسسه آموزش عالي مهر آستان  اشرفیه:آستانه 

 اشرفيه 

بندرانزلي، صومعه سرا، طوالش، لنگرود، 

  سياهكل املش، ،رضوانشهر ،ماسال، فومن
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

 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 الهیجان: الهیجان 

 لرستان

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

سلسله، دورود، دختر، دلفان، پلازنا، اليگودرز، 

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

 يانپزشكنددانشكده د، 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

 مازندران فناوري و علم دانشگاه دريا جاده 3 كيلومتربهشهر:  بهشهر 

 منطقه ساحلي چپكرود، دانشگاه آزاد اسالمي واحد جويبار :جویبار جویبار 

 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 رامسر: رامسر رامسر 

 دانشكده فني امام محمد باقر)ع( خيابان شهيد مطهري)طبرستان(، : ساری ساری 

شت، نكا،   شهر، كالرد شرقينو  ،بند پي 

 ، محمود آباد، تنكابن، نورقائم شهر
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  حوزه خواهران و برادران

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوادكوهآالشت،  -آزاد مهردوراهي آزاد مهر  : سوادکوه سوادکوه

 



 

 

 6صفحه 

 1400کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسری آدرس محل رفع نقص  -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 

 مرکزی

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

 509انتهاي بلوارپاسداران، دانشگاه تفرش، ساختمان دانشكده علوم، طبقه سوم اتاق  شهرك امام )ره(، تفرش: تفرش

 بلوار شهداي دانشجو، ابتداي جاده اليگودرز، دانشگاه پيام نور مركز خمين خمین: خمین 
خنداب و  كميجان، آشــتيان، ســاوه، زرنديه،

 فراهان
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

 عباس آباد، دانشگاه پيام نور مركز شازند شازند: شازند 

 دانشگاه، دانشگاه پيام نورمركز دليجان: خيابان دلیجان دلیجان

 كيلومتر يک جاده خمين مركز آموزش عالي محالت محالت: محالت

 هرمزگان

بستک، بندرلنگه، پارسيان، جاسک، حاجي آباد، 

 بشاگرد، خمير، رودان، سيرك، ميناب و قشم
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران

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

 پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف كيش، بلوار دانشميدان اميركبير،  کیش: کیش 

 همدان

 نور مركز بهار اميدانشگاه پ -كمال يتراب ديشه ابانيخ -جيبلوار بس -شهرستان بهار بهار: بهار

 مهندسي بلوار حضرت حيقوق نبي)ع(، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان، ساختمان فني و تویسرکان: تویسرکان

 ، دانشگاه پيام نور مركز رزن1ابتداي جاده تهران، كيلومتر رزن: رزن 

 دانشگاه پيام نور مركز كبودرآهنگ نوژه، جنب فني و حرفه اي،ميدان واليت، بلوار واليت، روبروي پايگاه شهيد  کبودرآهنگ: کبودرآهنگ 

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران  ،فامنين،خزلدرگزين

 يساختمان مركز، جاده اراك، دانشگاه مالير 4كيلومتر  مالیر: مالیر 

 نهاوند دانشگاه -بروجرد  جاده 6 كيلومترنهاوند :  نهاوند 

 آبادي اسد الدين جمال سيد دانشگاه-رضائيان شهيد بلواراسدآباد:  اسدآباد

 دانشگاه مركزي سازمان - سينا بوعلي دانشگاه روشن احمدي شهيد بلوار پژوهش چهارراه: همدان همدان 

 یزد

 بلوارآيت اهلل خاتمي، دانشگاه اردكان :اردکان اردکان 

 بهشتي،)ابتداي ورودي شهر(، ساختمان مركزي دانشگاه پيام نور مركز بافقبلوار شهيد : بافق بافق 

 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 مروست،، خاتم، اشكذر)صدوق(،ابركوه

 ساختمان اصلي، خيابان شهيد مطهري، خيابان سيد احمد خميني، دانشگاه پيام نور مركز مهريز مهریز: مهریز 

 بلوار خرمشهر، بلوار حجت االسالم يحيي زاده، دانشگاه ميبد میبد: میبد 

 چهار راه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد، ورودي دانش ،صفائيه یزد: یزد 

 
  



 

 

 7صفحه 

شهرستان محل  که 1400آزمون سراسری سال  متقاضیان شرکت در آزمون برای محل رفع نقص کارت ـ نشاني 3 شماره جدول

 باشدمي شهرستان تهران 2و  1برگزاری آزمون و رفع نقص کارت ورودی آنان براساس جدول شماره 

محل رفع نقص 

 کارت

 09/4/1400شنبه چهار 08/4/1400 سه شنبه

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

 18تا 14 

 دانشگاه خوارزمی تهران 

 )تربیت معلم تهران(

 )حوزه خواهران(

و سالهای  1382کلیه متولدین سال 

 بعد از آن با حرف اول نام خانوادگی 

 )الف( تا )س(

 1باجه شماره 

با حرف اول نام  1381کلیه متولدین سال 

 خانوادگی )الف( تا )س(

 1باجه شماره 
 كليه متولدين سالهاي 

1378 ،1380،1379   

كليه متولدين سال 

و سالهاي  1377

و سالهای  1382کلیه متولدین سال  قبل از آن

 بعد از آن با حرف اول نام خانوادگی

 )ش( تا )ی( 

 2باجه شماره 

با حرف اول نام  1381کلیه متولدین سال 

 خانوادگی )ش( تا )ی(

 2باجه شماره 

دانشكده فرهنگ و 

دانشگاه سوره  ارتباطات

 )حوزه برادران(

و سالهای  1382کلیه متولدین سال 

 بعد از آن با حرف اول نام خانوادگی 

 )الف( تا )س(

 1باجه شماره 

با حرف اول نام  1381کلیه متولدین سال 

 خانوادگی )الف( تا )س(

 1باجه شماره 

 كليه متولدين سالهاي 

1377 ،1378 ،

1380،1379   

كليه متولدين سال 

و سالهاي  1376

و سالهای  1382کلیه متولدین سال  قبل از آن

 بعد از آن با حرف اول نام خانوادگی

 )ش( تا )ی( 

 2باجه شماره 

با حرف اول نام  1381کلیه متولدین سال 

 خانوادگی )ش( تا )ی(

 2شماره باجه 

 خواهران: الف ـ حوزه 

 تهران، درواز دولت، خيابان خاقاني، نبش كوچه بوربور، ساختمان پرديس دانشگاه خوارزمي، طبقه همكفدانشگاه خوارزمي )پرديس تهران( :  -

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

 

 8/4/1400می بایست در روز سه شنبه  3بدون توجه به زمان بندی اعالم شده در جدول شماره  گروه آزمایشی هنر متقاضیان  تذکر :

 .کارت شرکت در آزمون به باجه رفع نقص اقدام کنند جهت رفع نقص 


