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  صخصودر نشگاهی د داجهان موآزطالعیه مرکز ا
 کشور امالک و اسناد ثبت سازمان قراردادی نیروی استخدامی آزمونفع نقص ر یهامحل باجهم عالا

 
 
با توانند ، داوطلبان گرام  م ساندرم  کشتتور امالک و استتناد ثبت ستتازمان قراردادی نیروی استتدادام  آزموندر شرکت ن طلباداوکلیه ع طالاسیله به ینوبد

سامانه  سدادام  آزمون»و اندااب نام آزمون  www.hrtc.irمراجعه به  سناد ثبت سازمان قراردادی نیروی ا شور امالک و ا ورود به پروفایل خود، کارت ورود به و « ک
 .جلسه را دریافت کنند
جعه به سامانه  ابا مرد، نم شود خون مودر آزشرکت رت فق به پرینت کاموز، نیارد مو یهگیررشدن کد اندر خدیادر الیل دبه ن طلبااز داوچنانچه هر یک 

www.hrtc.ir  سپس و ام قدا یهگیرریاب  کدزنسبت به باد خواه تلفن همرره شماو کد مل  دن نمووارد با ، «یهگیرریاب  کدزبا»باش با کلیک بر روی نام آزمون و 
 .نماید

   شده باشند:دایر توجه ارد زم  به مواگرن طلباداو
شنبهاز روز ست ا یور ضر، نددنموه مشاهدن موآزبه جلسه رت ورود کارج در مندت طالعادر اکه مغایرت   ت رصو . در1 پنجشنبه  روز لغایت  1399ماه تیر 18 چهار

در مسدقر ، نشگاه د داجهان موآزمرکز ه نمایند به (دار یا شناسنامه عکسو مل  رت کا)شناسای  معدبررت شدن کااه دابا به همر 13ل  ا 9ساعت از  1399ماه تیر 19
 جعه نمایند.  امر ،سته اکر شدذین صفحه ایل در ذنها آدرس آکه  ،فع نقصریکدرین باجهدنز

 ،م باشدو ... طلب داوبه جز عکس  عکس ، درج عکسدن نبو ضحدن، وافاقد عکس بو، جملهاز شکاالت  ا یداراطلب ن داومودر آز شرکترت . چنانچه کا2
مل  یا شناسنامه  رت کا، 4×3قطعه عکس  2 شدناه دابا همر 13ل  ا 9ساعت از  1399ماه تیر 19پنجشنبه روز لغایت  1399ماه تیر 18 چهارشتتنبهاز روز ست ا یور ضر

 جعه نمایند.  امر ،سته اکر شدذن صفحه یایل در ذنها آدرس آکه ، فع نقصریکدرین باجه دنزدر نشگاه  مسدقر د داجهان موآزمرکز ه شاصاً به نماینددار، عکس
 

 های باجه رفع نقص : آدرس
ام واحد آدرس پسد  پیش شماره شماره تماس  ردیف ن
)ره(  -تبریز   -آذربایجان شرق  ۰41 333۷۰431  1مرکز آموزش تاصص  شماره  -کوی بزرگمهر -جنب کداب فروش  فروزش  -خیابان امام خمین  

 1 آذربایجان شرق 
 مرکز آموزش  شهرسدان میانه -ساخدمان امیر -خیابان امام -میانه  -آذربایجان شرق  ۰41 ۵222۷۶2۷
 ساخدمان غیب  -خیابان هفت تیر -چهارراه هفت تیر  -مرند  -آذربایجان شرق  ۰41 422221۰4
 چ ساخدمان قلم  -اول دیزج -خیابان کبودان -عجب شیر -آذربایجان شرق  ۰41 3۷۶22۶9۶
 2 آذربایجان غرب  ارومیه . خیابان شهید امین . روبروی بانک تجارت . معاونت آموزش  جهاد دانشگاه  آذربایجان غرب  ۰44 334۵۵989

 3 اردبیل طبقه دوم –جهاددانشگاه  واحد اسدان اردبیل  -میدان شفا  -اردبیل شهرک کارشناسان ۰4۵ 118داخل   33۷49۵۰3
 4 اصفهان جهاددانشگاه  2مرکز شماره   -چهارراه جهانگیر خان قشقای   -خیابان میر -اصفهان  ۰31 3۶۶29۰1۰
32۵۰۰113 

 ۵ البرز جهاددانشگاه  اسدان البرز  -خسروی شرق   -نبش خیابان شهید مسرور -خیابان ندای جنوب   -میدان مهران -کرج ۰2۶ 11۵داخل   32۵21124

٣٢٢٣٢٥٦٨ 
32243۵۷۷ 

ی -ایالم ۰84  ۶ ایالم جهاد دانشگاه  واحد اسدان ایالم -خیابان فداییان اسالم - بلوار تعمیرکار



 

 

ام واحد آدرس پسد  پیش شماره شماره تماس  ردیف ن
٣٣٣٥٠٤٣٥ 
)ره( -بوشهر ۰۷۷ ٠٩٠١٧٧١٦٣٣٩  ۷ بوشهر ٦نبش نوروز -خيابان فردوس  )پل پور درویش( -خیابان امام خمین  

 8 تهران جهاددانشگاه  سازمان تاصص  آموزش مرکز -118شماره  -مابین خیابان نادری و فلسطین -بلوار کشاورز -تهران ۰21 84۶۵۰
 9 چهارمحال و بادیاری مرکز شماره یک جهاددانشگاه 1۷شهرکرد خیابان شریعد  نبش کوچه  ۰38 33332۰93
ردگان  3444۶۶93  جهاددانشگاه  لردگانخیابان گلزار شهدا مرکز  -ل

 1۰8داخل   322۰۷۰۷3
۰۵۶ 

ی -بیرجند  مرکز علم  کاربردی جهاد دانشگاه  -تقاطع قدس شرق  -بلوار غفار
 1۰ خراسان جنوب 

ی -قائن  -اسدان خراسان جنوب  32۵248۰۰  جهاد دانشگاه  قاینات -4خیابان امین زاده  -میدان شیراز
3843۰۰24 
3199۷2۵2 ۰۵1 

 

 جهاددانشگاه  -مجدمع دکدر شریعد  -سه راه ادبیات -مشهد
1 خراسان رضوی  مرکز علم  کاربردی جهاددانشگاه  -بلوار سید مرتض  -کاشمر 3-۵۵2۵۰8۰۰ 1

 مرکز فرهنگ  و آموزش  جهاددانشگاه -13معلم  -بلوار معلم -نیشابور 42۶33۰۷8
مرکز آموزش تاصص  کوتاه مدت جهاددانشگاه  - 13نبش شهید امام   -امیریه شمال   -چهار راه امیریه -بجنورد -خراسان شمال  ۰۵8 32223۷3۷  12 خراسان شمال  .
333۶113۵ 
 13 خوزسدان خوزسدانمرکز آموزش های تاصص  کوتاه مدت شماره یک جهاد دانشگاه   -نبش خیابان غله  -ضلع جنوب  اسدادیوم تاد  -امانیه -اهواز ۰۶1 333۶198۰

 14 زنجان همکفبلوار مال صدرا)آیت اهلل رفسنجان ( جنب میدان شورا مجدمع جهاددانشگاه  طبقه  -اراض  پایین کوه  -زنجان  ۰24 33۰3۵4۵۵
3333۷141 

۰23 
 بلوار قائم خیابان دانشجو مرکز علم  کاربردی جهاددامشگاه  طبقه همکف -سمنان 

 1۵ سمنان
 امور آموزش   -دانشگاه آزاد اسالم  شاهرود -شاهرود  

33413۶۵۰ 
۰۵4 

 مرکز آموزش  کوتاه مدت جهاد دانشگاه  -1جانبازان  -تقاطع دانشگاه و جانبازان -خیابان دانشگاه  -زاهدان
 دانشگاه جامع عمل  کاربردی جهاد دانشگاه  -)ع(نبش میدان امام رضا   -بولوار شهیدان دولد  مقدم -زابل 3228819۰ 1۶ سیسدان و بلوچسدان

یرانشهر 13-3۷23۰۰12  مرکز کوتاه مدت جهاد دانشگاه  -روبروی دبیرسدان توحید -خیابان طالقان  -ا
233۰3۰4۷ 
323۰3۰48 

۰۷1 

 کوچه جنب اسدانداری و دانشکده پزشک -بلوار زند -شیراز

 ۷ فارس

۵4221۰11 
 روبروی بانک مهر اقدصاد-بهمن 22خیابان  -جهرم ۵42333۰1

42218۰۶۰ 
42218۰۶1 

 طبقه سوم -اداره ارشاد -خیابان ارشاد -کازرون

۵322۵۵۰۰ 
 جنب هایپر مارکت میچکا -فلکه معلم -اسدهبان ۵321231

38۷33182 
 خیابان جهاد غرب  -فیروزآباد 38۷31119

 فلکه طاووس -شهر جدید -الرسدان ۵22۵۵۰32
432314۰8 
 جنب درمانگاه امام عل )ع( -خیابان میرزا خان  -مرودشت 4322۶1۵2

۵2۷2۰999 
۵2۷2۷4۵۶ 

 خیابان شهید فهمیده -بلوار معلم -المرد

۵3۵۶1193 
 روبروی مسجد خیاط  -خیابان طالقان  –داراب  ۵3۵۶1194

 شهداکوچه  -خیابان امیرکبیر -اقلید 44۵2322۵



 

 

ام واحد آدرس پسد  پیش شماره شماره تماس  ردیف ن
 18 قزوین مرکز آموزش  جهاد دانشگاه  -جنب بانک سپه  -چهارراه ولیعصر -قزوین ۰28 9-333۷۶۷9۷
لوار شهید مندظری کوچه - قم ۰2۵ 3۷8328۷8  19 قم مرکز فناوری اطالعات جهاددانشگاه  -28ب
3328۷۵1۶ 

۰8۷ 

 دانشگاه  اسدان کردسدانساخدمان جهاد  -سایت اداری -سه راه جهاد  -سنندج 

 2۰ کردسدان

3823۷4۶4 
 ساخدمان جهاد دانشگاه  بیجار -جنب دانشگاه پیام نور -خیابان دانشگاه  -شهرک آفداب -بیجار 3823۷4۶۵

 جهاد دانشگاه  -سه راه فرمانداری  -خیابان کشاورزی روبروی -مریوان 34۶۰3۷۰۶
انه 342۵۷83۷  جهاد دانشگاه  -جنب مرکز بزرگ اسالم  -چهارراه اوقاف -ب
 جهاد دانشگاه   -خیابان فردوس  -میدان قدس -سقز 3۶219124
٣٣٢٥٧٥٦٣ 
ی جهاد دانشگاه  اسدان کرمان -حدفاصل بيمارسدان افضلي پور و دانشگاه شهيد باهنر -کرمان  ۰34 ٠٩١٠٣٦٦٦٠٦٤  21 کرمان دفدر مرکز

38239۰9۶ 
 3۰۷داخل  31۰31

 22 کرمانشاه مرکز آموزش  شماره یک جهاد دانشگاه  اسدان کرمانشاه  -بهمن 22سه راه  -بلوار شهید بهشد  -کرمانشاه  ۰83

۰91۷۵1۷2۰۰1 
 

 جهاددانشگاه  واحد کهگیلویه وبویراحمد - ۵نبش کاشان   -بلوار بویراحمد -یاسوج
ی شهر-دهدشت  ۰91۶91313۵۰ 23 کهگیلویه و بویر احمد  مرکز آموزش های تاصص  جهاددانشگاه   -ساخدمان شایان -روبروی  کمیده امداد -کوچه کمیده امداد امام خمین )ره( -میدان مرکز

 مرکز آموزش های تاصص  جهاددانشگاه  - جنب مسجد بیت العباس -کوچه بالدیان -گچساران ۰91۷842328۶
3232۶49۷ 

۰1۷ 
 مرکز آموزش های تاصص  جهاد دانشگاه  گرگان - 29داخل عدالت  -خیابان ولیعصر)عج(  -گرگان، 

 33332۶۶۰ 24 گلسدان
33332۶۷۰ 

 جنب پاساژ طباطبای  -نرسیده به سه را نامجو -ابددای شهدای غرب -خیابان امام خمین  جنوب  -گنبدکاووس
 دانشگاه  گنبدمرکز آموزش های تاصص  کوتاه مدت جهاد 

 2۵ گیالن معاونت آموزش  سازمان جهاددانشگاه  گیالن -ابددای خیابان نامجو -تقاطع غیر همسطح نیایش )میدان سابق گاز( -رشت -گیالن ۰13 333۶22۷4
33231۷۰1 

۰۶۶ 
 معاونت آموزش  جهاد دانشگاه  -ابددای کوی جهاد گران  -بهمن 22میدان  -خرم آباد 

 مرکز آموزش  جهاددانشگاه   )ساخدمان علوم قرآن  سابق( -میدان مدرس کوچه شهید ناصر فاضل  -بروجرد 42۵1۶811 2۶ لرسدان
 مرکز آموزش جهاد دانشگاه  -جنب مسجدالرضا)ع(  -خیابان سپاه  -کوهدشت 32۶42889
332۶۷8۰4 

۰11 
) طبرسدان (  -بلوار خزر  -ساری )ع( -خیابان شهید مطهری   دانشکده فن  امام محمد باقر 

 2۷ مازندران
ابل 323۶2921  دانشگاه صنعد  نوشیروان  بابل -خیابان دکدر شریعد   -ب
 28 مرکزی مرکز آموزش تاصص  کوتاه مدت شماره یک -کوچه پشت مسجد حاج آقا صابر -خیابان شهید بهشد  -اراک  ۰8۶ 32241434
 29 هرمزگان معاونت آموزش  جهاد دانشگاه -روبروی بلوار مادر  -خیابان وحدت   -بلوار شهید ناصری -مصل پشت  -بندر عباس ۰۷۶ 33339814
 3۰ همدان جهاد دانشگاه  همدان -بلوار شهیدان شاه حسین  -میدان پاسداران -همدان ۰81 34248۶88
 31 یزد م عل )ع( طبقه همکفاساخدمان ام -سازمان جهاد دانشگاه  اسدان یزد -اندهای بلوار شهدای گمنام  -میدان عالم -صفائیه -یزد ۰3۵ 383۰34۵8
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