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 و یکم بیستمنوبت  - 1399هاي فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال آزمون ورودي دورهـ نشانی محل رفع نقص کارت شرکت در 2جدول شماره 

 1صفحه   

 استان نام
 محل برگزاريشهرستان 

تشکیل باجه رفع و  آزمون
 نقص

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

 آذربایجان شرقی

 بهشتی راهی شهیدسهنبش  خیابان مشروطه(امامیه سابق)، حکیم نظامیبلوارتبریز:  نور مرکز تبریزدانشگاه پیام تبریز
 عصریشهرك ولبستان آباد :  بستان آبادنور مرکز دانشگاه پیام بستان آباد

  (ع) یامام عل دانیم: بناب  بنابنور مرکز دانشگاه پیام بناب
  کی فاز نیشهاب الد خیشهرك ش:  اهر  اهرنور مرکز دانشگاه پیام اهر

  مجلس دانیم: مراغه  مراغهنور مرکز دانشگاه پیام مراغه
  بزرگ مرند ياز مهمانسرا باالتر زیتبر -جاده مرند مرند :  مرندنور مرکز دانشگاه پیام مرند
 نیکنامی دکتر خیابان معلم جنوبی، خیابان شهید  میانه: نور مرکز میانهدانشگاه پیام میانه

 آذربایجان غربی

 (ع)ساختمان امام صادق یضلع جنوب ،ارومیه شهریور، دانشگاه پیام نور 8انتهاي خیابان  ارومیه: نور مرکز ارومیهدانشگاه پیام ارومیه 
 آباد یتپه عل، بلوار دانشجو:  بوکان نور مرکز بوکاندانشگاه پیام بوکان
  باقرالعلوماداري ساختمان دانشگاه پیام نور خوي، خیابان دانشگاه، بلوار ولیعصر(عج)،  خوي: نور مرکز خويدانشگاه پیام خوي

  یاتاق سرپرست، نور سردشت امیدانشگاه پ، جاده بیوران 3کیلومتر سردشت :  سردشتنور مرکز دانشگاه پیام سردشت
 مهاباد -بوکان  يکمربند، نور امیبلوار دانشگاه پ : اندوآبیم نور مرکز میاندوآبدانشگاه پیام میاندوآب

 عصر یول ابانیخ، عصر یشهرك ول:  ماکو ماکونور مرکز دانشگاه پیام ماکو
 ابتداي بلوار شهید شهریکندي مهاباد: نور مرکز مهاباددانشگاه پیام مهاباد

 اردبیل
  خیابان دانشگاه، جنب مجتمع تفریحی ورزشی شورابیل اردبیل: نور مرکز اردبیلدانشگاه پیام اردبیل

 يسابق) بلوار عالمه جعفر ي(دادگستریمانیقاسم سل دیشه دانیم: شهر نیمشگ هرمشکین شنور مرکز دانشگاه پیام مشکین شهر
 يریجنب اداره امور عشا ،جهاد ابانیخ ،پارس آباد آباد:پارس نور مرکز پارس آباددانشگاه پیام ابادپارس

 اصفهان

  منشاصفهانی(کهندژ)، نبش خیابان نبوياشرفیآیت اله خیابان  اصفهان: نور مرکز اصفهاندانشگاه پیام اصفهان 
 بلوار امام حسین (ع)، جنب پارك شهید بهشتی شهرضا: نور مرکز شهرضاپیامدانشگاه  شهـرضا 

 بلوارتوحیدشهر): (زرینلنجان شهر)نور مرکز لنجان (زریندانشگاه پیام شهر)(زرینلنجـان
  دانشجو خانه کارگر، انتهاي بلوارمحله  شهر:شاهین شاهین شهر ومیمه مرکزنوردانشگاه پیام شاهین شهر و میمه

 نور امیدانشگاه پ یساختمان آموزش یضلع شرق ،نیینا -اردستان يکمربند: اردستان  اردستاننور مرکز دانشگاه پیام اردستان
   یبلوار بهشت غرب ،السالم ضیف ابانیخ ،هیمنظرخمینی شهر :  نور مرکز خمینی شهردانشگاه پیام خمینی شهر

 دانشگاهبلوار ، حانهیفلکه ر:  رمیسم سمیرمدانشگاه پیام نور مرکز  سمیرم
 گانینور مرکز گلپا امیدانشگاه پ کیواحد انفورمات ،یتخت ابانیخ:  گانیگلپا دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان گلپایگان

 آموزشیکاشان، ساختمان دانشگاه پیام نوربلوار امام رضا(ع)،  : کاشان کاشاننور مرکز دانشگاه پیام کاشـان  
 بلوار طالقانی : نجف آباد دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد نجف آباد

 البرز
 ايبلوار آیت اهللا خامنه هشتگرد قدیم: نور مرکز هشتگرد (ساوجبالغ)دانشگاه پیام (ساوجبالغ)هشتگرد

 بلوارشهیدکمالی دهقانبلوار مؤذن، ، رجایی شهر کرج: نور مرکز کرجدانشگاه پیام کـرج

 ایالم
 نور چهارراه پیام ایالم: نور مرکز ایالمدانشگاه پیام ایالم

  کاوهبلوارکوي ایثارگران،  :دره شهر دره شهرمرکز پیام نور دانشگاه  دره شهر
  دیشه ادیباالتر ازبن-(ع)نیبلوار امام حس: دهلران نور مرکز دهلراندانشگاه پیام دهلران

 بوشهر

  بلوار شهید چمران ، خیابان غدیر بوشهر: مرکز بوشهر نوردانشگاه پیام بوشهر
 ساختمان آموزشنور برازجان، دانشگاه پیام ، بعد از بیمارستان مهر ،شهرك شهید اسديبرازجان :  نور مرکز برازجاندانشگاه پیام برازجان
 ینجف یاحمد دشت رزایحاج مبلوار:  خورموج خورموجدانشگاه پیام نور مرکز  خورموج
 پیام نور 1ساختمان شماره  ،خیابان فرهنگ، بلوار سیراف:  عسلویه دانشگاه پیام نور مرکز عسلویه عسلویه

 (ع)یامام عل بلوارگناوه :  دانشگاه پیام نور مرکز گناوه گناوه
 بلوار امام خمینی (ره)، خیابان دانشگاه کنگان: نور مرکز کنگاندانشگاه پیام کنگان

 تهران

 انتهاي خیابان امام حسن مجتبی(ع)، سمت چپ میدان نماز، اسالمشهر:  نور مرکز اسالمشهردانشگاه پیام اسالمشهر
 آیت اله هاشمی رفسنجانی، انتهاي بلوار خمینی (ره) میدان امام، قرچک ورامین: نور مرکز ورامیندانشگاه پیام ورامین

 بلوار کشاورز، بلوار بوستان ،میدان هفت تیر، شهر نسیم شهرشهرستان بهارستان:  کریمرباط نور واحد بهارستان دانشگاه پیام بهارستان

 نور واحد مالرد امیدانشگاه پ مالرد
دکتر زرگر دهک  ابانیخ يانتها ،سمت چپ ،ارسطو نیبعد از پمپ بنز، به صفادشت دهینرس :مالرد

  قشالق
 خیابان باران شرقی، خیابان آسمان، 2فاز شهرجدید پرند:  نور مرکز پرنددانشگاه پیام رباط کریم

 خیابان شهید عربخواري، سه راه تقی آباد، سه راه ورامین شهرري: نور مرکز شهرريدانشگاه پیام ري
 يساختمان ادار ،نور مرکز دماوند امیدانشگاه پ ،جیبس دانیجنب م ،هیشهرك امام دماوند: نور مرکز دماونددانشگاه پیام دماوند
 اطالعات يفناور واحد ،ارینور مرکز شهر امیدانشگاه پ ،دیبلوار توح ،شهرك صدف: شهریار نور مرکز شهریاردانشگاه پیام شهریار

 تهران 
 سپند، ساختمان ادارياللهی، نبش خیابان خیابان استادنجات زند،تهران: خیابان کریمخان حوزه خواهران: نور مرکز تهران جنوبدانشگاه پیام
 اللهی، نبش خیابان سپند، ساختمان آموزشیزند، خیابان استادنجاتتهران: خیابان کریمخان:  حوزه برادران نور مرکز تهران جنوبدانشگاه پیام
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 2صفحه   

 استان نام
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تشکیل باجه رفع و  آزمون
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 آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران نام مرکز دانشگاهی

چهارمحال و 
 بختیاري

 دانشگاه پیام نور بروجن، دفتر آموزش، انیدتندگویسالن شه يرو به رو، لوار مدرسب بروجن: نور مرکز بروجندانشگاه پیام بروجن

  دانشگاه ابانیخ ،يجمهور دانیم:  فارسان دانشگاه پیام نور مرکز فارسان سانرفا
 آباد یمحله حاج، (ره) امام ابانیخ:  لردگان دانشگاه پیام نور مرکز لردگان لردگان

 پارك ملت يروبرو ،یشمال یفردوس ابانیخ: شهرکرد نور مرکز شهرکرددانشگاه پیام شهرکرد

 خراسان جنوبی
  بلوار شهید آوینی: بیرجند نور مرکز بیرجنددانشگاه پیام بیرجند
 (عج)عصریبلوار ول: فردوس دانشگاه پیام نور مرکز فردوس فردوس
 دانشگاهلوارب: نیقا یندانشگاه پیام نور مرکز قا قائنات

 خراسان رضوي

 (عج)شهرك ولی عصر: حیدریهتربت تربت حیدریهنورمرکز نشگاه پیامدا تربت حیدریه
 69، بلوار آموزگار، آموزگار 71بلوار معلم، معلم: مشهد مرکز مشهد نور دانشگاه پیام مشهد
 یساختمان آموزش ،نور امیدانشگاه پ، بلوار دانشگاه (عج)،عصریولبلوار : خواف دانشکاه پیام نور مرکز خواف خواف

 دانشگاه ابانیخ يانتها: سرخس  نور مرکز سرخسدانشگاه پیام  سرخس
  یبعد از پارك جنگل ،دانشگاه ابانیخ:  مانیفر دانشگاه پیام نور مرکز فریمان فریمان
  مشهد -بزرگراه قوچان  4 لومتریک: قوچان  دانشگاه پیام نور مرکز قوچان قوچان
  یمرتض دیبلوار س یضلع شرق: کاشمر  دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر کاشمر
  دهیشور دیشه ابانیخ يانتها :  گناباد دانشگاه پیام نور مرکز گناباد گناباد

  خیابان دانشگاه، بلواردکتر سیادتی سبزوار: نور مرکز سبزواردانشگاه پیام سبزوار
 جاده باغرود 8کیلومتر  نیشابور: نور مرکز نیشابوردانشگاه پیام نیشابور

 شمالیخراسان 
  طبقه همکفبجنورد، ساختمان علوم انسانی، دانشگاه پیام نور خیابان سعدي، کوي جانبازان،  بجنورد: نور مرکز بجنورددانشگاه پیام بجنورد

 نورمرکز اسفرایندانشگاه پیام اسفراین
ساختمان شماره ، اسفرایندانشگاه پیام نور ، جنب اداره برقبلوار برادران شهید رباط سرپوشی،  ابتدايسفراین: ا

 طبقه اول، 2

 خوزستان

 دانشگاه پیام نور آبادان، دفتر آموزش، ، خیابان رازي(سیکلین)کوي طالقانی آبادان: نورمرکزآباداندانشگاه پیام آبادان
  گلستان، انتهاي بلوار پردیس جاده اهواز: نور مرکز اهوازدانشگاه پیام اهواز

  بلوار دانشگاه يانتها ،پارك کوهستان رامهرمز: نور مرکز رامهرمزپیامدانشگاه  رامهرمز
 ، بعد از ترمینال اهوازآبادجاده صفی 3کیلومتر  دزفول: نورمرکزدزفولدانشگاه پیام دزفول
 پشت اداره هواشناسی ،غالمیان میدان شهیدجاده قدیم اهواز، شهرك صنعتی،  بهبهان: نور مرکز بهبهاندانشگاه پیام بهبهان

 وریشهر 17استقالل و  نیب انیفردچ دیشه ابانیخ:  مشکیاند نور مرکز اندیمشکدانشگاه پیام اندیمشک
 يزیاتاق برنامه ر، يادار تیسا، طبقه همکف، ذهیامرکز  ورن امیدانشگاه پ: ایذه نور مرکز ایذهدانشگاه پیام ایذه

 وري اطالعاتواحد فناسوسنگرد، پیام نور  دانشگاهه، بلوار دانشجو، کمربندي هویزسوسنگرد :  سوسنگرددانشگاه پیام نور مرکز  سوسنگرد
 شادگان، اتاق آموزش هاي آزاد نور امیدانشگاه پ ،این یبلوار بهبهان: شادگان  نور مرکز شادگاندانشگاه پیام شادگان

 يساختمان ادار، نور امیدانشگاه پ الیشهرك دان: شوش  نور مرکز شوشدانشگاه پیام شوش
 یبعد از دانشگاه ازاد اسالم ،بلوار دانشگاه: شوشتر شوشترنور مرکز دانشگاه پیام شوشتر

 نور امیدانشگاه پ، ملت یجنب پارك جنگل، انی یب یجاده ب: مانیسجدسلم نور مرکز مسجد سلیماندانشگاه پیام مسجدسلیمان

بندر امام نور مرکز دانشگاه پیام امام خمینی(ره)بندر 
  شهرك مقداد :بندرامام خمینی(ره) خمینی(ره)

 زنجان
 بلوار دانشجو بعد از اداره برق ابهر، زنجان،- نیقزو تیجاده ترانز :ابهر نور مرکز ابهردانشگاه پیام ابهر

 ، اتاق مجازي، طبقه اولغدیرساختمان دانشگاه پیام نور زنجان، خیابان امامت،  میدان رسل،: زنجان نور مرکز زنجاندانشگاه پیام زنجان

 سمنان
 میدان استاندارد، جنب اداره محیط زیست :سمنان نور مرکز سمناندانشگاه پیام سمنان
  دانشگاه آزاد اسالمی، مقابلبلوار دانشگاه :شاهرود نور مرکز شاهروددانشگاه پیام شاهرود

سیستان و 
 بلوچستان

  ابتداي بزرگراه  شهید مرادي، جاده بمپور :ایرانشهر نور مرکز ایرانشهردانشگاه پیام ایرانشهر
  ارتش ابانیخزابل :  نور مرکز زابلدانشگاه پیام زابل

  بلوار معلمسراوان :  نور مرکز سراواندانشگاه پیام سراوان
  ایبلوار خاتم االنبنیک شهر :  نور مرکز نیک شهردانشگاه پیام نیک شهر

 خیابان امام خمینی(ره)، ظفر جنوبی :چابهار نور مرکز چابهاردانشگاه پیام چابهار
 خلیج فارسبلوار :زاهدان نور مرکززاهداندانشگاه پیام زاهدان

 فارس

بین المللی، خیابان پیام نور، ساختمان قبل از نمایشگاه  ،شهرك گلستان، بلوار عالمه دهخدا :شیراز نور مرکز شیرازدانشگاه پیام شیراز
 (واحد تحصیالت تکمیلی)غدیر

 نورالمرد امیدانش، دانشگاه پ ابانیخ ،يمطهر دیبلوار شه: المرد نور مرکز المرددانشگاه پیام المرد
 نورکازرون امیجاده دوان، دانشگاه پ يابتدا کازرون: نور مرکزکازروندانشگاه پیام کازرون
 نور جهرم امی، دانشگاه پ13بلوار آزادگان، کوچه شماره : جهرم نور مرکز جهرمدانشگاه پیام جهرم

 یو رانندگ ییراهنما ابانیخ 2 لومتریمسجدالرسول(ص)، ک ابانیخ ي)، روبريقدس(کمربند ابانیخ:مرودشت نور مرکز مرودشتدانشگاه پیام مرودشت
 شیراز  -جاده فسا  3: کیلومتر فسا نور مرکز فسادانشگاه پیام فسا
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  فلکه حسن پور، یشمال نواب قزوین: نور مرکز قزویندانشگاه پیام قزوین  قزوین
 1متري بیگدلی، ساختمان شماره  20متري عماریاسر، بعد از مجتمع ادارات ، 75 قـم : نور مرکز قمدانشگاه پیام قـم قم

 کردستان

 ، خیابان نیما یوشیچ17/1شهرك بهاران، فاز  سنندج : سنندجنور مرکز دانشگاه پیام سنندج
  بلوار سردشت : بانه نور مرکز بانهدانشگاه پیام بانه 

   یاضیدکتر ر ابانیخ ،شهرك آفتاب:  جاریب نور مرکز بیجاردانشگاه پیام بیجار
 بلوار کردستان يانتها نیامام حس دانیم: قروه  نور مرکز قروهدانشگاه پیام قروه
  شهرك دانشگاه، خیابان دانشگاه سقز : نور مرکز سقزدانشگاه پیام سقز

 بلوار ورودي شهر، سه راه نی مریوان : نور مرکز مریواندانشگاه پیام مریوان

 کرمان

 ، روبه روي راهنمایی و رانندگیخمینیاحمدبلوار سید جمال الدین اسد آبادي، بلوار سید  سیرجان: نور مرکز سیرجاندانشگاه پیام سیرجان

ساختمان ،  نور مرکز رفسنجاندانشگاه پیام ،ابتداي بلوار والیت، جنب دانشگاه آزاد اسالمی: رفسنجان نور مرکز رفسنجاندانشگاه پیام رفسنجان
 يجالل مرتضو دیحاج س يادار

  خلیج فارسبزرگراه : بم نور مرکز بمدانشگاه پیام بم
 يد9سالن  - کرمان نور امیدانشگاه پ -بلوار جهاد  يانتها کرمان: نور مرکز کرماندانشگاه پیام کرمان

  دیجنب مخابرات جد ،استقالل ابانیخ ،میقد ستگاهیا خیابان جیرفت: نور مرکز جیرفتدانشگاه پیام جیرفت

 کرمانشاه

 بزرگراه امام خمینی(ره) میدان امام خمینی(ره)،کرمانشاه :  نور مرکز کرمانشاهدانشگاه پیام کرمانشاه
 جاده کمربندي، میدان دادگستري، خیابان شهید مطهري:  اسالم آبادغرب نور مرکز اسالم آباد غربدانشگاه پیام اسالم آباد غرب

  انیجیشهرك بس يانتها: پاوه نور مرکز پاوهدانشگاه پیام پاوه
 یانتظام يروین ابانیخ، دستگاه 300شهرك کرند غرب:  نور مرکز کرند غربپیامدانشگاه  کرند غرب (داالهو)

  واحد رایانهم، طبقه دوپیام نور مرکز جوانرود، دانشگاه ، فرهنگیانفاز دوم  : جوانرود نور مرکز جوانروددانشگاه پیام دجوانرو

کهگیلویه و 
 بویراحمد

 یه و بویراحمداستان کهگیلونور ، ستاد دانشگاه پیام 6گلستان: یاسوج یاسوجنور مرکز دانشگاه پیام یاسوج(بویراحمد) 
 مهیحک یب یب  مارستانیب يروبرو ،جاده سالمت، شهرك نفت : گچساران نور مرکز گچساراندانشگاه پیام گچساران

  )دستگاه 180میدان شهید شیرودي(دهدشت:  دهدشت واحدنور دانشگاه پیام کهگیلویه (دهدشت)

 گلستان
  بلوار دانشجو يانتها : گنبد نور مرکز گنبدکاووسدانشگاه پیام گنبد

 جنب ستاد فرماندهی نیروي انتظامی انجیرآب، گرگان: نور مرکز گرگاندانشگاه پیام گرگان

 گیالن

 جاده تالش به رضوانشهر 5کیلومترتالش:  نور مرکز تالشدانشگاه پیام تالش
 معلم دانیم: لنگرود نور مرکز لنگرودپیامدانشگاه  لنگرود

 یبعد از کتابخانه عموم، يزیپرو دفالحیشه ابانیخ، الستانیدهستان ل:  الهیجان نور مرکز الهیجاندانشگاه پیام الهیجان
 نورانتهاي بلوار امام خمینی(ره)، خیابان پیام، نرسیده به میدان گیلرشت:  نور مرکز رشتدانشگاه پیام رشت

 لرستان

، جنب دانشگاه علوم پزشکی لرستانکهریزروبروي روستاي جاده بروجرد، 5کیلومتر آباد:خرم نور مرکز خرم آباددانشگاه پیام خرم آباد  
 روبروي ترمینال مسافربري (ره)،بلوار امام خمینی :  بروجرد نور مرکز بروجرددانشگاه پیام بروجرد
  ریجاده کهمان باالتر از سراب ام: الشتر  (الشتر)مرکز سلسله نوردانشگاه پیام  (الشتر)سلسله

 دانشگاه دانیم ،يفضل اهللا نور خیبلوار ش يانتها : گودرزیال نور مرکز الیگودرزدانشگاه پیام الیگودرز
  انیجیبس يکو :دخترلپ نور مرکز پلدختردانشگاه پیام پلدختر
 آبادجاده نورآباد به خرم 2کیلومتر  :نورآباد (نورآباد)دلفاننور مرکز دانشگاه پیام (نورآباد)دلفان

 اشتر، جنب شهرداريبلوار مالککوهدشت:  نور مرکز کوهدشتدانشگاه پیام کوهدشت

 مازندران

 17 کوچه خداداد فرهنگ شهر، 2رو به روي فاز  بلوار امام رضا (ع)،: بابل نورمرکز بابلدانشگاه پیام بابل
 16 تیوال، تیبلوار وال: آمل نورمرکز آملپیام دانشگاه آمل

 ، سادات شهرخیابان آیت آهللا کاشانی رامسر: نور مرکز رامسردانشگاه پیام رامسر
 پیام نورمتري  20خرداد، 15خیابان  ساري: نور مرکز ساريدانشگاه پیام ساري

 مرکزي
 ابتداي جاده فرودگاهکمربندي شمالی،  اراك: نور مرکز اراكدانشگاه پیام اراك
  ساختمان سلمان ساوجی، دانشگاه پیام نور مرکز ساوهجنب دادگستري،  میدان فلسطین، ساوه: نور مرکز ساوهدانشگاه پیام ساوه

 هرمزگان
 بلوارجانبازان، جنب شرکت نفت فالت قاره بندرلنگه: نور مرکز بندرلنگهدانشگاه پیام بندرلنگه

 طبقه همکف، يساختمان ادار، نور امیدانشگاه پ، به چهارراه جهانبار دهینرس بندرعباس: نور مرکز بندرعباسپیامدانشگاه  بندرعباس
  سنایی، پشت کوچه بازار مریم میدان کیش: دانشگاه پیام نور مرکز کیش کیش

 همدان

  جنب بوستان نماز راهی شهرك فرهنگیان،بلوار بسیج، سه همدان: نور مرکز همداندانشگاه پیام همدان
 تیوال بلوار:  کبودراهنگ نور مرکز کبودرآهنگدانشگاه پیام کبودرآهنگ

  کوثررو به روي دریاچه بلوار شهید بهشتی، ، میدان انقالب مالیر: نور مرکز مالیردانشگاه پیام مالیر

 یزد
  پایانه مسافربرياز  ابتداي جاده شهرك صنعتی، بعد یـزد: نور مرکز یزددانشگاه پیام یزد

 (ره) امام ادگاری ابانیخ: زیمهر نور مرکز مهریزدانشگاه پیام مهریز
 شهر يورود يابتداتفت :  نور مرکز تفتدانشگاه پیام تفت
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