جدول شماره  -2آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون استخدامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70درصد سال 1400
استان
آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

شهرستان محل برگزاری و همچنین
رفع نقص کارت شرکت در آزمون

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

تبریز

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

مراغه

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

اروميه

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

سردشت

حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

خوي

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

مياندوآب

مياندوآب :بزرگراه واليت ،پل آيت اهلل وحيدي،باالتر از كوي رابري نرسيده به ايستگاه راه آهن ،مركز اموزش
عالي شهيد باكري مياندوآب

مهاباد

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

اردبيل

اردبيل

اردبيل :خيابان دانشگاه .دانشگاه محقق اردبيلي .ورودي اصلي دانشگاه

اصفهان

اصفهان

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

البرز

كرج

كرج :ميدان حصارك-دانشگاه خوارزمي -ساختمان مركزي -طبقه اول -اتاق  2آموزش

ایالم

ایالم

ایالم  :بلوار پژوهش ،دانشگاه ايالم ،حوزه معاونت آموزشي

بوشهر

بوشهر

بوشهر :بهمني،خيابان شهيد ماهيني ،دانشگاه خليج فارس بوشهر ،سازمان مركزي -معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

تهران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري

شهرري :خيابان فدائيان اسالم-خيابان سرگرد محمدي-ميدان صفائيه-دانشكده صفائيه(مجتمع ابوالفتوح)
دانشگاه آزاد اسالمي شهرري

حوزه برادران و خواهران

دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره :تهران ،خيابان انقالب ،ميدان فردوسي ،كوچه بن بست شاهرود

چهارمحال و بختياري

شهركرد

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

خرسان جنوبی

بيرجند

بيرجند  :ميدان شهدا ،خيابان دانشگاه ،دانشگاه بيرجند ،دانشكده هنر

تربت حيدریه

تربتحيدریه  :كيلومتر 7محور تربت حيدريه به مشهد ،بعداز پل هوايي عابر پياده ،دانشگاه تربت حيدريه

سبزوار

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

قوچان

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

مشهد

مشهد :بلوار وكيلآباد ،روبروي پارك ملت ،درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد  ،مديريت آموزشي دانشگاه

نيشابور

نيشابور :انتهاي بلوار جانبازان ،انتهاي بلوار اديب دوم غربي ،بلوار نظام الملك دانشگاه نيشابور

بجنورد

بجنورد :كيلومتر  4جاده اسفراين ،دانشگاه بجنورد

اهواز

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

خرمشهر

خرمشهر :بلوار علي ابن ابيطالب-دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر-آموزش-دانشكده اقتصاد

دزفول

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

زنجان

زنجان

زنجان  :كيلومتر6جاده تبريز،دانشگاه زنجان،ساختمان مركزي،واحد رايانه

سمنان

سمنان

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

چابهار

چابهار :دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار -ميدان قايق -ساختمان شهيد قنبري -طبقه همكف

سيستان و

زابل

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

بلوچستان

ایرانشهر

ایرانشهر:كيلومتر 4بزرگراه شهيدمرادي ،دانشگاه واليت ايرانشهر

زاهدان

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

فسا

فسا  :انتهاي بلوار شهيد محب ،دانشگاه فسا

شيراز

شيراز :خيابان ساحلي غربي ،مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

قزوین

قزوین :بلوار شهيد سليماني -دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) -سايت فني و مهندسي

قم

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

سنندج

سنندج  :بلوار پاسداران  -ابتداي خيابان قراديان  -درب ورودي اصلي دانشگاه  -مركز آموزش زبان فارسي

خراسان رضوي

خراسان شمالی
خوزستان

فارس
قزوین
قم
كردستان

ادامه جدول شماره  -2آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون استخدامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70درصد سال 1400
استان
كرمان
كرمانشاه
كهگيلویه و بویر احمد

گلستان
گيالن
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
یزد

شهرستان محل برگزاری و همچنین
رفع نقص کارت شرکت در آزمون

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

جيرفت

جيرفت :كيلومتر 8جاده بندرعباس ،دانشگاه جيرفت

كرمان

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

پاوه ،سررررپل ذهاب  ،اسرررالم آبادغرب،
جوانرود و گيالنغرب

حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

كرمانشاه

كرمانشاه  :طاق بستان ،باغ ابريشم  ،پرديس دانشگاه رازي ،سازمان مركزي دانشگاه ،اداره آموزش

بویراحمد (یاسوج)

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

گرگان

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

گنبدكاووس

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

رشت

رشت :بلوار حافظ  ،خيابان ملت ،روبروي شهربازي ،پرديس دانشگاهي دانشگاه گيالن

الهيجان

الهيجان :خيابان كاشف شرقي ،خيابان شقايق ،مجتمع اداري آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان

خرم آباد

خرمآباد :كيلومتر 5جاده (خرم اباد -تهران ) ،دانشگاه لرستان  ،دانشكده دندانپزشكي

بابل

بابل :خيابان شريعتي ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

ساري

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

اراك

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

بندرعباس

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

همدان

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

یزد

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

