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  1399 سال تمين دوره دستگاههاي متمركز اجراييهشاستخدامي برگزاري آزمون  محل شهرستان - 1جدول شماره 

 

 نام استان
 شهرستان محل

 برگزاري آزمون 

 استان محل اقامت

 

 (10)آذربايجان شرقي

 (1006اهر)
كه  باني  تا شهههترنههه ان داوطل نان يكي از شهههترنههه ان مت آ قا حل ا ند)1006اهر) م (، 1007(، هورا

 ( مي باشند.1038( و ورزقان)1040( ، هريس)1026(، كليبر)1025خداآفرين)
 ( مي باشد.1001كليه داوطلبان شترن ان آذرشتر) (1001آذرشتر)
 ( مي باشد.1005كليه داوطلبان شترن ان انكو) (1005انكو)

 (1010)بناب
 ( 1023)عجب شهههير  (،1010)يكي از شهههترنههه انتا  بنابمحل اقامت آنان شهههترنههه ان داوطلباني كه 
 مي باشند.

 (1012)تبريز
( و بسهه ان 1017(، نههراب)1012تبريز)محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا  شههترنهه ان داوطلباني كه 

 ( مي باشند.1009آباد)

 (1029مرند)
( 1021(و شبس ر)1014(، جلفا)1029مرند) محل اقامت آنان يكي از شترن انتا شترن ان داوطلباني كه 
 مي باشند.

 ( مي باشد.1032)ملكانكليه داوطلبان شترن ان  (1032)ملكان
 ( مي باشد.1028)مراغهكليه داوطلبان شترن ان  (1028)مراغه

 (1036ميانه)
و چاراويماق  (1041(، هش رود)1036ميانه) محل اقامت آنان يكي از شترن انتا شترن ان داوطلباني كه  

 مي باشند. (1016)

 (11)آذربايجان غربي

 ( مي باشد.1109كليه داوطلبان شترن ان بوكان) (1109بوكان)

 (1104)اروميه
 ( 1106( و اشهههنويه)1104اروميه ) محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا شهههترنههه ان داوطلباني كه  

 مي باشند.

 (1123خو )
باني كه  تا  شهههترنههه ان داوطل نان يكي از شهههترنههه ان قامت آ پاره)1123خو )محل ا  ( 1119( و چاي

 مي باشند.
 ( مي باشد.1124كليه داوطلبان شترن ان نردشت) (1124نردشت)
 ( مي باشد.1127كليه داوطلبان شترن ان نلماس) (1127نلماس)
 ( مي باشد.1129كليه داوطلبان شترن ان شاهين دژ ) (1129شاهين دژ )

 (1133)ماكو 
(، 1117(، چالدران)1133ماكو ) محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا شهههترنههه ان داوطلباني كه  

 مي باشند.( 1131( و شوط)1111پلدشت)
 ( 1135كليه داوطلبان شترن ان متاباد) (1135متاباد)
 (1113كليه داوطلبان شترن ان پيرانشتر) (1113پيرانشتر)

 (1138مياندوآب)
 ( 1115( و تكاب)1138، مياندوآب)داوطلباني كه شهههترنههه ان محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا  

 مي باشد.

 ( مي باشد.1140كليه داوطلبان شترن ان نقده) (1140نقده)

 (12)اردبيل

 (1202)اردبيل
 (،1201(، نهههرعين)1202)داوطلباني كه شهههترنههه ان محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا  اردبيل 

 ( مي باشند.1225( و نير)1215(، گرمي)1222نمين)

 ( مي باشند.1213(و كوثر)1211كليه داوطلبان شترن ان خلخال) (1211خلخال)
 ( مي باشد.1219كليه داوطلبان شترن ان مشگين شتر) (1219مشگين شتر)

 (1208پارس آباد)
 (1205( و بيله نههوار)1208پارس آباد) داوطلباني كه شههترنهه ان محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا 

 مي باشند. 

 (13)اصفتان

 (1310)اصفتان 
(، خور 1312(، برخوار)1310اصههفتان) محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا  شههترنهه ان داوطلباني كه
 مي باشند.( 1341( و نائين )1340وبيابانک)

 ( مي باشد.1322و ميمه)كليه داوطلبان شترن ان شاهين شتر  (1322شاهين شتر و ميمه)

 (1324شترضا)
 (1321( و دهاقان)1324شهههترضههها) محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا  شهههترنههه ان داوطلباني كه

 مي باشند. 
 ( مي باشد.1317كليه داوطلبان شترن ان خميني شتر) (1317خميني شتر)
 ( مي باشد.1320كليه داوطلبان شترن ان نميرم) (1320نميرم)
 ( مي باشد.1329كليه داوطلبان شترن ان فالورجان) (1329فالورجان)
 ( مي باشند.1318خوانسار) ( و1334گلپايگان)داوطلباني كه شترن ان محل اقامت آنان يكي از شترن انتا   (1334گلپايگان)

 (1332)كاشان
شان ن انتا  كا شتر ن ان محل اقامت آنان يكي از  شتر  ( و1345) نطنز ، (1302)آران و بيدگل (،1332)داوطلباني كه 

 مي باشند. (1304)اردن ان
 ( مي باشد.1336كليه داوطلبان شترن ان لنجان) (1336لنجان)
 ( مي باشد.1338كليه داوطلبان شترن ان مباركه ) (1338مباركه )

 (1342نجف آباد)
(، 1316(، چادگان)1314تيران و كرون) داوطلباني كه شههترنهه ان محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا 

 ( مي باشند.1342(و نجف آباد)1327(، فريدونشتر )1325(، بوئين مياندشت)1326فريدن)

 (14)ايالم

 (1405)ايالم 
(، 1419(، ملكشهههاهي)1405)ايالم داوطلباني كه شهههترنههه ان محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا 

 ( مي باشند.1414(و نيروان)1418متران)
 (1403كليه داوطلبان شترن ان آبدانان) (1403آبدانان)

 (1415كليه داوطلبان شترن ان چرداول) (1415چرداول)
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 (1412كليه داوطلبان شترن ان دهلران) (1412دهلران)

 ( مي باشد.1407كليه داوطلبان شترن ان ايوان) (1407ايوان)
 ( مي باشند.1408( و بدره)1410شتر)كليه داوطلبان شترن ان دره  (1410دره شتر)

 (15)بوشتر
 ( مي باشند.1511( به غير از شترن ان دش س ان)1502ان ان بوشتر)داوطلبان كليه  (1502)بوشتر 

 ( مي باشد.1511كليه داوطلبان شترن ان دش س ان) (1511دش س ان)

 (16)تتران

 (1607تتران)
كه باني  تا  شهههترنههه ان داوطل نان يكي از شهههترنههه ان مت آ قا (، 1607(، تتران)1616پرديس) محل ا

 ( مي باشند.1627( و فيروزكوه)1620(، شميرانات )1609دماوند)

 ( مي باشد.1602كليه داوطلبان شترن ان انالمشتر ) (1602انالمشتر )
 ( مي باشد.1604كليه داوطلبان شترن ان پاكدشت  ) (1604پاكدشت  )
 ( مي باشد.1610كليه داوطلبان شترن ان بتارن ان ) (1610)بتارن ان 
 ( مي باشد.1612كليه داوطلبان شترن ان رباط كريم) (1612رباط كريم)
 ( مي باشند.1625(، مالرد)1624شتريار) محل اقامت آنان يكي از شترن انتا  شترن ان داوطلباني كه (1624شتريار)
 ( مي باشد.1623شترن ان قدس)كليه داوطلبان  (1623قدس)
 ( مي باشد.1615كليه داوطلبان شترن ان ر  ) (1615ر )

 (1636ورامين )
( و پيشههوا 1635(، قرچک)1636ورامين )داوطلباني كه شههترنهه ان محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا  

 ( مي باشند.1633)

چتار محال و 
 (17)بخ يار 

 (1709)شتر كرد
(و 1707(، نامان)1706(، بن)1709)شتركردداوطلباني كه شترن ان محل اقامت آنان يكي از شترن انتا  

 ( مي باشند.1713كيار)
 ( مي باشند.1701(و اردل)1705بروجن)داوطلباني كه شترن ان محل اقامت آنان يكي از شترن انتا   (1705بروجن)

 (1710فارنان)
 ( 1712(و كوهرنگ)1710فارنهههان)داوطلباني كه شهههترنههه ان محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا  

 مي باشند.
 ( مي باشد.1717كليه داوطلبان شترن ان لردگان) (1717لردگان)

 (18)خرانان جنوبي

 (1802)يرجندب
(و 1801(، خونهههف)1802بيرجند) محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا  شهههترنههه ان داوطلباني كه

 ( مي باشند.1818(، و نتبندان)1808(، نربيشه)1805درميان)

 (1811فردوس)
( و 1807(، نهههرايان)1811فردوس) محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا  شهههترنههه ان داوطلباني كه

 ( مي باشند.1810بشرويه)

 (1815قائنات)
باني كه تا  شهههترنههه ان داوطل قامت آنان يكي از شهههترنههه ان نات) محل ا  (1813( و زيركوه)1815قائ

 مي باشند. 

 ( مي باشد.1825كليه داوطلبان شترن ان طبس) ( 1825طبس)

 (19خرانان رضو )

(1960مشتد)  
(، كالت 1949(، فريمان )1906داوطلباني كه شههترنهه ان محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا  بينالود )

 ( مي باشند.1960( و مشتد )1955)

 (1922حيدريه)تربت 
( و 1920(، زاوه )1922داوطلباني كه شههترنهه ان محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا  تربت حيدريه )

 مي باشند.( 1940رش خوار)

 (1916تربت جام)
( ، باخزر 1916تربت جام) (،1915صالح آباد) داوطلباني كه شترن ان محل اقامت آنان يكي از شترن انتا 

 ( مي باشند.1909)( و تايباد 1908)
 ( مي باشد.1934كليه داوطلبان شترن ان خواف) (1934خواف)
 ( مي باشد.1947كليه داوطلبان شترن ان نرخس ) (1947نرخس )

 (1945نبزوار)
(، جوين 1923(، جغ ا )1945داوطلباني كه شههترنهه ان  محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا  نههبزوار)

 ( مي باشند.1942داورزن )( و 1941(، خوشاب )1926)

 (1951قوچان )
( وچناران 1937(، درگز )1951داوطلباني كه شههترنهه ان  محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا  قوچان )

 ( مي باشند.1928)

 (1953كاشمر)
(، 1930(،خليل آباد )1953داوطلباني كه شههترنهه ان  محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا  كاشههمر )

 ( مي باشند.1962(، مه والت)1905بردنكن)

 (1957گناباد )
  (1901بجسههه ان )و  (1957گناباد )داوطلباني كه شهههترنههه ان  محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا  

 مي باشند.

 (  1965نيشابور)
 ( 1912( و فيروزه )1965داوطلباني كه شهههترنههه ان  محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا  نيشهههابور)

 باشند. مي

 (20خرانان شمالي)

 ( مي باشند.2002كليه داوطلبان شترن ان انفراين) (2002انفراين)

 (2005بجنورد)
(، رازو 2008(، جاجرم)2005بجنورد) داوطلباني كه شهههترنههه ان محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا 

 ( مي باشند.2016( و مانه و نملقان)2017(، گرمه )2003جرگالن)

 (2011شيروان)
 ( 2013( و فاروج)2011شهههيروان) محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا شهههترنههه ان داوطلباني كه  

 مي باشند.

 (21)خوزن ان

 (2112)اهواز
( 2111(، حميديه)2110( ، باو )2112اهواز)داوطلباني كه شترن ان محل اقامت آنان يكي از شترن انتا  

 ( مي باشند.2166وكارون)
 ( مي باشد.2109)انديشمک كليه داوطلبان شترن ان  (2109)انديشمک 
 ( مي باشد.2115كليه داوطلبان شترن ان ايذه ) (2115ايذه)
 ( مي باشد.2102)آبادان كليه داوطلبان شترن ان  (2102)آبادان 
 ( مي باشد.2107كليه داوطلبان شترن ان انديكا) (2107انديكا)
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 ( مي باشد.2117كليه داوطلبان شترن ان باغ ملک) (2117باغ ملک)

 (2124بتبتان)
( و 2104(، اميديه)2124بتبتان) داوطلباني كه شهههترنههه ان محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا 

 ( مي باشند.2121آغاجار )

 (2120بندر ماهشتر)
( و 2132(، رامشههير)2120بندر ماهشههتر) داوطلباني كه شههترنهه ان محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا 

 ( مي باشند.2150هنديجان )
 ( مي باشد.  2125)خرمشتركليه داوطلبان شترن ان  (2125)خرمشتر
(2129)دزفول  ( مي باشد.2129)دزفول كليه داوطلبان شترن ان 

 (2131دشت آزادگان)
ن انتا  شتر ن ان محل اقامت آنان يكي از  شتر شت آزادگان) داوطلباني كه  ( مي 2151( و هويزه )2131د

 باشند.

 (2134رامترمز)
 ( 2148( و هف گل)2134رامترمز) داوطلباني كه شهههترنههه ان محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا 

 مي باشند.
 ( مي باشند.2138)شوش كليه داوطلبان شترن ان (2138)شوش

 (2140شوش ر)
 ( 2142( و گ وند)2140شهههوشههه ر) يكي از شهههترنههه انتا  داوطلباني كه شهههترنههه ان محل اقامت آنان

 مي باشند.
 ( مي باشد.2135شادگان) كليه داوطلبان شترن ان (2135شادگان)

(2146مسجدنليمان)  
 ( 2144(، اللي)2146مسههجدنههليمان) داوطلباني كه شههترنهه ان محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا 

 مي باشد. 

 (22)زنجان

 ( مي باشند.2209(و خرمدره)2202ابتر) داوطلباني كه شترن ان محل اقامت آنان يكي از شترن انتا  (2202ابتر)

 ( مي باشند.2208كليه داوطلبان شترن ان خدابنده) (2208خدابنده)

 (2212)زنجان
تا   قامت آنان يكي از شهههترنههه ان باني كه شهههترنههه ان محل ا (، 2204(، ايجرود)2212)زنجان داوطل

 ( مي باشند.2216( و ماه نشان)2214(، طارم)2201نلطانيه)

 (23)نمنان

 (2304)نمنان
( و متد  شتر 2304(، نمنان)2309آرادان) داوطلباني كه شترن ان محل اقامت آنان يكي از شترن انتا 

 ( مي باشند.2311( وگرمسار)2303( و نرخه )2313)

 ( مي باشد.2302دامغان)كليه داوطلبان شترن ان  (2302دامغان)

 (2307)شاهرود
  (2308ميامي) و (2307)اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا  شهههاهرود محلكه شهههترنههه ان داوطلباني
 مي باشند.

نيس ان 
 (24)وبلوچس ان

 ( مي باشد.2408كليه داوطلبان شترن ان خاش) (2408خاش)

 (2418)زاهدان
 ( 2419( و ميرجاوه)2418زاهدان) يكي از شهههترنههه انتا  داوطلباني كه شهههترنههه ان محل اقامت آنان

 مي باشند.

 (2414)زابل
ن ان داوطلباني شتر ن انتا  زابلمحلكه  شتر (، 2448(، هامون )2422زهک) (،2414)اقامت آنان يكي از 
 ( مي باشند.2446( و نيمروز)2435هيرمند )

 (2403ايرانشتر)
(، 2403)ايرانشهههتر (،2402بمپور) يكي از شهههترنههه انتا  داوطلباني كه شهههترنههه ان محل اقامت آنان

 ( مي باشند.2429( و نرباز)2411دلگان)

 (2406)بتارچا
تا  قامت آنان يكي از شهههترنههه ان باني كه شهههترنههه ان محل ا تارچا داوطل  ( 2433كنارک)( و 2406)ب

 مي باشند.

 (2425نراوان)
ن ان محل اقامت آنان يكي از  شتر ن انتا داوطلباني كه  نوران)( ، 2425نراوان) شتر  ( و2430نيب 

 مي باشند. (2416مترن ان)

 (2440)نيک شتر 
( و 2437(، فنوج )2440)اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا  نيک شهههتر محلكه شهههترنههه ان داوطلباني
 مي باشند. (2438قصرقند)

 (25)فارس

 (2507اقليد)
( 2516( و خرم بيد)2501(، آباده)2507اقليد) از شترن انتا داوطلباني كه شترن ان محل اقامت آنان يكي 

 مي باشند.
 ( مي باشد.2502كليه داوطلبان شترن ان ارننجان) (2502ارننجان)

 (2536)شيراز
كه باني  تا  شهههترنههه ان داوطل نان يكي از شهههترنههه ان مت آ قا نات) محل ا مه)2509بوا (، 2581(، خرا

 ( مي باشند.2536( و شيراز)2531(، نرون ان)2528نپيدان)

 (2515جترم)
ن انتا  شتر ن ان محل اقامت آنان يكي از  شتر ( مي 2546( و و قير وكارزين)2515جترم ) داوطلباني كه 

 باشند.

 (2522داراب)
 ( 2526( و زرين دشهههت)2522داراب) نتا اقامت آنان يكي از شهههترنههه امحلكه شهههترنههه ان داوطلباني
 مي باشند.

 (2543فيروزآباد)
( و 2538(، فراشهههبند)2543فيروزآباد) اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا محلكه شهههترنههه ان داوطلباني

 ( مي باشند.2535كوار)
 ( مي باشد.2541كليه داوطلبان شترن ان فسا ) (2541فسا)
 ( مي باشد.2551شترن ان كازرون)كليه داوطلبان  (2551كازرون)

 (2558الرن ان )
 ( 2557( و گراش)2558تا  الرنههه ان )شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان  داوطلباني كه 

 مي باشد.

 (2568ممسني )
 ( 2524( و رنهه م)2568تا  ممسههني )شههترنهه انيكي از محل اقامت آنان شههترنهه ان  داوطلباني كه 

 مي باشد.

 (2565مرودشت)
 ( 2510( و پانههارگاد)2565تا  مرودشههت)شههترنهه انيكي از محل اقامت آنان شههترنهه ان  داوطلباني كه 
 مي باشند.
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 ( مي باشد.2571(و متر)2519(، خنج)2561المرد ) (2561المرد )

 (2576ني ريز)
 ( 2504( و انههه تبان)2576تا  ني ريز)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان  داوطلباني كه 
 مي باشند.

 (26)قزوين

 ( مي باشند.2602( و آبيک)2604تا  البرز)شترن انيكي از محل اقامت آنان شترن ان  داوطلباني كه  (2604البرز)

 (2610بوئين زهرا)
 ( 2606( و آوج)2610تا  بوئين زهرا)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان  داوطلباني كه 
 مي باشند.

 ( مي باشد.2614كليه داوطلبان شترن ان تاكس ان) (2614تاكس ان)
 ( مي باشد.2619)قزوينكليه داوطلبان شترن ان  (2619)قزوين

 ( مي باشد.2704)قم كليه داوطلبان ان ان  (2704)قم (27)قم

 (28)كردن ان

 (2819)ننندج
(، 2807(، بيجار)2819تا  نهههنندج)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان  داوطلباني كه  

 ( مي باشند.2823( و كامياران)2814(، نروآباد)2812(، ديواندره)2809دهگالن)
 ( مي باشد.2802بانه ) كليه داوطلبان ان ان  (2802بانه )
 مي باشد. (2822قروه) كليه داوطلبان ان ان  (2822قروه)
 ( مي باشند.2817تا  نقز)شترن انيكي از محل اقامت آنان شترن ان  داوطلباني كه  (2817نقز)
 ( مي باشد.2827كليه داوطلبان شترن ان مريوان) (2827مريوان)

 (29)كرمان

 (2903بافت)
ن ان  داوطلباني كه ن انيكي از محل اقامت آنان شتر ( 2902(، رابر)2901ارزوئيه)(، 2903تا  بافت)شتر
 مي باشند.

 (2940)كرمان
 ( 2940( و كرمان)2905تا  بردنهههير)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان  داوطلباني كه
 مي باشند.

 (2908بم)
ن ان  داوطلباني كه ن انيكي از محل اقامت آنان شتر شير)2908تا  بم)شتر ( 2907(و فترج)2909(، نرما
 مي باشند.

 ( مي باشد.2923ريگان) كليه داوطلبان ان ان  (2923ريگان)

 (2912جيرفت)
( و 2912(، جيرفت )2932تا  عنبرآباد)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان داوطلباني كه 

 ( مي باشند.2943فارياب)

 (2918)رفسنجان
( و 2929)شههتربابک (، 2918)رفسههنجان تا شههترنهه انيكي از محل اقامت آنان شههترنهه ان  داوطلباني كه

 ( مي باشند.2915انار)
 مي باشد. (2921رودبارجنوب)كليه داوطلبان شترن ان  (2921رودبارجنوب)

 (2924زرند)
( 2914(، راور)2942( كوهبنان و )2924تا  زرند)شترن انيكي از محل اقامت آنان شترن ان  داوطلباني كه
 مي باشند.

 ( مي باشد.2927)نيرجان داوطلبان شترن انكليه  (2927)نيرجان

 (2944كتنوج)
ن ان  داوطلباني كه ن انيكي از محل اقامت آنان شتر قلعه گنج  و (2946(، منوجان)2944تا  كتنوج)شتر

 ( مي باشند.2934)

 (30)كرمانشاه

 (3024)كرمانشاه
ن ان  داوطلباني كه ن انيكي از محل اقامت آنان شتر شاه شتر (، 3007(، ثالث باباجاني)3024)تا  كرمان

 ( مي باشند.3029( و هرنين)3025(، كنگاور)3018(، صحنه)3016(، ننقر)3013روانسر)

 ( 3002انالم آباد غرب)
( مي 3011( و داالهو)3002تا  انالم آباد غرب)شترن انيكي از محل اقامت آنان شترن ان  داوطلباني كه

 باشند.
 ( مي باشد.3027داوطلبان شترن ان گيالنغرب)كليه  (3027گيالنغرب)
 ( مي باشد.3004كليه داوطلبان شترن ان پاوه) (3004پاوه)
 ( مي باشد.3009كليه داوطلبان شترن ان جوانرود) (3009جوانرود)

 (3014نرپل ذهاب)
نرپل ذهاب)شترن انيكي از محل اقامت آنان شترن ان  داوطلباني كه ( 3020شيرين)( و قصر 3014تا  
 مي باشند.

كتكيلويه و 
 (31بويراحمد)

 ( مي باشند.3108( ، دنا)3103داوطلباني كه شترن ان محل اقامت آنان يكي از شترن انتا  بويراحمد) (3103()بويراحمد)يانوج  

 (3114كتگيلويه)دهدشت()
تا  چرام ) نان يكي از شهههترنههه ان مت آ قا حل ا كه شهههترنههه ان م باني  نده)( 3110داوطل ( 3113ل

 ( مي باشند.3114كتگيلويه)دهدشت( )و

 (3116گچساران)
ن انتا  بتمئي) شتر ن ان محل اقامت آنان يكي از  شتر ساران)3105داوطلباني كه  شت 3116(، گچ ( و با

 ( مي باشند.3115)

 (32)گلس ان

 (3202آزادشتر)
 ( 3210(، راميان )3202تا  آزادشهههتر)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان  داوطلباني كه
 مي باشند.

 ( مي باشد.3215كليه داوطلبان شترن ان كالله) (3215كالله)

 (3217)گرگان
باني كه  نان شهههترنههه ان داوطل قامت آ ندرگز)3203تا  آق قال)شهههترنههه انيكي از محل ا (، 3205(، ب

 باشند. (  مي3207( و گميشان)3217(، گرگان )3213(، كردكو )3208تركمن)
 (3212كليه داوطلبان شترن ان علي آباد) (3212علي آباد)

 (3219گنبد كاووس)
(، 3222(، گاليكش)3221تا  مراوه تپه)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان   شهههترنههه ان داوطلباني كه
 ( مي باشند.3219( وگنبد كاووس)3223مينودشت)

 (33)گيالن
 (3313)رشت

ن ان داوطلباني كه  ن انيكي از محل اقامت آنان شتر شرفيه)شتر ن انه ا (، 3307(، بندرانزلي)3304تا  آ
( و 3336(، فومن )3329(، صههومعه نههرا)3327(، شههفت)3319(، رودبار)3315(، رضههوانشههتر)3313رشههت)
 ( مي باشند.3343مانال )

 (3338الهيجان)
(، لنگرود 3325(، نههياهكل)3306املش)تا  شههترنهه انيكي از محل اقامت آنان شههترنهه ان داوطلباني كه 

 ( مي باشند.3338( و الهيجان)3341)
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 ( مي باشد.3323كليه داوطلبان شترن ان رودنر) (3323رودنر)

 (3334طوالش)
 ( 3302( و آنههه ارا)3334تا  طوالش)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان  داوطلباني كه
 مي باشند.

 (34)لرن ان
 

 (3413)آبادخرم
 ( 3418( و دوره )3413تا  خرم آباد)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان داوطلباني كه 

 مي باشند.
 ( مي باشد.3408كليه داوطلبان شترن ان پلدخ ر) (3408پلدخ ر)
 ( مي باشد.3407)بروجرد كليه داوطلبان شترن ان (3407)بروجرد

 (3405) اليگودرز
باني كه  نان شهههترنههه ان داوطل قامت آ  ( 3402)ازنا ( و 3405) اليگودرز تا شهههترنههه انيكي از محل ا

 مي باشند.
 ( مي باشد.3417)رودود كليه داوطلبان شترن ان (3417)رودود

 ( مي باشد.3415كليه داوطلبان شترن ان دلفان) (3415دلفان)
 ( مي باشد.3422كليه داوطلبان شترن ان نلسله ) (3422نلسله )

 (3427كوهدشت)
 ( 3424( و رومشههكان)3427تا  كوهدشههت)شههترنهه انيكي از محل اقامت آنان شههترنهه ان داوطلباني كه 
 مي باشند.

 (35)مازندران
 

 (3527)نار 
 (،3539)نكا (،3527) محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا  نهههار  شهههترنههه ان كليه داوطلباني كه

 ( مي باشند.3529شمالي)(، نوادكو 3530(، نوادكو)3528مياندورود)
 (3536)گلوگاه ( و 3513)محل اقامت آنان يكي از شترن انتا  بتشتر شترن ان كليه داوطلباني كه (3513بتشتر)
 ( 3534كليه داوطلبان شترن ان قائم شتر) (3534قائم شتر)
 (3503كليه داوطلبان شترن ان آمل) (3503آمل)

 (3512)بابلسر 
(، 3532(، فريدونكنار)3512بابلسههر)محل اقامت آنان يكي از شههترنهه انتا   شههترنهه ان كليه داوطلباني كه

 ( مي باشند.3533(، نيمرغ)3520)جويبار(، 3538محمودآباد)

 (مي باشد.3509كليه داوطلبان شترن ان بابل) (3509بابل)

 (3522چالوس)
(، عباس 3545(، نوشههتر)3517تا  تنكابن)شههترنهه انيكي از محل اقامت آنان شههترنهه ان داوطلباني كه 

 مي باشند. (3521كالردشت)(و 3522(، چالوس)3543(، نور )3523(، رامسر)3516آباد)

 (36)مركز 

 (3602)اراک
(، 3605(، تفرش)3603(، آش يان)3602تا  اراک)شترن انيكي از محل اقامت آنان شترن ان داوطلباني كه 

 ( مي باشند.3618(، كميجان)3604فراهان)(، 3617(، شازند)3609خنداب)

 (3607خمين)
( و 3620(، محالت )3607تا  خمين)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان داوطلباني كه 

 ( مي باشند.3610دليجان)
 ( مي باشند.3612(، زرنديه)3613تا  ناوه)شترن انيكي از محل اقامت آنان شترن ان داوطلباني كه  (3613ناوه)

 (37)هرمزگان

 (3709)بندرعباس
(، حاجي 3702(، ابوموني)3709)تا  بندرعباسشترن انيكي از محل اقامت آنان شترن ان داوطلباني كه 

 ( مي باشند.3722(، خمير)3720آباد)

 (3712بندرلنگه)
( و 3705(، بسههه ک)3712تا  بندرلنگه)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان داوطلباني كه 

 ( مي باشند.3714پارنيان)

 (3717جانک)
 ( 3717( و جانهههک)3715تا  بشهههاگرد)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان داوطلباني كه 
 مي باشند.

 ( مي باشد.3726كليه داوطلبان شترن ان رودان) (3726رودان)
 ( مي باشد.3730كليه داوطلبان شترن ان قشم) (3730قشم)

 (3734ميناب)
 ( 3728( و نهههيريک)3734تا  ميناب)شهههترنههه انيكي از محل اقامت آنان شهههترنههه ان داوطلباني كه 
 مي باشند.

 (38)همدان
 

 (3823)همدان
ن ان داوطلباني كه ن انيكي از محل اقامت آنان   شتر (، 3822(، فامنين)3809(، رزن)3804تا  بتار)شتر
 ( مي باشند.3823( و همدان)3812كبودرآهنگ )

 مي باشد. (3816)ماليركليه داوطلبان شترن ان  (3816)مالير
 ( مي باشد.3801كليه داوطلبان شترن ان اند آباد) (3801اند آباد)

 ( مي باشد.3806)تويسركانكليه داوطلبان شترن ان  (3806)تويسركان

 ( مي باشد.3820)نتاوند كليه داوطلبان شترن ان  (3820)نتاوند 

 (39)يزد

 (3920)يزد
ن انتا  يزد شتر ن ان محل اقامت آنان يكي از  شتر شكذر)3902(، ابركو)3920) داوطلباني كه  (، 3913(، ا

 ( مي باشند.3910(، خاتم)3908(، تفت)3906(، بتاباد)3907بافق)
 ( مي باشد.3905كليه داوطلبان شترن ان اردكان) (3905اردكان)

 ( مي باشد.3917متريز)كليه داوطلبان شترن ان  (3917متريز)

 ( مي باشد.3918كليه داوطلبان شترن ان ميبد) (3918ميبد)

 (40البرز)

 (4003ناوجبالغ)
 ( 4005( و طالقان)4003تا  نههاوجبالغ)شههترنهه انيكي از محل اقامت آنان شههترنهه ان داوطلباني كه 
 مي باشند.

 (4008)كرج
( 4007( و اشههه تارد و)4008كرج )داوطلباني كه شهههترنههه ان محل اقامت آنان يكي از شهههترنههه انتا  

 ( مي باشند.4012فرديس)
 ( مي باشد.4010كليه داوطلبان شترن ان نظر آباد) (4010نظر آباد)
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 1399 سال -هاي اجرايي كشور استخدامي متمركز دستگاههاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت در هشتمین آزمون نشاني باجه -2 شماره جدول

 هاي رفع نقصنشاني باجه محل رفع نقص كارت نام شهرستان نام استان

 آذربايجان شرقي

  زيراه اهر به تبر سيپل  بلوار دانشگاه روبرو اهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد  اهر اهر

 بلوارعباني ، دانشكده فني و متندني مرندمرند :  دانشكده فني و مهندسي مرند مرند
 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش آذرشهر آذرشهر

 فلكه دانشگاه  عصريشترک ول اسكو : دانشگاه پيام نور مركز اسكو اسكو
 راه، دانشگاه بناب: ان تا  بزرگراه واليت، جنب پليس بناب دانشگاه بناب  بناب

 ه همكفطبق –11ناخ مان-آذربايجان شرقيان ان  ان تا  كو  منظريه دانشگاه فني و حرفه ا :تبريز آذربايجان شرقياستان دانشگاه فني و حرفه اي  تبريز

 اتوبان اميركبير، ميدان مادر، شترک گلشتر، دانشگاه مراغه مراغه: دانشگاه مراغه مراغه

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران پرورش ملكان آموزش و ملكان

 شتدا  زينبيه ناخ مان مركز  دانشگاه آزاد انالمي واحد ميانه بلوار ميانه : دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانه ميانه

 آذربايجان غربي

 تپه علي آبادبلوار دانشجو، : بوكان  دانشگاه پيام نور مركز بوكان بوكان

 خيابان شتيد بتش ي، دانشگاه اروميه، ن اد مركز  پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه اروميه: دانشگاه اروميه اروميه

 بلوار آيت اهلل خويي، دانشگاه آزادانالمي واحد خو ، ناخ مان ادار  خوي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي خوي

 سلماس
 آموزش و پرورش

 

 مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربط :خواهران و برادرانحوزه 

 مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربط :حوزه خواهران و برادران سردشت
 مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربط :حوزه خواهران و برادران پيرانشهر
 تكاباول جاده شاهين دژ :  دانشگاه پيام نور مركز شاهين دژ شاهين دژ

 مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربط :حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش ماكو ماكو

 اب دا  بلوار شتيد شتريكند ، دانشگاه پيام نور مركز متاباد :مهاباد دانشگاه پيام نور مهاباد مهاباد

 واليت، پل آيت اهلل وحيد ، باالتر از كو  رابر ، نرنيده به ايس گاه راه آهنبزرگراه مياندوآب:  مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب مياندوآب

 دانشگاه پيام نور نقده -خيابان دانشگاه  -شترن ان نقده نقده :  دانشگاه پيام نورمركز نقده نقده

 اردبيل

 ، ناخ مان كارگاه ها  هنر2غربي دانشگاه، ورود  شماره خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، پرديس  اردبيل: دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش پارس آباد پارس آباد

  خيابان وليعصر خيابان دانشگاهخلخال :  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال خلخال

 بلوار جعفر  ، دانشگاه پيام نور مركز مشكين شتر: مشكين شهر مركز مشكين شهردانشگاه پيام نور  مشكين شهر

 اصفتان

 ميدان آزاد ، خيابان دانشگاه، درب شمالي دانشگاه اصفتان، ناخ مان ن اد آزمونتا اصفهان: دانشگاه اصفهان اصفهان 

شاهين 
 شهروميمه

 خانه كارگر، ان تا  بلوار نور، دانشگاه پيام نور مركز شاهين شتر شهر:شاهين دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر

 شترک منظريه ، بلوار پرديسخميني شهر :  خميني شهر-موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي اصفهان خميني شهر

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش نميرم سميرم

 بلوارامام حسين)ع(، جنب پارک شتيد بتش ي، دانشگاه پيام نور مركز شترضا شهرضا: دانشگاه پيام نور مركز شهرضا شهررضا

 كيلوم ر شش بلوار قطب راوند ، دانشگاه كاشان كاشان: دانشگاه كاشان كاشان

 جاده خمين ، مونسه آموزش عالي پيام گلپايگان 2ميدان معلم ، كيلوم ر  گلپايگان: موسسه آموزش عالي پيام گلپايگان گلپايگان

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش فالورجان فالورجان

 بلوار توحيدلنجان :  دانشگاه پيام نور مركز لنجان لنجان

 نجف آباد
دختران ايآموزشكده فني وحرفه

 خيابان امام خميني )ره(، جنب جتادكشاورز نجف آباد:  آباد)سميه(نجف

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش مباركه  مباركه

 ايالم

 بلوارپژوهش، دانشگاه ايالم، حوزه معاونت آموزشي ايالم: دانشگاه ايالم ايالم 

 ايوان 

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران پرورشآموزش و 
 دره شهر

 آبدانان

 چرداول

 دانشكده فني متندني و كشاورز  دهلران –بلوار امام حسين )ع(، ضلع شمالي مسكن متر  :دهلران دانشكده فني متندني و كشاورز  دهلران دهلران

 بوشتر
 بتمني ، خيابان شتيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشتر بوشهر: خليج فارس بوشهردانشگاه  بوشهر 

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش دشتستان دشتستان

acer farsir.ir
Highlight
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 تتران

 

 حوزه خواهران و برادران : تهران
 كده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سورهدانش

 بن بست شاهرود ميدان فردوني، انقالب، خيابان:  تهران
 

 اسالم شهر

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 قدس
 پاكدشت
 بهارستان
 رباط كريم

 شهريار

  ان تا  بلوار دانشگاهميدان امام خميني)ره(، قرچك :  دانشگاه پيام نور مركز ورامين ورامين

 قم( ، روبرو  حرم مطتر امام )ره(–: بزرگ راه خليج فارس، قبل ازعوارضي) تتران  تهران دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري ري        

چتارمحال و 
 بخ يار 

 رهبر، دانشگاه شتركرد، معاونت آموزشي بلوار شهركرد: دانشگاه شهركرد  شهركرد

 بلوار مدرس، دانشگاه پيام نور مركز بروجن بروجن: پيام نور مركز بروجندانشگاه  بروجن

 نور مركز فارنان اميدانشگاه پ -دانشگاه ابانيخ - جمتور دانيم:  فارسان دانشگاه پيام نور مركز فارسان  فارسان

 ذيربط : مديريت آموزش و پرورش شترن انحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش لردگان لردگان

 خرانان جنوبي

 ان تا  بلوار دانشگاه ، پرديس شوكت آباد، نازمان مركز  دانشگاه بيرجند: دانشگاه بيرجند  بيرجند

 نور مركز فردوس اميدانشگاه پ-ريغد دانيم-)ع(عصريول بلوارفردوس :  دانشگاه پيام نور مركز فردوس فردوس
 ان تا  خيابان بزرگمتر ، دانشگاه بزرگمتر قائنات ، ناخ مان آموزشي ، طبقه نوم ، اداره آموزش قائنات: دانشگاه بزرگمهر قائنات قائنات

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش طبس طبس

 خرانان رضو 

 17رفيعي -رفيعيبلوار شتيد -بزرگراه امام علي)ع(: مشهد  دانشگاه خيام مشهد مشهد

 مشتد(، بعد از پل هوايي عابرپياده، دانشگاه تربت حيدريه–جاده )تربت حيدريه 7كيلوم ر  تربت حيدريه: دانشگاه تربت حيدريه  تربت حيدريه

 تربت جام 

 خواف : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 سرخس

 توحيدشتر، پرديس دانشگاه حكيم نبزوار ، ناخ مان معاونت آموزشي وتحصيالت تكميلي سبزوار: دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار

 قوچان( دانشگاه صنع ي قوچان -جاده)مشتد  5كيلوم ر قوچان: دانشگاه صنعتي قوچان قوچان

 مركزآموزش عالي كاشمربلوارنيد مرتضي، جنب مسكن متر، كاشمر:  مركزآموزش عالي كاشمر كاشمر

 دپرديس دانشگاه علوم پزشكي گنابا -معاونت آموزشي-حاشيه جاده آنيايي  گناباد: گناباد دانشگاه علوم پزشكي گناباد

 ان تا  بلوار جانبازان، ان تا  بلوار اديب دوم غربي، بلوار نظام الملک نيشابور: دانشگاه نيشابور نيشابور

 خرانان شمالي

 اسفراين
 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش 

 شيروان
 جاده انفراين، دانشگاه بجنورد 4كيلوم ر  بجنورد: بجنورد  دانشگاه  بجنورد

 خوزن ان

 اهواز
 موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي 

 خوزن ان يدانشگاه جتاد يمج مع آموزش عال - سيبلوار پرد -جاده گلس ان  اهواز: خوزستان-جهاددانشگاهي 

 شاپوردزفولبلوارنرداران شتيد،روبرو  پايگاه چتارم شكار  وحدتي،دانشگاه صنع ي جند  دزفول: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول دزفول

 ميدان نيرو  دريايي، دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشتر،دانشكده علوم دريايي و اقيانونيبلوارعلي ابن ابي طالب)ع(، خرمشهر:  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر خرمشهر

 اب دا  جاده بندرديلمبهبهان :  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان بهبهان

 ماهشترواحد -دانشگاه صنع ي اميركبير-ناحيه صنع يماهشهر:  واحد ماهشهر -دانشگاه صنعتي اميركبير بندر ماهشهر

 ايذه

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران  آموزش و پرورش

 آبادان

 انديكا

 باغ ملك

 مسجدسليمان

 انديمشك

 دشت آزادگان

 رامهرمز
 شوش

 شوشتر

 شادگان

 زنجان

 ناخ مان مركز  واحدرايانه-دانشگاه زنجان -جاده تبريز 6كيلوم ر  زنجان: دانشگاه زنجان زنجان

 ابهر
 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 خدابنده

 نمنان

 نوكان، پرديس شماره يک دانشگاه نمنان، ناخ مان ان شارات دانشگاه  روبرو  پارکسمنان :  دانشگاه سمنان سمنان

  ميدان دانشگاه ، دانشگاه دامغان درب اصلي ك ابخانه مركز  دانشگاه: دامغان دانشگاه دامغان  دامغان

  شاهرود نازمان مركز يدانشگاه صنع  ياصل سيبلوار دانشگاه پرد ريهف م ت دانيم شاهرود: دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود
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 نيس ان و بلوچس ان

 خاش
 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران شرآموزش و پرو

 نيك شهر

 آموزشي دانشگاهخيابان دانشگاه، ورود  زيباشتر، نازمان مركز  دانشگاه نيس ان وبلوچس ان، دف رمعاونت  زاهدان: دانشگاه سيستان وبلوچستان زاهدان

 جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه زابل، ناخ مان ابونعيد نجز  2كيلوم ر زابل: د انشگاه زابل زابل

 دانشگاه واليت ايرانشتر -راه شتيد مراد بزرگ 4كيلوم ر  ايرانشهر: ايرانشهر-دانشگاه واليت ايرانشهر

 دانشكده علوم دريايي-دانشگاه دريانورد  وعلوم دريايي چابتار-بلواردانشگاه چابهار: دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار بهارچا

 مج مع آموزش عالي نراوان-جنب ناخ مان فرماندار -: بلوارپانداران سراوان مجتمع آموزش عالي سراوان سراوان

 فارس

 فسا شتيد محب، دانشگاه ان تا  بلوار فسا: دانشگاه فسا فسا

 مج مع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز -خيابان ناحلي غربي شيراز: دانشگاه شيراز شيراز

 ارسنجان
 مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربط: حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش 

 جهرم

 آزاد انالمي واحد كازرونبوشتر( دانشگاه _جاده )كازرون  5: كيلوم ر  كازرون دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون كازرون

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

 خيابان شتيد مصطفي خميني ، ميدان نالمتاقليد :  مركز آموزش عالي اقليد اقليد

خيابان معلم ، اب دا  بلوار جمتور  انالمي)چتل م ر  اول(، مج مع آموزشي عالي شتر جديد الرستان :  مركز آموزش عالي الر الرستان
 (2الرن ان، ناخ مان آموزشي)ناخ مان شماره 

 نالميدانشگاه ازاد ا-دانشجو دانيم: المرد دانشگاه آزاد اسالمي واحد المرد المرد

 داراب
 مرودشت پرورش شترن ان ذيربط: مديريت آموزش و حوزه خواهران و برادران  آموزش و پرورش

 ممسني
  زير يواحد ن ي.دانشگاه آزاد انالمرازيش-زير ين جاده5لوم ريك ريز:ني دانشگاه آزاد اسالمي واحد ني ريز ني ريز

 قزوين

 كار يمونسه آموزش عال - بلوارنترورد -البرز يشترصنع قزوين :  موسسه آموزش عالي كار  البرز

 اموركالنتا-انالمي واحد بويين زهرادانشگاه آزاد -بيمارن ان اميرالمومنين  جنب زهرا :بوئين دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوئين زهرا بوئين زهرا

 جاده تاكس ان به زنجان دانشگاه آزاد تاكس ان 5 لوم ريكتاكستان:  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان تاكستان

 نور امينواب مج مع ادارات دانشگاه پ قزوين: مركز قزويندانشگاه پيام نور  قزوين

 بلوارالغدير، بعد از شترک قدس، دانشگاه قم، جنب درب ورود  دانشگاه قم: دانشگاه قم قم قم

 كردن ان

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربط حوزه خواهران و برادران اموزش و پرورش بانه  بانه 

 خيابان پانداران، خيابان دانشگاه، درب اصلي دانشگاه كردن ان، واحد صدور كارت سنندج: سنندج-كردستاندانشگاه  سنندج

 قروه

 مريوان : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 سقز

 كرمان

 بلوار جمتور  انالمي، دانشكده فني ومتندني دانشگاه شتيدباهنر كرمان كرمان: دانشگاه شهيد باهنر كرمان كرمان

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش بافت بافت 

 بزرگراه خليج فارسبم :  دانشگاه پيام نور مركز بم بم

 جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت 8كيلوم ر  جيرفت: دانشگاه جيرفت  جيرفت

 اب دا  بلوار واليت، پرديس اصلي دانشگاه وليعصر)عج( رفسنجان، اداره كل آموزش)جنب مركزبتداشت دانشگاه رفسنجان: دانشگاه وليعصر)عج( رفسنجان رفسنجان

 ريگان

 رودبار جنوب شترن ان ذيربط: مديريت آموزش و پرورش حوزه خواهران و برادران شرآموزش و پرو

 زرند

 اب دا  جاده بافت، دانشگاه صنع ي نيرجان سيرجان: دانشگاه صنعتي سيرجان سيرجان

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران كهنوج پرورشآموزش و  كهنوج

 كرمانشاه

 ( ني) م خصص شترک ژاندارمر  ان تا -يفردون نميدا : كرمانشاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه كرمانشاه

 اسالم ابادغرب

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 پاوه

 جوانرود

 سرپل ذهاب

 گيالنغرب

 كتكيلويه و بويراحمد

 ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه يانوج، ناخ مان مديريت آموزشي و تحصيالت تكميليياسوج: دانشگاه ياسوج (بويراحمد)ياسوج

 كهگيلويه )دهدشت(
 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 گچساران

 پرورش شترن ان ذيربط: مديريت آموزش و حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش آزاد شهر گلس ان
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 كالله
 علي آباد
 خيابان شتيد بتش ي، دانشگاه علوم كشاورز  ومنابع طبيعي گرگان گرگان: دانشگاه علوم كشاورز  و منابع طبيعي گرگان گرگان

 خيابان شتيد فالحي )فرودگاه نابق(، بلواربصيرت، دانشگاه گنبد كاووس  گنبدكاووس: دانشگاه گنبد كاووس گنبد كاووس

 گيالن

 بلوار حافظ، خيابان ملت، روبرو  شترباز ، پرديس دانشگاه گيالن رشت: رشت-دانشگاه گيالن رشت

 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش الهيجان الهيجان

 دانشگاه آزاد انالمي واحد رودنر،  خيابان شتدارودسر :  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودسر رودسر
 : مديريت آموزش و پرورش شترن ان ذيربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش طوالش طوالش

 لرن ان

 تتران(، دانشگاه لرن ان -جاده )خرم آباد  5كيلوم ر  آباد:خرم دانشگاه لرستان آبادخرم

 خرم آباد(، دانشگاه آيت اهلل العظمي بروجرد  )ره( –جاده )بروجرد  3كيلوم ر  بروجرد: اهلل العظمي بروجرد  )ره(آيتدانشگاه حضرت بروجرد

 پلدختر
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