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 1397  آزمون استخدامي پنجمين دوره دستگاههاي متمركز اجرايي سال برگزاري  محل  شهرستان) 1(جدول شماره 

 شهرستان محل نام استان
 برگزاري آزمون 

 استان محل اقامت
 

 )10(آذربايجان شرقي

، )1025(، خــداآفرين)1006(داوطلبــاني كــه شهرســتان محــل اقامــت آنــان يكــي از شهرســتانهاي اهــر )1006(اهر
 )1040(و هريس) 1026(كليبر

و ) 1023(، عجـب شـير   )1010(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي بنـاب     )1010(بناب
 )1032(ملكان

، )1005(، اســكو)1001(داوطلبــاني كــه شهرســتان محــل اقامــت آنــان يكــي از شهرســتانهاي آذرشــهر )1012(تبريز
 )1038(و ورزقان) 1017(، سراب)1012(تبريز

ــد    )1029(مرند ــتانهاي مرن ــان يكــي از شهرس ــت آن ــتان محــل اقام ــه شهرس ــاني ك ــا)1029(داوطلب و )1014(، جلف
 )1021(شبستر

 )1028(كليه داوطلبان شهرستان مراغه )1028(مراغه

، )1009(، بسـتان آبـاد  )1036(داوطلباني كه  شهرستان محل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي ميانـه      )1036(ميانه
 )1016(و چاراويماق  )1041(هشترود

 )11(آذربايجان غربي

 )1109(كليه داوطلبان شهرستان بوكان )1109(بوكان
 ) 1106(و اشنويه) 1104(داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اروميه  )1104(اروميه

، مـاكو  )1119(، چايپـاره )1123(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكـي از شهرسـتانهاي خـوي    )1123(خوي
  )1131(و شوط) 1111(پلدشت، )1117(، چالدران)1133(

 )1127(كليه داوطلبان شهرستان سلماس )1127(سلماس

و ) 1113(، پيرانشـهر )1135(مهابـاد داوطلباني كه  شهرستان محل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي      )1135(مهاباد
 )1124(سردشت

، )1140(، نقـده )1138(داوطلباني كه شهرستان محـل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي ، ميانـدوآب        )1138(مياندوآب
 ) 1115(و تكاب) 1129(شاهين دژ 

 )12(اردبيل
، )1211(، خلخـال )1202( اردبيـل  داوطلباني كـه شهرسـتان محـل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي         )1202(اردبيل

 )1225(و نير) 1222(، نمين)1219(، مشگين شهر)1213(، كوثر)1201(سرعين

 )1208(پارس آباد
، )1205(، بيلـه سـوار  )1208(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي پـارس آبـاد   

 )1215(گرمي

 )13(اصفهان

خمينـي  )1312(، برخـوار )1310(شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اصفهانداوطلباني كه  )1310(اصفهان 
 )1341(، نائين )1338(، مباركه )1336(، لنجان)1329(، فالورجان)1340(، خور وبيابانك)1317(شهر

 )1322(كليه داوطلبان شهرستان شاهين شهر و ميمه )1322(شاهين شهر و ميمه

و ) 1320(، سـميرم )1324(كه شهرستان محـل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي شهررضـا      داوطلباني  )1324(شهررضا
 )1321(دهاقان

و ) 1345(، نطنز ) 1302(، آران و بيدگل)1332(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي كاشان )1332(كاشان
 )1304(اردستان

 )1318(خوانسار و) 1334(گلپايگان اقامت آنان يكي از شهرستانهاي داوطلباني كه شهرستان محل )1334(گلپايگان

، )1316(، چادگـان )1314(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تيران و كـرون  )1342(نجف آباد
 ) 1342(و نجف آباد)1327(، فريدونشهر )1325(، بوئين مياندشت)1326(فريدن

)1405( كليه داوطلبان استان ايالم )1405( ايالم )14(ايالم

 )1511(به غير از شهرستان دشتستان) 1502(كليه داوطلبان استان بوشهر )1502(بوشهر  )15(بوشهر
 )1511(كليه داوطلبان شهرستان دشتستان )1511(دشتستان

 )16(تهران

، )1616(، پــرديس)1623(داوطلبــاني كــه شهرســتان محــل اقامــت آنــان يكــي از شهرســتانهاي قــدس )1607(تهران
 ) 1627(و فيروزكوه) 1620(، شميرانات )1609(، دماوند)1607(تهران

 )1602(كليه داوطلبان شهرستان اسالمشهر )1602(اسالمشهر 
 )1610(و بهارستان ) 1612(شهرستانهاي رباط كريمداوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از  )1612(رباط كريم
 )1625(، مالرد)1624(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي شهريار )1624(شهريار

، ورامـين  )1615(، ري )1633(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي پيشـوا      )1615(ري
 )1635(و قرچك)1604(، پاكدشت  )1636(

چهار محال و 
 )17(بختياري

و ) 1717(بــه غيــر از شهرســتانهاي لردگــان) 1709( و بختيــاري  كليــه داوطلبــان اســتان چهــار محــال )1709(شهر كرد
 )1705(بروجن

 )1705(كليه داوطلبان شهرستان بروجن )1705(بروجن
 )1717(كليه داوطلبان شهرستان لردگان )1717(لردگان

 )18(خراسان جنوبي
، )1810(، بشـرويه )1802(داوطلباني كـه شهرسـتان محـل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي بيرجنـد         )1802(بيرجند

 ) 1818(، نهبندان)1811(، فردوس)1808(، سربيشه)1807(، سرايان)1805(ؤ درميان)1801(خوسف
 )1813(و زيركوه) 1815(شهرستانهاي قائناتداوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از  )1815(قائنات
 )1825(كليه داوطلبان شهرستان طبس ) 1825(طبس
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 شهرستان محل نام استان
 برگزاري آزمون 

 استان محل اقامت
 

 )19(رضويخراسان 

)1960(مشهد  
، )1947(، سـرخس  )1906(داوطلباني كه شهرستان محـل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي بينـالود       

 ) 1960(، مشهد )1955(، كالت )1949(فريمان 

)1922(تربت حيدريه
 

، )1909(تايبـاد  ، )1922(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تربت حيدريـه  
 ) 1908(و باخزر ) 1940(، رشتخوار)1916(، تربت جام)1934(، خواف)1920(زاوه 

 )1945(سبزوار
 

، جـوين  )1923(، جغتـاي )1945(داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي سبزوار
 ) 1942(و داورزن ) 1941(، خوشاب )1926(

 ) 1928(وچناران ) 1937(، درگز )1951(قوچان  )1951(قوچان 
 )1962(، مه والت)1905(، بردسكن)1930(،خليل آباد )1953(كاشمر  )1953(كاشمر
 )1901(بجستان و ) 1957(گناباد  )1957(گناباد 
 )1912(و فيروزه ) 1965(نيشابور )  1965(نيشابور

 )20(خراسان شمالي

 )2002(شهرستان اسفراينكليه داوطلبان  )2002(اسفراين

 )2005(بجنورد
، رازو )2008(، جـاجرم )2005(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكـي از شهرسـتانهاي بجنـورد   

 )2016(و مانه و سملقان) 2017(، گرمه )2003(جرگالن
 )2013(فاروجو ) 2011(داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي شيروان )2011(شيروان

 )21(خوزستان

 )2112(اهواز
 

ــواز   ــان يكــي از شهرســتانهاي اه ــاني كــه شهرســتان محــل اقامــت آن ــاوي) 2112(داوطلب ، )2110(، ب
 ) 2166(وكارون) 2111(حميديه

 )2109(كليه داوطلبان شهرستان انديشمك  )2109(انديشمك 
 )2115(كليه داوطلبان شهرستان ايذه  )2115(ايذه

 )2124(بهبهان
و ) 2104(، اميديـه )2124(داوطلباني كه شهرسـتان محـل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي بهبهـان       

 )2121(آغاجاري

 )2120(بندر ماهشهر
و ) 2132(، رامشـير )2120(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بندر ماهشـهر 

 )2150(هنديجان 
 )2102(و آبادان ) 2125(خرمشهر )2125(خرمشهر
)2129(دزفول  ) 2129( كليه داوطلبان شهرستان دزفول 

 )2151(و هويزه ) 2131(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي دشت آزادگان )2131(دشت آزادگان

 )2134(رامهرمز
و ) 2117(، بـاغ ملـك  )2134(رامهرمـز داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي    

 )2148(هفتگل
 )2138(كليه داوطلبان شهرستان شوش )2138(شوش
 )2142(و گتوند) 2140(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي شوشتر )2140(شوشتر
 )2135(كليه داوطلبان شهرستان شادگان )2135(شادگان

)2146(مسجدسليمان  
و ) 2144(، اللـي )2146(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرسـتانهاي مسجدسـليمان  

 )2107(انديكا

 )22(زنجان

 )2209(، خرمدره)2202(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ابهر )2202(ابهر
 )2208(كليه داوطلبان شهرستان خدابنده )2208(خدابنده

 )2212(زنجان
، )2204(، ايجـرود )2212( داوطلباني كـه شهرسـتان محـل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي زنجـان         

 )2216(، ماه نشان)2214(، طارم)2201(سلطانيه

 )23(سمنان

 )2304( سمنان
و مهـدي  ) 2304(، سـمنان )2309(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آرادان

 )2303(و سرخه ) 2313(شهر 
 )2302(كليه داوطلبان شهرستان دامغان )2302(دامغان
 )2311(كليه داوطلبان شهرستان گرمسار )2311(گرمسار
 )2308(مياميو ) 2307(اقامت آنان يكي از شهرستانهاي شاهرود  محل كه شهرستان  داوطلباني  )2307(شاهرود

سيستان 
 )24(وبلوچستان

 )2425(و سراوان) 2408(داوطلبان شهرستان خاش كليه )2408(خاش
 ) 2419(و ميرجاوه) 2418(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي زاهدان )2418( زاهدان

 )2414(زابل
، هـامون  )2422(زهـك ، )2414(اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي زابـل      محـل  كه شهرستان  داوطلباني 

 )2446(و نيمروز) 2435(، هيرمند )2448(
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 شهرستان محل نام استان
 برگزاري آزمون 

 استان محل اقامت
 

 ادامه
 )24(سيستان وبلوچستان

، )2411(، دلگـان ) 2403(آنـان يكـي از شهرسـتانهاي ايرانشـهر    داوطلباني كه شهرستان محـل اقامـت    )2403(ايرانشهر
 )2430(سيب سوران و) 2429(، سرباز)2416(مهرستان

 ) 2433(كناركو ) 2406(بهار داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي چا )2406(بهار چا

 )2440(نيك شهر 
، و )2437(، فنـوج  )2440(اقامت آنان يكـي از شهرسـتانهاي نيـك شـهر      محل كه شهرستان  داوطلباني 

 )2438(قصرقند

 )25(فارس

 )2516(و خرم بيد) 2501(، آباده)2507(آنان يكي از شهرهاي اقليد محل اقامت داوطلباني كه شهرستان )2507(اقليد

، )2581(، خرامــه)2509(داوطلبــاني كــه شهرســتان محــل اقامــت آنــان يكــي از شهرســتانهاي بوانــات )2536(شيراز
 ) 2536(و شيراز) 2531(، سروستان)2528(سپيدان

 )2546(و و قير وكارزين) 2515(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي جهرم  )2515(جهرم
 )2526(و زرين دشت) 2522(اقامت آنان يكي از شهرستانهاي داراب محل شهرستان كه  داوطلباني  )2522(داراب

و ) 2538(، فراشـبند )2543(اقامت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي فيروزآبـاد     محل كه شهرستان  داوطلباني  )2543(فيروزآباد
 )2535(كوار

 ) 2541(كليه داوطلبان شهرستان فسا  )2541(فسا
 )2551(داوطلبان شهرستان كازرونكليه  )2551(كازرون

، المـرد  )2519(، خنج)2558(داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي الرستان  )2558(الرستان 
 )2557(و گراش) 2571(مهر) 2561(

 )2524(رستمو ) 2568(داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ممسني  )2568(ممسني 

و ) 2502(و ارسـنجان ) 2565(داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي مرودشت )2565(مرودشت
 )2510(پاسارگاد

 )2504(و استهبان) 2576(داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ني ريز )2576(ني ريز

 )26(قزوين

 )2602(و آبيك) 2604(داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي البرز )2604(البرز
 )2606(و آوج) 2610(داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بوئين زهرا )2610(بوئين زهرا
 )2614(كليه داوطلبان شهرستان تاكستان )2614(تاكستان
 )2619( داوطلبان شهرستان قزوينكليه  )2619( قزوين

 )2704( كليه داوطلبان استان قم  )2704(قم )27(قم

 )28(كردستان
، )2807(، بيجـار )2819(داوطلباني كه  شهرسـتان محـل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي سـنندج         )2819( سنندج

 )2823(و كامياران) 2822(، قروه)2814(، سروآباد)2812(، ديواندره)2809(دهگالن
 )2802(و بانه ) 2817(داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي سقز )2817(سقز

 )2827(كليه داوطلبان شهرستان مريوان )2827(مريوان

 )29(كرمان

، )2901(، ارزوئيــه)2903(داوطلبــاني كــه شهرســتان محــل اقامــت آنــان يكــي از شهرســتانهاي بافــت )2903(بافت
 )2902(رابر

 ، )2940(، كرمان)2905(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بردسير  )2940(كرمان

ــم   )2908(بم ــان يكــي از شهرســتانهاي ب ــاني كــه شهرســتان محــل اقامــت آن ) 2909(، نرماشــير)2908(داوطلب
 )2907(، فهرج)2923(ريگان

، )2912(، جيرفـت  )2932(داوطلباني كه شهرستان محل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي عنبرآبـاد      )2912(جيرفت
 ) 2943(فارياب

و ) 2929(، شـهربابك  )2918(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي رفسنجان )2918(رفسنجان
 )2915(انار

 )2914(، راور)2942(كوهبنان و ) 2924(آنان يكي از شهرهاي زرند اقامتكه شهرستان محل  داوطلباني )2924(زرند
 )2927(كليه داوطلبان شهرستان سيرجان )2927(سيرجان

 ،)2946(، منوجـان )2944(داوطلباني كه شهرسـتان محـل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي كهنـوج        )2944(كهنوج
 ) 2934(قلعه گنج  و) 2921(رودبارجنوب

 )30(كرمانشاه

 )3024(كرمانشاه
، ثـالث  )3004(، پـاوه )3024(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي كرمانشـاه  

و ) 3025(، كنگـاور )3018(، صـحنه )3016(، سـنقر )3013(، روانسـر )3009(، جـوانرود )3007(باباجاني
 )3029(هرسين

 ) 3002(اسالم آباد غرب
، )3011(، داالهو)3002(محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اسالم آباد غرب داوطلباني كه شهرستان

 )3020(، قصر شيرين)3014(سرپل ذهاب
 )3027(كليه داوطلبان شهرستان گيالنغرب )3027(گيالنغرب

كهكيلويه و 
 )31(بويراحمد

، ) 3103(بويراحمـد ) 3115(شهرسـتانهاي باشـت  داوطلباني كه شهرستان محـل اقامـت آنـان يكـي از      )3103)( ياسوج(بويراحمد  
 )3108(دنا

، )3105(بهمئــي) 3110(داوطلبــاني كــه شهرســتان محــل اقامــت آنــان يكــي از شهرســتانهاي چــرام  )3114)(دهدشت(كهگيلويه
 ) 3114) (دهدشت(كهگيلويهو) 3113(لنده

 )3116(كليه داوطلبان شهرستان گچساران )3116(گچساران
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 استان محل اقامت
 

 )32(گلستان
، )3205(، بنـدرگز )3203(داوطلباني كه شهرسـتان محـل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي آق قـال         )3217(گرگان

 )  3207(و گميشان) 3217(، گرگان )3213(، كردكوي)3212(علي آباد) 3208(تركمن

، )3221(، مـراوه تپـه  )3215(داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي كاللـه     )3219(گنبد كاووس
 ) 3219(وگنبد كاووس) 3210(، راميان )3202(، آزادشهر)3223(، مينودشت)3222(گاليكش

 )33(گيالن
  )3313(رشت

، )3304(، آستانه اشـرفيه )3302(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آستارا
، صــومعه )3327(، شــفت)3319(، رودبــار)3315(، رضوانشــهر)3313(، رشــت)3307(بنــدرانزلي

 ) 3343(و ماسال ) 3336(، فومن )3334(، طوالش)3329(سرا

، )3323(، رودسـر )3306(داوطلباني كـه شهرسـتان محـل اقامـت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي املـش         )3338(الهيجان
 )  3338(و الهيجان) 3341(، لنگرود )3325(سياهكل

 )34(لرستان
 

 )3418(، دوره )3413(، خرم آباد)3408(داوطلباني كه شهر محل اقامت آنان يكي از شهرهاي پلدختر )3413(آباد خرم
 ) 3407(كليه داوطلبان شهرستان بروجرد )3407(بروجرد

 )3402(و ازنا ) 3405(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اليگودرز  )3405(اليگودرز 
 )3417(كليه داوطلبان شهرستان دورود )3417(دورود
 )3415(كليه داوطلبان شهرستان دلفان )3415(دلفان

 )3422(داوطلبان شهرستان سلسله كليه  )3422(سلسله 
 )3424(و رومشكان) 3427(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي كوهدشت )3427(كوهدشت

 )35(مازندران
 

 )3527(ساري
، )3513(، بهشـهر )3527(كليه داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرسـتانهاي سـاري   

ــا ــاه)3539(نك ــدورود)3536( ، گلوگ ــهر)3528(، ميان ــائم ش ــوادكو) 3534(، ق ــوادكو )3530(، س ، س
 )3529(شمالي

ــان  )3512(بابلسر  ــه داوطلب ــتانهاي بابلســر   زن كلي ــي از شهرس ــان يك ــت آن ــتان محــل اقام ــه شهرس ، ) 3512(ك
 )3503(، آمل)3533(، سيمرغ)3509(، بابل)3520(، جويبار)3538(، محمودآباد)3532(فريدونكنار

، ) 3512(كــه شهرســتان محــل اقامــت آنــان يكــي از شهرســتانهاي بابلســر مــردكليــه داوطلبــان  )3509(بابل
 )3503(، آمل)3533(، سيمرغ)3509(، بابل)3520(، جويبار)3538(، محمودآباد)3532(فريدونكنار

، عبـاس  )3545(، نوشهر)3517(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تنكابن )3522(چالوس
  )3521(كالردشتو )3522(، چالوس)3543(، نور )3523(، رامسر)3516(آباد

 )36(مركزي

، )3603(، آشــتيان)3602(داوطلبــاني كــه شهرســتان محــل اقامــت آنــان يكــي از شهرســتانهاي اراك )3602(اراك
 )3618(، كميجان)3604(، فراهان)3617(، شازند)3609(، خنداب)3605(تفرش

و ) 3620(، محـالت  )3607(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي خمـين     )3607(خمين
 )3610(دليجان

 ) 3612(، زرنديه)3613(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ساوه )3613(ساوه

 )37(هرمزگان

، )3702(، ابوموسـي )3709( داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بنـدرعباس  )3709(بندرعباس
 )3722(، خمير)3720(، حاجي آباد)3717(، جاسك)3715(بشاگرد

 )3712(بندرلنگه
و ) 3705(، بسـتك )3712(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنـان يكـي از شهرسـتانهاي بندرلنگـه    

 )3714(پارسيان
 )3726(كليه داوطلبان شهرستان رودان )3726(رودان
 )3730(كليه داوطلبان شهرستان قشم )3730(قشم
 )3728(و سيريك) 3734(يكي از شهرستانهاي مينابداوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان  )3734(ميناب

 )38(همدان
 

ــار     )3823(همدان  ــتانهاي به ــان يكــي از شهرس ــت آن ــتان  محــل اقام ــه شهرس ــاني ك ، )3809(، رزن)3804(داوطلب
 ) 3823(و همدان) 3812(، كبودرآهنگ )3822(فامنين

 ) 3816(كليه داوطلبان شهرستان مالير )3816(مالير
 )3801(كليه داوطلبان شهرستان اسد آباد )3801(آباداسد 

 )3806(كليه داوطلبان شهرستان تويسركان )3806(تويسركان
 )3820(كليه داوطلبان شهرستان نهاوند  )3820(نهاوند 

 )39(يزد

، )3902(، ابركــو)3920(داوطلبــاني كــه شهرســتان محــل اقامــت آنــان يكــي از شهرســتانهاي يــزد    )3920(يزد
 ، )3910(، خاتم)3908(، تفت)3906(، بهاباد)3907(، بافق)3913(اشكذر

 )3905(كليه داوطلبان شهرستان اردكان )3905(اردكان
 )3917(كليه داوطلبان شهرستان مهريز )3917(مهريز
 )3918(كليه داوطلبان شهرستان ميبد )3918(ميبد

 )40(البرز

 )4005(و طالقان) 4003(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ساوجبالغ )4003(ساوجبالغ
 ) 4007(و اشتهارد) 4008(داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي كرج  )4008(كرج

 )4010(كليه داوطلبان شهرستان نظر آباد )4010(نظر آباد
 )4012(كليه داوطلبان شهرستان فرديس )4012(فرديس
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 هاي رفع نقص نشاني باجه محل رفع نقص كارت نام شهرستان نام استان

 آذربايجان شرقي

 اهر
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: حوزه خواهران و برادران آموزش وپرورش

 مرند
 انتهاي بزرگراه واليت، جنب پليس راه، دانشگاه بناب: بناب دانشگاه بناب بناب
 آموزشي خدمات تبريز، طبقه همكف، ساختمان مديريت بهمن، دانشگاه 29بلوار : تبريز:تبريز دانشگاه تبريز تبريز

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

 خيابان شهيد نيكنامي جنوبي، دانشگاه پيام نور مركز ميانه، :ميانه دانشگاه پيام نور مركز ميانه ميانه

 آذربايجان غربي

 فلكه علي آباد، كوي دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز بوكان: بوكان  دانشگاه پيام نور مركز بوكان بوكان

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

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

 سلماس ،جنب بيمارستان خاتم االنبياء،دانشگاه آزاد اسالمي واحد)ع(رضا بلوارامام:سلماس دانشگاه آزاد اسالمي  واحد سلماس سلماس
 دانشگاه پيام نور مركز مهابادابتداي بلوار شهيد شهريكندي، :مهاباد دانشگاه پيام نور مهاباد مهاباد

مركز آموزش عالي شهيد باكري  مياندوآب
 مياندوآب

 بزرگراه واليت، پل آيت اهللا وحيدي، باالتر از كوي رابري، نرسيده به ايستگاه راه آهن: مياندوآب

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

 خيابان خيابان امام، پايين تر ازمصلي، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پارس آباد :آباد پارس موسسه اموزش عالي پارس آباد پارس آباد

 اصفهان

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

 خانه كارگر، انتهاي بلوار نور، دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر :شهر شاهين دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر هروميمهششاهين 
 ، جنب پارك شهيد بهشتي، دانشگاه پيام نور مركز شهرضا)ع(بلوارامام حسين :شهرضا دانشگاه پيام نور مركز شهرضا شهررضا
 كيلومتر شش بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان :كاشان دانشگاه كاشان كاشان

 گلپايگان
موسسه آموزش عالي پيام 

 جاده خمين ، موسسه آموزش عالي پيام گلپايگان 2ميدان معلم ، كيلومتر  :گلپايگان گلپايگان

 دختران اي آموزشكده فني وحرفه نجف آباد
 )سميه(آباد نجف

 ، جنب جهادكشاورزي)ره(خيابان امام خميني : نجف آباد

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

 بوشهر
 بهمني ، خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر :بوشهر دانشگاه خليج فارس بوشهر بوشهر 

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

 تهران

 تهران

دانشگاه خوارزمي  :حوزه خواهران
 پرديس تهران

درب ضلع جنوبي دانشگاه خوارزمي  –دروازه دولت، خيابان شهيد مفتح، كوچه طبرسي : تهران
 پرديس تهران

دانشكده فرهنگ و :حوزه برادران
 دانشگاه سوره  ارتباطات

خيابان انقالب، ميدان فردوسي، كوچه شاهرود، دانشكده فرهنگ وارتباطات دانشگاه : تهران
 سوره

 اسالم شهر    

 رباط كريم     مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: حوزه خواهران و برادران وپرورشآموزش 
 شهريار      

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

چهارمحال و 
 بختياري

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

 بلوار مدرس، دانشگاه پيام نور مركز بروجن :بروجن دانشگاه پيام نور مركز بروجن بروجن
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش لردگان لردگان

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

 انتهاي خيابان بزرگمهر ، دانشگاه بزرگمهر قائنات ، ساختمان آموزشي ، طبقه سوم ، اداره آموزش :قائنات دانشگاه بزرگمهر قائنات قائنات
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: برادرانحوزه خواهران و  آموزش و پرورش طبس طبس

 خراسان رضوي

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

 حيدريه هوايي عابرپياده، دانشگاه تربت ،بعداز پل)مشهد،حيدريه تربت(جاده 7كيلومتر  :حيدريه تربت دانشگاه تربت حيدريه تربت حيدريه

 توحيدشهر، پرديس دانشگاه حكيم سبزواري، ساختمان معاونت آموزشي وتحصيلت تكميلي :سبزوار دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار

 دانشگاه صنعتي قوچان) قوچان -مشهد (جاده 5كيلومتر :قوچان دانشگاه صنعتي قوچان قوچان
 بلوارسيد مرتضي، جنب مسكن مهر، مركزآموزش عالي كاشمر: كاشمر مركزآموزش عالي كاشمر كاشمر
 حاشيه جاده آسيايي ، دانشگاه علوم پزشكي گناباد ، معاونت آموزشي :گناباد دانشگاه علوم پزشكي گناباد گناباد
 ابتدايي شهرك بهداري، دانشكده هنر دانشگاه نيشابور :نيشابور دانشگاه نيشابور نيشابور
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 هاي رفع نقص نشاني باجه محل رفع نقص كارت نام شهرستان نام استان

 شماليخراسان 

 اسفراين
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: حوزه خواهران و برادران آموزش وپرورش

 شيروان

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

 خوزستان

 بلوارگلستان، جنب پل پنجم، دانشگاه شهيد چمران اهواز :اهواز دانشگاه شهيدچمران اهواز اهواز

 شاپوردزفول بلوارسرداران شهيد،روبروي پايگاه چهارم شكاري وحدتي،دانشگاه صنعتي جندي:دزفول دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول دزفول

ميدان نيروي دريايي، دانشگاه علوم وفنون دريايي ، )ع(بلوارعلي ابن ابي طالب:خرمشهر دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر خرمشهر
 خرمشهر، دانشكده علوم دريايي واقيانوسي

 ايذه

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

 بهبهان
 بندرماشهر

 مسجدسليمان
 انديمشك

 دشت آزادگان

 رامهرمز
 شوش
 شوشتر
 شادگان

 زنجان
 ساختمان مركزي واحدرايانه-دانشگاه زنجان -جاده تبريز 6كيلومتر  :زنجان دانشگاه زنجان زنجان

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش ابهر ابهر
 ابتداي جاده ابهر، دانشگاه پيام نور مركز خدابنده :خدابنده دانشگاه پيام نور مركز خدابنده خدابنده

 سمنان

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

 ميدان دانشگاه ، دانشگاه دامغان درب اصلي كتابخانه مركزي دانشگاه : دامغان دانشگاه دامغان دامغان
 راه آهن ، دانشگاه پيام نور مركز گرمسار: گرمسار دانشگاه پيام نور مركز گرمسار گرمسار
 ميدان هفتم تير، بلواردانشگاه، پرديس اصلي دانشگاه شاهرود، سازمان مركزي  :شاهرود دانشگاه شاهرود شاهرود

 سيستان و بلوچستان

 خاش
 آموزش و پرورش شهرستان ذيربطمديريت : حوزه خواهران و برادران آموزش وپرورش

 نيكشهر

دفتر معاونت  -سازمان مركزي دانشگاه سيستان و بلوچستان -ورودي زيباشهر–خيابان دانشگاه : زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان
 آموزشي

 پرديس جديد دانشگاه زابل  -جاده بنجار 2كيلومتر  :زابل دانشگاه زابل زابل

 دانشگاه واليت ايرانشهر -بزرگ راه شهيد مرادي 4كيلومتر  :ايرانشهر ايرانشهر-دانشگاه واليت ايرانشهر

 بهار چا
دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي 

 چابهار
 دانشكده علوم دريايي-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-بلواردانشگاه :چابهار

 فارس

 فسا شهيد محب، دانشگاهبلوارانتهاي  :فسا دانشگاه فسا فسا

 مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز -خيابان ساحلي غربي :شيراز دانشگاه شيراز شيراز

 دانشگاه پيام نور مركز جهرم -13،كوچه   بلوار آزادگان: جهرم  دانشگاه پيام نور مركز جهرم جهرم
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون) بوشهر –كازرون (جاده  5كيلومتر : كازرون  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون كازرون
 جنب پليس راه ، دانشگاه پيام نور مركز فيروزآباد :فيروزآباد دانشگاه پيام نور مركز فيروزآباد فيروزآباد
 اقليد

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: حوزه خواهران و برادران آموزش وپرورش
 داراب

 الرستان
 مرودشت

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

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ني ريز)شيراز -ني ريز (جاده  5كيلومتر :ريز ني دانشگاه آزاد اسالمي واحد ني ريز ني ريز
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 نقص هاي رفع نشاني باجه محل رفع نقص كارت نام شهرستان نام استان

 قزوين

 ، دانشگاه البرز محمديه )قزوين-كرج(محمديه، جنب اتوبان :قزوين دانشگاه البرز محمديه البرز

و شهرك صنعتي آراسنج، دانشگاه پيام نور ) ع(جاده ساوه، بين بيمارستان اميرالمومنين 4كيلومتر :زهرا بوئين دانشگاه پيام نور بوئين زهرا بوئين زهرا
 مركز بوئين زهرا

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

دانشگاه بين المللي امام خميني  قزوين
 )ره(

 ) ره(انتهاي بلوار دانشگاه ، دانشگاه بين المللي امام خميني  :قزوين

 بلوارالغدير، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، سازمان مركزي :قم دانشگاه قم  قم قم

 كردستان

 خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب اصلي دانشگاه كردستان، واحد صدور كارت :سنندج سنندج-دانشگاه كردستان سنندج

 مريوان
 ذيربطمديريت آموزش و پرورش شهرستان : حوزه خواهران و برادران آموزش وپرورش

 سقز

 كرمان

 بلوار جمهوري اسالمي، دانشكده فني ومهندسي دانشگاه شهيدباهنر كرمان :كرمان دانشگاه شهيد باهنر كرمان كرمان

 بافت 
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: حوزه خواهران و برادران آموزش وپرورش

 بم

 جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت 8كيلومتر  :جيرفت دانشگاه جيرفت جيرفت

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

 جاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند، اداره امتحانات :زرند دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند، زرند
 ابتداي جاده بافت، دانشگاه صنعتي سيرجان :سيرجان دانشگاه صنعتي سيرجان سيرجان
 ابتداي جاده جيرفت، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كهنوج :كهنوج دانشگاه آزاد اسالمي واحد كهنوج كهنوج

 كرمانشاه

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

 آموزش

 اسالم ابادغرب
دانشگاه پيام نور مركز اسالم آباد 

 خيابان شهيد مطهري ، دانشگاه پيام نور مركز اسالم آباد غرب: اسالم آباد غرب  غرب

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

 كهكيلويه و بويراحمد

 ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي  :ياسوج دانشگاه ياسوج) ياسوج(بويراحمد

كهكيلويه 
 آموزش وپرورش )دهدشت(

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط): دهدشت( كهكيلويه

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

 گلستان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  گرگان

 گرگان
 خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان :گرگان

 ، بلواربصيرت، دانشگاه گنبد كاووس )فرودگاه سابق(خيابان شهيد فالحي  :گنبدكاووس كاووسدانشگاه گنبد  گنبد كاووس

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

 الهيجان
 دانشگاه آزاد اسالمي شرق گيالن

 )الهيجان(
خيابان كاشف شـرقي، خيابـان شـقايق، مجتمـع اداري آموزشـي دانشـگاه آزاد        :الهيجان

 اسالمي واحد الهيجان

 لرستان

 ، دانشگاه لرستان)تهران -خرم آباد (جاده  5كيلومتر  :آباد خرم دانشگاه لرستان آباد خرم

 بروجرد
اهللا العظمي  آيتدانشگاه حضرت

 )ره(، دانشگاه آيت اهللا العظمي بروجردي )خرم آباد –بروجرد (جاده  3كيلومتر  :بروجرد )ره(بروجردي 

 اليگودرز

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: حوزه خواهران و برادران آموزش وپرورش
 دورود
 دلفان
 سلسله
 كوهدشت

 مازندران

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

 خيابان پاسدران، دانشگاه مازندران، سازمان مركزي دانشگاه :بابلسر بابلسر -دانشگاه مازندران بابلسر 

 خيابان شريعتي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل :بابل دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، حوزه معاونت آموزشي)ع(شهريور، روبروي مسجد امام حسين 17خيابان :چالوس دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس چالوس

 مركزي

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

 بلوار شهداي دانشجو، ابتداي جاده اليگودرز، دانشگاه پيام نور مركز خمين :خمين دانشگاه پيام نور مركز خمين خمين
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش ساوه ساوه
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 هاي رفع نقص نشاني باجه محل رفع نقص كارت نام شهرستان نام استان

 هرمزگان

 دانشگاه هرمزگان بندرعباس
گفتگوي (پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت  آزادشهر، بلوار افروز شهابي :بندرعباس

 )تمدنها

 بندر لنگه

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: حوزه خواهران و برادران آموزش وپرورش
 رودان
 قشم
 ميناب

 همدان

 ابوطالب، جنب دبيرستان ، دانشكده علوم انسانيشهرك مدرس، خيابان  :همدان دانشگاه بوعلي سينا همدان همدان 

 جاده اراك، دانشگاه مالير 4كيلومتر  :مالير دانشگاه مالير مالير

پيام  ميدان دانشگاه، شهرك سيداحمد، جنب بيمارستان قائم دانشگاه: اسدآباد پيام نورمركزاسدآباد دانشگاه اسدآباد
 نورمركزاسدآباد

اسالمي واحد دانشگاه آزاد  تويسركان
 تويسركان

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

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش شهر نهاوند نهاوند

 يزد

 صفائيه، چهارراه پژوهش، بلواردانشگاه ، دانشگاه يزد ،  ورودي درب دانش :يزد دانشگاه يزد يزد

 بلوارآيت اهللا خاتمي، دانشگاه پيام نور مركز اردكان: اردكان دانشگاه پيام نور مركز اردكان اردكان
 خيابان يادگار امام ، دانشگاه پيام نور مركز مهريز :مهريز دانشگاه پيام نور مركز مهريز مهريز
 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد) يزد -ميبد( جاده 3كيلومتر :ميبد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد ميبد

 البرز

 ، ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي پرديس كرج) حصارك(انتهاي خيابان شهيد بهشتي  :كرج دانشگاه خوارزمي كرج كرج

 ساوجبالغ
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط: برادرانحوزه خواهران و  آموزش وپرورش

 نظرآباد
 اده مالرد، پائين تر از كانال آب فرديس ، پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسيج:  فرديس پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي فرديس

 


