
 1صفحه 

 (دیماه)1402آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسري  -2جدول شماره 

شهرستان و یا بخش محل برگزاري و  استان
 کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آدرس محل رفع نقص  همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون

آذربایجان 
 شرقی

 شهرك ولیعصر(عج)، فلکه دانشگاه، دانشگاه پیام نور مرکز اسکو اسکو: اسکو
ما کان، هریس، چاراوی ـــیر، مل ق، عجب ش

  و مهربانکلیبر 
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط  : حوزه خواهران و برادران

 مدنی آذربایجان ساختمان شهدامراغه دانشگاه شهید -جاده تبریز 35کیلومتر  :آذرشهر آذرشهر
 نور واحد جلفا امیگمرك دانشگاه پ یجلفا منطقه آزاد ارس جنب شهرك مسکون جلفا : جلفا

 نور مرکز هشترود امیدانشگاه پ -دانشگاه يکو يمتر 16 ابانیخ یفرع -دانشگاه  ابانیخ هشترود : هشترود
 روبروي پلیس راه اهر به تبریز دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر-دانشگاه بلوار، زیجاده اهر به طرف تبر 2 لومتریک اهر: اهر

 جنب شهرك فرهنگیان، دانشگاه آزاداسالمی واحد بستان آباد، ساختمان اداري -انتهاي خیابان آزادي  : بستان آباد آبادبستان
 طبقه اول -هیعلوم پا دانشکدهیت، جنب پلیس راه، دانشگاه بناب، انتهاي بزرگراه وال : بناب بناب 
 آموزش امور تیریمد،  زیدانشگاه تبر، بهمن 29بلوار تبریز: تبریز

 مجتمع دانشگاه آزاداسالمی واحد سراب -شهرك فرهنگیان : سراب سراب
 از سمت تبریز، روبروي پمپ بنزین، دانشگاه پیام نور مرکز شبستر ورودي شهر شبستر: شبستر
 شهرك گلشهر، دانشگاه مراغهمیدان مادر، اتوبان امیرکبیر،  : مراغه مراغه 

 دانشکده فنی و مهندسی مرند  –بلوار عباسی  : مرند مرند
 ساختمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه-بلوار شهداي زینبیه : میانه میانه 

 آذربایجان غربی

ارومیه، ستاد مرکزي پردیس دانشگاهی: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه  ارومیه ارومیه  
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران ، شوي، چایپارهپیرانشهر، سردشت، پلدشت

 ماکو دانشگاه آزاد اسالمی واحد- بازرگان –جاده ماکو  2کیلومتر :  ماکو ماکو
 خاتم االنبیاء دانشگاه آزاد اسالمی واحد سلماس جنب بیمارستان -بلوار امام رضا(ع):  سلماس سلماس
 هینور اشنو امیدانشگاه پ - یبوداغ يشهدا ابانیخ -انقالب  دانیم : اشنویه اشنویه

 خیابان امام/ره/، انتهاي بلوارشهید نســرین پور، دانشـــگاه پیام نورمرکز تکاب : تکاب تکاب
 تکاب، دانشگاه پیام نور مرکز شاهین دژشاهین دژ به اول جاده  : شاهین دژ شاهین دژ

 نقده مرکز نور پیام دانشگاه - دانشگاه خیابان : نقده نقده
 : بلوار آیت اله خویی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوي، ساختمان اداريخوي خوي

 : بلوار دانشجو، تپه علی آباد، دانشگاه پیام نور مرکز بوکانبوکان  بوکان
 بزرگراه والیت، پل آیت اهللا وحیدي،باالتر از کوي رابري نرسیده به ایستگاه راه آهن، مرکز اموزش عالی شهید باکري میاندوآب میاندوآب: میاندوآب

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد 1ساختمان شماره  –خیابان دانشگاه آزاد   : مهاباد مهاباد 

 اردبیل

 دانشگاه یاصل ي. ورودیلیدانشگاه. دانشگاه محقق اردب ابانیخ اردبیل: اردبیل 
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط :  حوزه خواهران و برادران پارس آباد، نمین ر،بیله سوا

 شهر نینور مرکز مشک امیدانشگاه پ-يبلوار عالمه جعفر -یمانیسل دیشه دانیم مشکین شهر : مشکین شهر
 دانشگاه پیام نور مرکز خلخال -خیابان دانشگاه  خلخال : خلخال 

 مرکز گرمی بلوار شهید نوري جنب بیمارستان والیت دانشگاه پیام نور:  گرمی گرمی

 اصفهان

 میدان آزادي، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان،درب شمالی، ستاد آزمونها  اصفهان: اصفهان
 بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل - آزادگان دانیم - یمیبلواردکترعظ : آران و بیدگل آران و بیدگل

 نور مرکز دولت آباد امی( معلم ) دانشگاه پ یمانیقاسم سل دیبلوار شه کی لومتریدولت آباد برخوار ک :برخوار برخوار( دولت آباد)
 تیرانروبروي دادگستري، دانشگاه پیام نور مرکز :  تیران تیران و کرون

 ابتداي ورودي شهر سده لنجان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان زرین شهر: لنجان(زرین شهر)
 خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور مرکزخوانسارخوانسار:  خوانسار 

 ر مرکز سمیرممیدان فاطمیه، روبروي دادگستري، دانشگاه پیام نو:  سمیرم سمیرم
 ینمرکز نائ نور پیام دانشگاه -) ع( االئمه جواد بلوارنایین :  نائین

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان -بلوار شهدا -میدان امام خمینی : دهاقان دهاقان
  شهرك امام جعفر صادق(ع)، خیابان البرز، دانشگاه پیام نور مرکزورزنهورزنه:  بن رود (ورزنه)

 اندیشه ساختمان-آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه-دانشگاه بلوار:  نجف آباد نجف آباد
 سالن آموزش-يادار ینور.ساختمان آموزش ای.دانشگاه پ ی.ضلع شرقنیینا-اردستان يکمربند:  اردستان اردستان

 شهر نینور مرکز شاه امیدانشگاه پ -بلوار دانشجو  يانتها -محله خانه کارگر  شهر:شاهین شاهین شهر 

 



 2صفحه 

 (دیماه)1402آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسري  -2جدول شماره ادامه 

شهرستان و یا بخش محل برگزاري و  استان
 کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آدرس محل رفع نقص  همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون

 ادامه 
 اصفهان

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط  : حوزه خواهران و برادران ئین و میاندشت، فریدن بو ،خوربیابانک 
 جنب فرمانداري دانشگاه آزاداسالمی واحدمبارکه-میدان فردوسی  -بلوارمعلم مبارکه :  مبارکه 

 بلوار مطهري، مؤسسه آموزش عالی صنعتی فوالد فوالدشهر: فوالد شهر
 دانشگاه پیام نورواحدچادگان-روبروي گلزارشهدا-خیابان شهدا چادگان : چادگان

 : منظریه، بلوار پردیس، موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی خمینی شهرخمینی شهر خمینی شهر
 فالورجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه-بلوار دانشگاه  -بلوار بسیج :  فالورجان فالورجان

 پاسداران دانشگاه آزاد شهرضا انتهاي خیابان : شهرضا شهرضا
 ، دانشگاه پیام نور مرکز فریدون شهر(پارك سراب)خیابان دانشگاه شهر:فریدون فریدون شهر

 بلوار قطب راوندي، دانشگاه کاشان  6کیلومتر : کاشان کاشان
 انفورماتیک واحد گلپایگان مرکز نور پبام دانشگاه تختی استادیوم جنب : گلپایگان گلپایگان

 آموزش عالی غیر انتفاعی نور دانش میمه  دانشگاهبلواردانش،  میمه: میمه
 نطنزنور مرکز  امیدانشگاه پ يساختمان ادار-کاشان میجاده قد يابتدا-جیبس دانیم نطنز: نطنز

 البرز
اشتهارد و هشتگرد(ساوجبالغ)، فردیس، 

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران نظرآباد

 آموزش 2اتاق  -طبقه اول -يساختمان مرکز -یدانشگاه خوارزم-حصارك دانیم کرج: کرج

 ایالم

نان بدا ، ایوان، چرداول، ملکشــــاهی، آ
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران ، دهلران، بدرهمهران

 مرکز علمی کاربردي دره شهر -ن هالل احمرباانتهاي خیا: دره شهر دره شهر
 طبقه همکف -سازمان مرکزي -دانشگاه ایالم -بلوار پژوهش : ایالم  ایالم 

 بوشهر
 یلیتکم التیو تحص یمعاونت آموزش -يسازمان مرکز ماهینی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر،خیابان شهید بهمنی، بوشهر: بوشهر

، دیر، دیلم، دشــتی، تنگســتان، کنگان جم،
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران دشتستان، عسلویه ، گناوه خارك و

 تهران

ــهر،  رباط کریم،  ــالم ش ــتان، اس بهارس
شهریار، مالرد، قدس، پاکدشت، رودهن، 

 ورامین و پردیس
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران

 يآزاد شهرر ،دانشگاهینیحرم مطهر امام خم يآزاد راه تهران قم،روبرو 6 لومتریکشهرري :  شهرري

داوطلبانی که شهرستان محل برگزاري و رفع 
 1نقص کارت آنان براســاس جدول شــماره 

تعیین شده است، ضرورت  تهرانستان شهر
به حوزه کارت مربوط هاي دارد   هرفع نقص 

 مراجعه نمایند.

 حوزه خواهران :
بوربور،  شهید کوچه نبش خاقانی، خیابان دولت، انقالب،دروازه : خیاباندانشگاه خوارزمی تهران

 همکف طبقه خوارزمی، دانشگاه پردیس ساختمان
 حوزه برادران:

 میدان فردوسی، کوچه بن بست شاهرود تهران، خیابان انقالب،دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره: 
 شهرك امامیه جنب میدان بسیج روبروي شرکت ابمعدنی دماوند دانشگاه پیام نور دماونددماوند :  دماوند

 1ابتداي شهرك ولیعصر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه، ساختمان اداري شماره : فیروزکوه فیروزکوه

نور دانشگاه پیام -انتهاي بلوار آیت اهللا هاشمی رفسنجانی -خمینی/ره/ (کالنتري سابق)میدان امام  قرچک: قرچک 
 مرکز قرچک

 چهار محال و 
 بختیاري

 دانشگاه پیام نور مرکز بروجن روبروي اداره بهزیستی، بلوار مدرس،  بروجن: بروجن
 برگزاري آزمون ها، ستاد بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، معاونت آموزشی شهرکرد: شهرکرد

 : اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربطحوزه خواهران وبرادران ، بن، کیار، خانمیرزااردل، لردگان و کوهرنگ
 نور مرکز فارسان امیدانشگاه پ -دانشگاه ابانیخ -يجمهور دانیم : فارسان فارسان

 خراسان جنوبی

 رجندیدانشگاه ب يشهدا سیپرد -دانشگاه ابانیخ -شهدا دانیم : بیرجند بیرجند 
ـــربی ـــرویه، س ـــه، طبس، زیرکوه، بش ش
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط  : حوزه خواهران و برادران خوسف، درمیان 

 ساختمان آموزشی-دانشگاه پیام نور مرکز فردوس-میدان مادر-بلوار ولیعصر(عج)فردوس :  فردوس
 آیسک)، دانشکده کشاورزي سرایان  –جاده (سرایان  5کیلومتر : سرایان سرایان 
 میدان شیرازي، انتهاي خیابان بزرگمهر، دانشگاه بزرگمهر قائنات : قائن قائنات 

 اتاق آموزش  -ساختمان اداري آموزشی دانشگاه پیام نور  -انتهاي بلوار دانشگاه  : نهبندان نهبندان

 



 3صفحه 

 (دیماه)1402نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسري آدرس محل رفع  -2جدول شماره ادامه 

همچنین شهرستان و یا بخش محل برگزاري و  استان
 کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آدرس محل رفع نقص  رفع نقص کارت شرکت در آزمون

 خراسان رضوي

 بلواردانشگاه، روبروي صداوسیما، دانشگاه پیام نورمرکز تایباد  : تایباد تایباد 
 هیدریدانشگاه تربت ح - مشهد ه،یدریمحور تربت ح 7 لومتریک : حیدریهتربت تربت حیدریه

رخس،رشتخوار، جام، جغتاي، بجستان، مه والت، ستربت
خلیل  زبرخان، ،درگز زاوه، خواف، چناران، جوین، کالت،

  بردسکن جلگه، میان آباد،
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران

 بتداي بلوار استقالل، جنب فرمانداري، مؤسسه آموزش عالی سناباد گلبهارا: گلبهار گلبهار
 رجایی بعد از پارك جنگلی دانشگاه پیام نورخیابان فریمان :  فریمان
 15باجه شماره  -مدیریت آموزشی-پردیس دانشگاه حکیم سبزواري-توحیدشهر-سبزوار سبزوار: سبزوار 
 قوچان) دانشگاه صنعتی قوچان  -جاده(مشهد  5کیلومتر : قوچان قوچان
 حاشیه جاده آسیایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، معاونت آموزشی  : گناباد گناباد 
 مهر، مرکزآموزش عالی کاشمر بلوارسید مرتضی، جنب مسکنکاشمر:  کاشمر

 مشهد نالودیب ی، موسسه آموزش عال4، جاده طرقبه، بلوار معلم، نبش معلم  مشهد : طرقبه طرقبه و شاندیز
 دانشگاه   ساختمان آموزش، آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهدبلوار وکیل مشهد: مشهد

 انتهاي بلوار جانبازان، انتهاي بلوار ادیب دوم غربی، بلوار نظام الملک دانشگاه نیشابور نیشابور: نیشابور

 خراسان شمالی

 دانشگاه پیام نور مرکز بجنوردساختمان سایت   -خیابان سعدي  –کوي دانشگاه  : بجنورد بجنورد
 نینور اسفرا امیدانشگاه پ -یرباط سرپوش دانیبلوار شهاسفراین :  اسفراین

نه و از و جرگالن، فاروج، گرمه،جاجرم ر ، ما
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط  حوزه خواهران و برادران سملقان و شیروان

 خوزستان

 جنب پل پنجم، اتوبان گلستان، ورودي دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز: اهواز 
 (ص)اءیخاتم االنب یدانشگاه صنعت-لمیجاده بندر د يابتدا بهبهان: بهبهان

مام خمینی، ندرا یذه، ب کا، ا ندی بادان، ا ، اللی آ
شک، باغملک  گتوند، ، ، کرخهصیدون، اندیم

ــــادگــان،هنــدی ـــیر جــان، هویزه، ش و رامش
 مسجدسلیمان 

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران: 

 واحد ماهشهر-دانشگاه صنعتی امیر کبیر - خیابان دانشگاه صنعتی امیرکبیرماهشهر ناحیه صنعتی بندر ماهشهر :  بندر ماهشهر
 (دشت آزادگان)سوسنگرد بلوار دانشجو دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرددشت آزادگان :  دشت آزادگان

 شوشتر بلوار دانشگاه دانشگاه پیام نور شوشتر :شوشتر شوشتر 
 کیلومتر یک جاده کمربندي،دانشگاه ازاد اسالمی واحد رامهرمزمیدان توحید رامهرمز :  رامهرمز

 دانشگاه پیام نورمرکز شوش -روبروي پارك دانشجو-ابتداي خیابان قانون(دادگستري)-اول جاده شوش به اهواز: شوش  شوش
 کل آموزش -خوزستان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشـگاه مالثانی، شهر باوي :  باوي
 آزاد اسالمی واحد امیدیه، دانشگاه : بلوار دانشگاه  امیدیه یهامید

 دانشکده اقتصاد آموزش-خرمشهر ییایدانشگاه علوم و فنون در-طالبیابن اب یبلوار عل  خرمشهر: خرمشهر
 شاپوردزفول روبروي پایگاه چهارم شکاري وحدتی،دانشگاه صنعتی جندي ، بلوار سرداران شهید دزفول: دزفول 

 زنجان
 واحد رایانه  جاده تبریز،دانشگاه زنجان،ساختمان مرکزي،6کیلومترزنجان :  زنجان 

 نور مرکز ابهر امیدانشگاه پ -بلوار دانشجو : ابهر  ابهر
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط  : حوزه خواهران و برادران ، خدابنده ، طارمخرمدره  ،ماه نشان 

 سمنان

 طبقه اول ریرکبیدانشگاه دامغان ساختمان ام-دانشگاه دانیم : دامغان دامغان 
 مرکز چاپ و انتشارات دانشگاهسمنان ، جاده دامغان پردیس شماره یک دانشگاه 3کیلومتر : سمنان سمنان 
 اداره کل آموزش_شاهرود یدانشگاه صنعت _ریهفتم ت دانیم : شاهرود شاهرود
 گرمسار دانشگاه -آباد حاجی راه سه -سمنان به گرمسار جاده 3 کیلومتر شمالی ضلع گرمسار: گرمسار

 سیستان و 
 بلوچستان

 طبقه همکف -ساختمان شهید سلیمانی -میدان قایق -دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار چابهار: چابهار
گان ند ،خاش، دل نارك، هیرم یب  ،ک ـــ س
زهک، مهرسـتان، قصـرقند،  ر،سـوران، الشـا

 هامون میرجاوه، ، بمپور، بنت، ،فنوج سرباز،
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران

 دانشگاه پیام نور - بلوار خاتم االنبیانیک شهر:  نیک شهر 
 دانشگاه پیام نور - خیابان والیتراسک :  راسک

 ابوسعید سجزي کالسهاي جاده بنجار، پردیس جدید دانشگاه زابل، ساختمان  2کیلومتر : زابل زابل 
 دانشگاه والیت ایرانشهر مرادي، بزرگراه شهید 4کیلومترایرانشهر: ایرانشهر

 مجتمع آموزش عالی سراوان -جنب ساختمان فرمانداري-بلوار پاسداران : سراوان سراوان
 دانشگاه، ورودي زیباشهر، سازمان مرکزي دانشگاه سیستان وبلوچستان، دفترمعاونت آموزشی دانشگاهخیابان  : زاهدان زاهدان 

 



 4صفحه 

 

 (دیماه)1402آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسري  -2جدول شماره ادامه 

 استان
شهرستان و یا بخش محل برگزاري و 

شرکت در همچنین رفع نقص کارت 
 آزمون

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

 فارس

 لوار چمران، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادهبآباده :  آباده 
 اندانشگاه آزاد اسالمی واحد استهب - بلوار امام رضا/ع/ : استهبان استهبان 

 دانشگاه فسا -میدان استاد بهمن بیگی-انتهاي بلوار شهید محب-هنرستانچهارراه فسا :  فسا
ــتان، ــروس ــتم، س ــارگاد، رس کوار،  اقلید، پاس

مرودشــت، خرامه، زرین دشــت، فراشــبند، 
قیروکــارزین، خنج، بختگــان، گراش، مهر، 

، اراب، زرقــان، مــیــمــنــد، بــیــرم، جــویــمد
،  ، سرچهانالرستان،ارسنجان،فورگ، خرم بید

 بوانات

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران

 دیاقل یسالمت. مرکز آموزش عال دانی. مینیخم یمصطف ابانیخاقلید :  اقلید 
  ، دانشگاه پیام نور مرکز جهرم13کوچه  ،بلوار آزادگانجهرم :  جهرم 

 نور مرکز اوز امیدانشگاه پ - جاده خنج 3 لومتریک اوز: اوز
 دانیواحد سپ یدانشگاه آزاد اسالم،  یشمال يکمربند : سپیدان سپیدان 

 خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز شیراز: شیراز 
 جنب پلیس راه، دانشگاه پیام نور مرکز فیروزآباد فیروزآباد: فیروزآباد

 بوشهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون–جاده کازرون  5کیلومتر :  کازرون کازرون
 دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی -ریاسکان عشاممسنی:  ممسنی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز، ساختمان اداري، طبقه اولجاده (نی ریز، شیراز)،  5کیلومتر ریز:نی نی ریز
 دمرکزاموزش عالی المر - جنب مؤسسه تابناك ،یپارك جنگل بلوار معلم، بعد از:  المرد المرد

 قزوین

 شهرك دانشگاهی اندیشه بلوار دانش دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی : آبیک آبیک 
 موسسه آموزش عالی کار-بلوارسهروردي:  شهرصنعتی البرز البرز 
  بوئین زهراع/ دانشگاه  آزاد اسالمی واحد /بیمارستان امیرالمومنینجنب  -جاده اشتهارد  3کیلومتر  : زهرابوئین زهرابوئین

 نیعلوم و فنون قزو يکاربرد یمرکز آموزش علم-بلوار تمدن :  محمدیه محمدیه
 208اتاق  اولطبقه  يتاکستان ساختمان ادار یدانشگاه آزاد اسالمتاکستان :  تاکستان 

 یو مهندس یفن تیسا -(ره)ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب -یمانیسل دیبلوار شه : قزوین قزوین 

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

 کردستان

سقز، بانه،  مریوان، دهگالن، قروه، دیواندره، 
 کامیاران  سروآباد و

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران

 ربیجا مرکز دانشگاه پیام نور - یاضیدکتر ر ابانیخ آفتاب شهرك جاریب: بیجار بیجار

 ، باالتر از بیمارستان کوثر و تامین اجتماعی ، دانشگاه کردستان ، امور آموزشیبلوار پاسداران  : سنندج سنندج 

 کرمان

 ساختمان آموزشدان امام حسین دانشگاه پیام نور می بلوار جمهوري انار: انار 
 : بلوار خلیج فارس، دانشگاه پیام نور بم بم

 جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت  8کیلومتر جیرفت: جیرفت 
 102عصر (عج) رفسنجان، اداره آموزش کل، اتاق  یدانشگاه ول یاصل سیپرد ت،یبلوار وال يابتدا رفسنجان: رفسنجان

 کل توسعه و منابع انسانی ری. مد يساختمان ادارجاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند،  : زرند زرند
 ابتداي جاده بافت، دانشگاه صنعتی سیرجان  سیرجان: سیرجان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهربابکمجتمع بلوار خلیج فارس،  شهربابک: شهر بابک 
ــار جنوب، لعــه ریگــان، رودب ق بر،  گنج، را

ـــیر، راور، بافت و  عنبرآباد ،منوجان، نرماش
 ، کهنوجبردسیر

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمانکبیر ، راه امیرچهاربلوار جمهوري اسالمی،  کرمان: کرمان 
 بلوار امام رضا (ع)، دانشگاه پیام نور مرکز کوهبنان-: میدان آزادي کوهبنان کوهبنان
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 (دیماه)1402آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسري  -2جدول شماره ادامه 

 استان
شهرستان و یا بخش محل 

همچنین رفع نقص برگزاري و 
 کارت شرکت در آزمون

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

 کرمانشاه

 ، روانسر، داالهو، سرپل ذهاب،پاوه
صحنه، و ثالث سین،  باباجانی، هر

ــالم آبادغرب،  ــیرین،  اس ــرش قص
 کنگاور، جوانرود و گیالنغرب

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران

 رمرکز سنق دانشگاه پیام نور- شهرك ولی عصر  جنب مسجد ام البنینسنقر :  سنقر

 رازي کرمانشاه دانشگاه يدانشگاه .سازمان مرکز ابانیخ -طاق بستان  کرمانشاه : کرمانشاه

 کهگیلویه و 

 بویر احمد

 اداره آموزش - اسوجیدانشگاه -دانشجو  ابانیخ-معلم  دانیم : یاسوج بویراحمد (یاسوج)
ــــده،  ــــن ــــی، ل ــــئ ــــم ــــه ب

 و گچساران کهگیلویه(دهدشت)،چرام
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران:

 گلستان

، مراوه تپه، گالیکش و ، کالله، آق قال، 
 گمیشان 

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط  حوزه خواهران و برادران:

 واحد آزادشهر یدانشگاه آزاد اسالم یرجائ دیشه ابانیخ:  آزادشهر آزادشهر

 نور بندر ترکمن امیدانشگاه پ 35-37پاسداران  نیپاسداران  ب ابانیخ:  ترکمنبندر  ترکمن

 نودشتیم یدانشگاه، دانشگاه آزاد اسالم یابانخقبل از دادگستري  ن،یالد دجمالیس یابانخ يانتها:  مینودشت مینودشت

 واحد بندرگز یدانشگاه آزاد اسالم ياتوبان بندرگز به سار کی لومتریک:  بندرگز بندرگز

 علی آباد کتول دانشگاه آزاد اسالمیمجتمع علی آباد کتول :  علی آباد کتول

 (ع)دانشکده تربیت دبیرفنی وحرفه اي پسران کردکوي /امام علی  انیباالتر از شهرك فرهنگ - بلوار دانشگاه کردکوي: کردکوي

 خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  گرگان: گرگان 

 ) بلوار بصیرت، دانشگاه گنبدکاووسخیابان شهید فالحی (فرودگاه سابق گنبدکاووس: گنبدکاووس

 گیالن

 آستارا یدانشگاه آزاد اسالم کیآستارا مجتمع شماره  -رشت  يکمربند آستارا : آستارا 

 مهرآستان یردولتیغ یموسسه آموزش عال -بلوار دانشگاه : اشرفیهآستانه  اشرفیهآستانه 

بندرانزلی، صومعه سرا، طوالش،  
 املش، ،رضوانشهر ،ماسال، فومن

  سیاهکل
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران

 پردیس دانشگاهی دانشگاه گیالندرب غربی بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروي شهربازي،  : رشت رشت 

 دانشگاه ازاداسالمی واحد لنگرود -طبقه اول -خیابان دانشجو -بلوار سردار حق بین، میدان جهاد:  لنگرود لنگرود

 آموزشکده فنی سیدالشهدا(ع) رستم آباد -رستم آباد بلوار ولیعصر(عج):  رودبار رودبار

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودسرخیابان شهدا، رودسر:  رودسر

 خیابان کاشف شرقی، خیابان شقایق، مجتمع اداري آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان : الهیجان الهیجان 

 لرستان

 خرم آباد)، دانشگاه آیت اله العظمی بروجردي (ره) -جاده ( بروجرد 3کیلومتر : بروجرد بروجرد 
یگودرز، ا ل ــا، ا لفــانپــلزن ، دختر، د

 سلسله، کوهدشت و رومشکان
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران

 دانشکده ادبیات ، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود )ع(میدان حضرت ابوالفضل دورود :  دورود

 دامپزشکیدانشکده ، دانشگاه لرستان ،تهران ) -جاده (خرم اباد 5کیلومتر : آبادخرم خرم آباد 

 مازندران
 دانشگاه تخصصی فناوري هاي نوین آمل -35اباذر  -خیابان طالقانی -میدان قائم: آمل آمل 

 خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بابل: بابل

 دانشگاه مازندران -سازمان مرکزي  -خیابان پاسداران   : بابلسر بابلسر 
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 (دیماه)1402آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آزمون سراسري -2جدول شماره ادامه 

شهرستان و یا بخش محل برگزاري و  استان
 کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آدرس محل رفع نقص  همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون

 ادامه 

 مازندران

 مازندران فناوري و علم دانشگاه دریا جاده 3 کیلومتر بهشهر : بهشهر

 بهشهر.دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا-جاده نکا  6کیلومتر نکا :  نکا

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر -جاده نظامی 7کیلومتر قائم شهر :  قائم شهر

 مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن -انتظامی شهرستان تنکابن جنب نیروي تنکابن :  تنکابن

 دانشگاه عالمه محدث نوري -ابتداي جاده چمستان   -خیابان شیخ فضل اله نوري نور :  نور

 منطقه ساحلی چپکرود، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جویبار جویبار: جویبار 

  دانشکده میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگري-شهریور 17خیابان  :چالوس چالوس

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر -بلوار شهید عباس مفرد رامسر:  رامسر 

 ، دانشکده فنی امام محمد باقر(ع)( طبرستان ) يمطهر دیشه ابانیخ -بلوار خزر  ساري : ساري 

 و پرورش نوشهر ، واحد آموزش متوسطه جنب مصلی ، اداره آموزش:  نوشهر نوشهر

 دانشکده فنی و حرفه اي محمودآباد-بلوار شهداي نفتکش-خیابان آزادي:  محمود آباد محمود آباد

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران  کالردشت ، بند پی شرقی  

 واحد سوادکوه یدانشگاه آزاد اسالم يآالشت ساختمان مرکز یدوراه دیپل سف : سوادکوه سوادکوه

 مرکزي

 میدان شریعتی، ابتداي بلوارمیرزاي شیرازي، درب اصلی دانشگاه اراك، روبروي باجه انتظامات اراك : اراك 
 دانشگاه تفرش-انتهاي بلوار پاسداران-شهرك امام  تفرش: تفرش

ساوه، زرندیه، کمیجان، آشتیان، 
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط  حوزه خواهران و برادران ، فراهان و شازندخنداب 

 انشگاه پیام نور مرکز خمیندبلوار شهداي دانشجو ، بعد از پمپ  بنزین ،  خمین :  خمین 
 خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نورمرکز دلیجان : دلیجان دلیجان
 جاده خمین مرکز آموزش عالی محالت 1کیلومتر  محالت : محالت

 هرمزگان

بستک، بندرلنگه، پارسیان، 
جاسک، حاجی آباد، بشاگرد، 

 خمیر، رودان، سیرك و میناب 
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران

 دانشگاه هرمزگان ، (بنیاد نخبگان) 2پردیس شماره آزادشهر، بلوارافروز شهابی پور،  بندرعباس: بندرعباس
 طبقه همکف امور دانشجویی -ساختمان دانشگاه :  قشم قشم

 يساختمان آموزش، امور ادار ف،یشر یالملل دانشگاه صنعت نیب سیبلوار دانش، پرد ر،یکب ریام دانیم کیش: کیش 

 همدان

 نور مرکز بهار امیدانشگاه پ -کمال یتراب دیشه ابانیخ -جیبلوار بس -شهرستان بهار بهار: بهار
 بلوار حضرت حیقوق نبی(ع)، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تویسرکان تویسرکان: تویسرکان

 ، دانشگاه پیام نور مرکز رزن1ابتداي جاده تهران، کیلومتر رزن: رزن 
 دانشگاه نهاوند،  کمربندي بروجرد 3کیلومتر نهاوند :  نهاوند

 نور مرکز کبودراهنگ امیدانشگاه پ -تیوال دانیم : کبودرآهنگ کبودرآهنگ 
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط : حوزه خواهران و برادران  خزل  فامنین و درگزین،

 يساختمان مرکز، جاده اراك، دانشگاه مالیر 4کیلومتر  مالیر: مالیر 
 بلوار شهید قهاري جنب بیمارستان قائم دانشگاه پیام نور مرکز اسد آباد اسدآباد : اسدآباد
 هچهارراه پژوهش بلوار شهید احمدي روشن دانشگاه بوعلی سینا سازمان مرکزي دانشگا همدان : همدان 

 یزد

 بلوارآیت اهللا خاتمی ، دانشگاه اردکان : اردکان اردکان 
 نور تفت امیدانشگاه پ -شهر  يورود يابتدا تفت : تفت 

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران خاتم و ابرکوه اشکذر(صدوق)،
 دانشگاه پیام نور-جاده کمربندي:  مروست مروست

 بلوار دهستانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافقبافق :  : بافق
 ساختمان اصلی، خیابان شهید مطهري، خیابان سید احمد خمینی، دانشگاه پیام نور مرکز مهریز مهریز: مهریز 
 دانشگاه میبد -بلوار یحیی زاده -میدان دفاع مقدس -میبد میبد : میبد 

 زدیدانش دانشگاه  يورود - هیصفائ -زدی یزد : یزد 

 


