
 1صفحه 

  1401 سال غیر انتفاعی آزمون دوره هاي کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه اي و مؤسساتهاي رفع نقص احتمالی کارتهاي شرکت در نشانی باجه -2 شماره جدول

  هاي رفع نقصنشانی باجه  محل رفع نقص کارت  نام شهرستان  نام استان

  آذربایجان شرقی

  بلوارعباسی ، دانشکده فنی و مهندسی مرندمرند :   مرنددانشکده فنی و مهندسی   مرند

  خیابان مشروطه نبش سه راهی بهشتی :تبریز پیام نور مرکز تبریز دانشگاه تبریز
 اتوبان امیرکبیر، میدان مادر، شهرك گلشهر، دانشگاه مراغه مراغه: دانشگاه مراغه مراغه

 آذربایجان غربی

 خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، ستاد مرکزي پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه ارومیه : دانشگاه ارومیه ارومیه

  بلوار ولیعصر، خیابان دانشگاه پیام نور  خوي: خوينور مرکز  پیامدانشگاه  خوي

 رابري، نرسیده به ایستگاه راه آهن بزرگراه والیت، پل آیت اهللا وحیدي، باالترازکويمیاندوآب :  مرکز آموزش عالی شهید باکري میاندوآب میاندوآب

 دانشگاه یاصل ي. ورودیلیدانشگاه. دانشگاه محقق اردب ابانیخ : اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل اردبیل

 اصفهان

 میدان آزادي، خیابان دانشگاه، درب شمالی دانشگاه اصفهان، ساختمان ستاد آزمونها اصفهان: دانشگاه اصفهان اصفهان 

  خانه کارگر، انتهاي بلوار نور، دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر شهر:شاهین  شهر شاهین مرکز نور پیام دانشگاه شهرومیمهشاهین،

 انتهاي خیابان پاسداران دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا : شهرضا  شهرضا واحد یاسالم آزاد دانشگاه  ضاشهر

 کیلومتر شش بلوار قطب راوندي، دانشگاه کاشان کاشان: دانشگاه کاشان  کاشان

 ابتداي ورودي شهر سده لنجان:  لنجان  لنجان واحد اسالمیدانشگاه آزاد   لنجان

  آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه-دانشگاه بلوار:  نجف آباد  آباد نجف واحد یاسالم آزاد دانشگاه نجف آباد

 بلوارپژوهش، دانشگاه ایالم، حوزه معاونت آموزشی ایالم: دانشگاه ایالم ایالم  ایالم

  ، معاونت آموزشیبهمنی ، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر بوشهر: دانشگاه خلیج فارس بوشهر بوشهر  بوشهر

  تهران

 شاهرود بست بن فردوسی، میدان انقالب، خیابان:  تهران سوره دانشگاه ارتباطات و فرهنگ کدهدانش تهران

،  اسالم شهر

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

  ورامیننور مرکز  پیامدانشگاه   ورامین 
سنجانی-میدان امام خمینی (ره)-قرچک:  ورامین شمی رف شگاه پیام نور -انتهاي بلوار آیت اله ها دان

  ورامین-مرکز قرچک

 بلوار دانشگاه - آبشناسان دانیمرباط کریم :    یمواحد رباط کر یآزاد اسالم دانشگاه  رباط کریم 

 يامام شهرر ادگاریآزاد  ،دانشگاهینیحرم مطهر امام خم يروبرو آزاد راه تهران قم، 6 لومتریک:  تهران  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري ري

چهارمحال و 
 بختیاري

 ستاد اجرایی آزمون ها -دانشگاه شهرکرد -بلوار رهبر  شهرکرد: دانشگاه شهرکرد  شهرکرد

 پردیس شهداي دانشگاه بیرجند -شهریور 17ابتداي خیایان  -میدان شهدا:  بیرجند دانشگاه بیرجند  بیرجند خراسان جنوبی

 خراسان رضوي

  ساختمان آموزش دانشگاه  -پارك ملت يروبرو -آباد لیبلوار وک يابتدا: مشهد  مشهد فردوسیدانشگاه  مشهد

 دانشگاه تربت حیدریه  تربت حیدریه
دانشگاه  -سمت راست  -محور تربت حیدریه مشهد پل هوایی عابر پیاده 7کیلومتر تربت حیدریه:

 تربت حیدریه

 15باجه -ساختمان مدیریت آموزشی-سبزواريپردیس دانشگاه حکیم -توحید شهر سبزوار: دانشگاه حکیم سبزواري سبزوار

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

 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد 4کیلومتر  بجنورد: بجنورد  دانشگاه  بجنورد خراسان شمالی

 خوزستان

 اهواز
-عالی جهاد دانشگاهی مجتمع اموزش 

  خوزستان
 انتهاي بلوار پردیس مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان -انتهاي جاده گلستان  اهواز:

  شاپوردزفولبلوارسرداران شهید،روبروي پایگاه چهارم شکاري ،دانشگاه صنعتی جندي دزفول:  دزفول شاپور جندي صنعتی دانشگاه  دزفول

  دفتر آموزش اقتصاد-دانشکده اقتصاد-دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرخرمشهر:   خرمشهر دریایی وفنون علوم دانشگاه  خرمشهر

 ابتداي جاده بندردیلمبهبهان :   دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان  بهبهان

 ساختمان مرکزي واحدرایانه-دانشگاه زنجان -جاده تبریز 6کیلومتر  زنجان: دانشگاه زنجان زنجان زنجان

 سمنان
 جاده دامغان پردیس شماره یک دانشگاه 3کیلومترسمنان :  دانشگاه سمنان سمنان

  سازمان مرکزي، دانشگاه صنعتی شاهرود ، روبروي ترمینال ، بلوار دانشگاه   : شاهرود شاهرود صنعتیدانشگاه  شاهرود

  سیستان و بلوچستان

  دانشگاه سیستان و بلوچستان  زاهدان
بلوچستان، دفترمعاونت آموزشی  خیابان دانشگاه، ورودي زیباشهر، سازمان مرکزي دانشگاه سیستان و زاهدان:

  دانشگاه

  : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربطحوزه خواهران و برادران  آموزش و پرورش  زابل

  : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربطحوزه خواهران و برادران  پرورش آموزش و ایرانشهر

 دانشگاه بین المللی چابهار -تراس بهشت  -منطقه آزاد  چابهار: چابهار غیرانتفاعیدانشگاه  بهارچا

  فارس

  یگیاستاد بهمن ب دانیم-محب دیبلوار شه يانتها-چهارراه هنرستان فسا:  دانشگاه فسا  فسا

 مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز -خیابان ساحلی غربی شیراز: دانشگاه شیراز شیراز

 13کوچه شماره -بلوار ازادگانجهرم :  دانشگاه پیام نور مرکز جهرم  جهرم

  مرکز آموزش عالی اقلید،  اعیي تامین اجتمبرورو، نتهاي خیابان طالقانیا:  اقلید مرکز آموزش عالی اقلید  اقلید

 مرکز آموزش عالی الر الرستان
شهر جدید ، خیابان معلم ، ابتداي بلوار جمهوري اسالمی(چهل متري اول)، مجتمع آموزشی الرستان : 

  عالی الرستان

 طبقه دومواحد مرودشت، ساختمان اداري،  دانشگاه آزاد اسالمی د،یجاده تخت جمش 3 لومتریکمرودشت :   دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت  مرودشت



 2صفحه 

  1401سال  غیر انتفاعی آزمون دوره هاي کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه اي و مؤسساتهاي رفع نقص احتمالی کارتهاي شرکت در نشانی باجه -2 شمارهجدول ادامه 

  هاي رفع نقصنشانی باجه  محل رفع نقص کارت  نام شهرستان  نام استان

  دانشگاه پیام نور،  مجتمع ادارات نواب، فلکه شهید حسن پور : قزوین  مرکز قزویندانشگاه پیام نور   قزوین  قزوین

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

 کردستان
 سنندج-دانشگاه کردستان سنندج

مرکز آموزش زبان  -دانشگاه  یاصل يدرب ورود - انیقراد ابانیخ يابتدا -بلوار پاسداران  : سنندج
  یفارس

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط : حوزه خواهران و برادرانسقز :   آموزش و پرورش  سقز

  کرمان

 کرمانباهنر بلوار جمهوري اسالمی، دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه شهید کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان

 جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت 8کیلومتر  : جیرفت دانشگاه جیرفت  جیرفت

  جنب سردر اصلی، بلوار والیت دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان   : رفسنجان  دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان  رفسنجان

 ابتداي جاده بافت، دانشگاه صنعتی سیرجان : سیرجان  دانشگاه صنعتی سیرجان  سیرجان

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

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط : حوزه خواهران و برادران  آموزش و پرورش  غرب اسالم اباد

 کهکیلویه و بویراحمد
 اداره آموزش - اسوجیدانشگاه -دانشجو  ابانیخ-معلم  دانیم : یاسوج دانشگاه یاسوج )بویراحمد(یاسوج

  قسمت آموزش طبقه اول، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهدشت،ساختمان آموزشی،:  دهدشت  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهدشت کهگیلویه (دهدشت)

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

 خیابان شهید فالحی (فرودگاه سابق)، بلواربصیرت، دانشگاه گنبد کاووس  گنبدکاووس : دانشگاه گنبد کاووس گنبد کاووس

 گیالن
 پردیس دانشگاهی دانشگاه گیالن -غربی پارك شهر  ببلوار حافظ خیابان ملت روبروي دَر : رشت رشت-دانشگاه گیالن رشت

 الهیجان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شرق 

  گیالن(الهیجان)
شرقی :  الهیجان شف  شقایق  -خیابان کا سالمی  -انتهاي خیابان  شگاه آزاد ا مجتمع اداري دان
  الهیجان

  لرستان
 دانشگاه لرستان آبادخرم

دانشکده دامپزشکی ساختمان  -دانشگاه لرستان، تهران  -جاده خرم آباد  5کیلومتر  : آبادخرم
  مدیریت اموراموزشی

 خرم آباد)، دانشگاه آیت اهللا العظمی بروجردي (ره) –جاده (بروجرد  3کیلومتر  : بروجرد اهللا العظمی بروجردي (ره)آیتدانشگاه حضرت بروجرد

 مازندران

 خیابان شهید مطهري ( طبرستان ) -بلوار خزر  ساري : دانشکده فنی امام محمد باقر (ع)  ساري

 خیابان پاسدران، دانشگاه مازندران، سازمان مرکزي دانشگاه بابلسر: بابلسر  -دانشگاه مازندران  بابلسر 

  چالوس 
انشکده میراث فرهنگی صنایع دستی د

  )چالوس(و گردشگري دانشگاه مازندران
دانشکده میراث فرهنگی ،صنایع دستی و -نرسیده به خیابان خزر-شهریور 17خیابان چالوس : 
  گردشگري

 مرکزي

 میدان شریعتی ، ابتداي بلوار میرزاي شیرازي ، دانشگاه اراك، درب اصلی دانشگاه ، روبروي باجه انتظامات : اراك دانشگاه اراك اراك

  نور امیدانشگاه پ-دانشجو يبلوار شهدا يانتهاخمین :   دانشگاه پیام نور مرکز خمین  خمین

 ساختمان اداري -جاده نورعلی بیک مجتمع دانشگاهی خاتم االنبیا(ص)  4کیلومتر ساوه :   دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ساوه

 هرمزگان
 پور، مجتمع آموزشی وپژوهشی بصیرت (گفتگوي تمدنها)آزادشهر، بلوار افروز شهابی بندرعباس: دانشگاه هرمزگان بندرعباس

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

 همدان
 دانشگاه بوعلی سینا همدان همدان

انتفاعی دانشگاه دانشکده علوم شهرك مدرس خیابان ابوطالب جنب دبیرستان غیر  همدان :
 انسانی

 ریدانشگاه مال -جاده اراك 4 لومتریک مالیر: دانشگاه مالیر مالیر

 صفائیه، بلواردانشگاه ، دانشگاه یزد ، ورودي درب دانش یزد: دانشگاه یزد یزد یزد

  2اتاق  -طبقه اول  -ساختمان مرکزي -دانشگاه خوارزمی -میدان حصارك کرج: خوارزمی پردیس کرجدانشگاه  کرج البرز

  

  
  


