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 نام استــان

 محل برگزاری
 نام شهرستـان

 محل برگزاری
 نشاني باجـــه های رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص

 بهشتي راهي شهيدسهنبش ،  )اماميه سابق( حكيم نظامي خيابان مشروطهبلوار  :تبريز پیام نور تبريزدانشگاه  تبريز آذربایجان شرقي

 خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مرکزی پردیس دانشگاهي دانشگاه اروميه ارومیه: دانشگاه ارومیه ارومیه آذربایجان غربي

 دانشگاه ياصل ی. وروديليدانشگاه. دانشگاه محقق اردب ابانيخ  اردبیل : دانشگاه محقق اردبیلي اردبیل اردبيل

 ميدان آزادی، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان،درب شمالي، ستاد آزمونها  اصفهان : اصفهاندانشگاه  اصفهان اصفهان

 آموزش 2اتاق  -طبقه اول -یساختمان مرکز -يدانشگاه خوارزم-حصارک دانيم  : كرج دانشگاه خوارزمي كرج كرج رزـالب

 تهران تهران
دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه 

 سوره )برادران و خواهران(
 ميدان فردوسي ، به سمت انقالب ، کوچه شاهرودتهران : 

 آموزشي دانشگاه، مدیریت آباد، روبروی پارک ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهدبلوار وکيل : مشهد دانشگاه فردوسي مشهد مشهد خراسان رضوي

 اهواز خوزستان
-مجتمع اموزش عالي جهاد دانشگاهي 

 خوزستان
 دانشگاهي خوزستان مجتمع آموزش عالي جهاد -بلوار پردیس  -جاده گلستان  اهـواز:

 دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان سيستان و بلوچستان
دانشگاه سيستان و بلوچستان، دفتر معاونت خيابان دانشگاه، ورودی زیباشهر، سازمان مرکزی   زاهدان :

 آموزشي دانشگاه

 : خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيرازشیراز دانشگاه شیراز شیراز فارس

 جاده تبریز،دانشگاه زنجان،ساختمان مرکزی،واحد رایانه6کيلومترزنجان: دانشگاه زنجان زنجان زنجان

 جنب درب ورودی دانشگاه: بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس ، دانشگاه قم ،  قم دانشگاه قم قم قم

 آموزش: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی ، سازمان مرکزی دانشگاه، اداره  كرمانشاه دانشگاه رازی كرمانشاه كرمانشاه كرمانشاه

 ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه یاسوج، ساختمان مدیریت آموزشي و تحصيالت تكميلي ياسوج :  دانشگاه ياسوج ياسوج كهگيلویه و بویر احمد

 گرگان گلستان
دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع 

 طبیعي گرگان
 : خيابان شهيد دکتر بهشتي گرگان

 بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروی شهربازی، پردیس دانشگاهي دانشگاه گيالن رشت: دانشگاه گيالن رشت گيالن

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

 : بلوار خزر، خيابان شهيد مطهری)طبرستان(، دانشكده فني امام محمد باقر)ع(ساری دانشكده فني امام محمد باقر)ع( ساری مازندران

 : آزادشهر، بلوار افروز شهابي پور، مجتمع آموزشي پژوهشي بصيرت )گفتگوی تمدنها(بندرعباس  دانشگاه هرمزگان بندرعباس هرمزگان

 يدانشكده علوم انسان- رستانيابوطالب جنب دب ابانيهمدان شهرک مدرس خ همدان : دانشگاه بوعلي سینا همدان همدان همدان


