
آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمــوننام محل رفع نقص كارت شركت در آزمونشهرستان
جنب فرمانداری- میدان بسیج - اهر دانشکده كشاورزی و منابع طبیعی اهراهر

جنب پلیس راه تبريز به بناب –انتهای بزرگراه واليت  –بناب دانشگاه بناببناب
جاده ماشین سازی- اول قراملك- جاده سنتو- تبريزدانشگاه جامع علمی كاربردی ماشین سازی تبريزتبريز
بلوار شهید درخشی –مراغه مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغهمراغه
ساختمان جديد دانشکده- بلوار عباسی –مرند دانشکده فنی مهندسی مرندمرند
نرسیده به پلیس راه-  جاده میانه زنجان 2كیلومتر  –میانه مجتمع آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانهمیانه

دانشکده فنی مهندسی-جنب سازمان جهاد كشاورزی- 3كیلومتر - جاده فرودگاه –ارومیه دانشگاه آزاد اسالمی واحدارومیه مجتمع آيت اله هاشمی رفسنجانیارومیه
خیابان دانشگاه - (عج)خیابان ولیعصر  –خوی دانشگاه پیام نور مركز خوی خوی

نرسیده به ايستگاه راه آهن- باالتر از كوی رابری - پل آيت اله وحیدی - خیابان هفده شهريور  –میاندوآب مركز آموزش عالی شهید باكری میاندوآبمیاندوآب
اداره امتحانات- طبقه سوم - دانشکده علوم - میدان بسیج - اردبیلمجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلاردبیل

ساختمان اداری دانشگاه- خیابان دانشگاه - سه راه جهاد - پارس آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد پارس آباد مغانپارس آباد
كوچه دانشگاه  – شهريور 17ابتدای بلوار  –خلخال آموزشکده فنی و حرفه ای سما خلخالخلخال

بلوار عالمه جعفری- خیابان سعدی –مشگین شهردانشگاه پیام نور مركز مشگین شهرمشگین شهر
بخش مديريت فناوری اطالعات- طبقه همکف - ساختمان انديشه  –بلوار دانشگاه - بلوار ارغوانیه –خیابان جی شرقی  –اصفهان (خوراسگان)دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان اصفهان
بلوار قطب راوندی - 6كیلومتر - كاشاندانشگاه كاشانكاشان
بلوار دانشجو- ايالم دانشگاه پیام نور مركز ايالمايالم
میدان دانشگاه- انتهای خیابان شهید بهشتی –كرج دانشگاه خوارزمی كرجكرج

جنب خانه معلم - خیابان ورزش  –بوشهر ساختمان شهید مفتح دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهربوشهر
جنب فرمانداری- خیابان شهید صیاد شیرازی  –اسالمشهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهراسالمشهر

بن بست شاهرود- مابین خیابان استاد نجات اللهی و خیابان سپهبد قرنی- خیابان انقالب - میدان فردوسی- تهران دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سورهتهران
جنب میدان بسیج- شهرك امامیه –دماوند دانشگاه پیام نور مركز دماونددماوند

جنب بیمارستان فوق تخصصی نور شهريار- شهرك صدف - شهريار دانشگاه پیام نور مركز شهريارشهريار 
نرسیده به مجتمع هالل احمر- خیابان شهید بختیاری- خیابان دانشگاه- میدان رازی –ورامین مجتمع واليت- مجتمع آموزشی فرهنگی سما ورامینورامین

ساختمان اداری- رحمتیه –شهركرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهركردشهركرد
بلوار دانشگاه- بلوار شهید آوينی- بیرجنددانشگاه پیام نور مركز بیرجندبیرجند

 جاده تربت حیدريه به مشهد 7كیلومتر - تربت حیدريهدانشگاه سراسری تربت حیدريهتربت حیدريه
16باجه شماره - ساختمان معاونت آموزشی- پرديس دانشگاه حکیم سبزواری- توحیدشهر- سبزواردانشگاه حکیم سبزواریسبزوار
اداره امور دانش آموختگان- طبقه منفی يك - چهار راه استاد يوسفی - بلوار امامیه –مشهد مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدمشهد

انتهای بلوار اديب غربی- انتهای بلوار جانبازان - نیشابوردانشگاه نیشابورنیشابور
614اتاق - ساختمان فنی مهندسی - بعد از میدان دفاع مقدس - خیابان هفده شهريور جنوبی - بجنورددانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنوردبجنورد
انتهای بلوار پرديس- اتوبان گلستان - اهواز مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستاناهواز

میدان نیروی دريائی - (ع)بلوار علی ابن ابیطالب - خرمشهر دانشگاه علوم و فنون دريائی خرمشهرخرمشهر
 4خیابان ارمغان - انتهای بلوار مبارز - كوی آزادگان - دزفول مركز آموزش علمی كاربردی دزفول يكدزفول
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واحد رايانه- ساختمان اداری- بلوار دانشگاه  – جاده تبريز 6كیلومتر  –زنجان دانشگاه زنجانزنجان
جنب اداره محیط زيست استان- میدان استاندارد - سمنان دانشگاه پیام نور مركز سمنانسمنان
بلوار دانشگاه- میدان هفت تیر- شاهروددانشگاه صنعتی شاهرودشاهرود
(اتوبان شهید مرادی) جاده بمپور 4كیلومتر  –ايرانشهر دانشگاه واليت ايرانشهرايرانشهر
بلوار خلیج فارس –زاهدان دانشگاه پیام نور مركز زاهدان زاهدان
روبروی خیابان فضل آباد- بلوار مدرس - شیراز دانشگاه صنعتی شیرازشیراز

 متری اول40ابتدای - خیابان معلم- شهر جديد- الرستان(2شماره )ساختمان آموزشی - مجتمع آموزش عالی الرستانالرستان
(ره)انتهای بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی - قزوينقزوين (ره)دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوينقزوين

سردرب دانشگاه - (بعد از شهرك قدس )بلوار الغدير- قمدانشگاه قمقمقم
بلوار بوعلی سینا- میدان قانع- شهرك بهاران- سنندجمركز آموزش عالی علمی كاربردی سنندج يكسنندجكردستان

جنب شیرينی سرای وحید زمانی- نرسیده به دانشگاه علوم پزشکی  - (ره)بلوار امام خمینی - جیرفت ساختمان جهاد دانشگاهی جنوب كرمانجیرفت
(عج)بلوار ولیعصر - كرماندانشگاه آزاد اسالمی واحد كرمانكرمان

سردرب ورودی خواهران- (متخصصین)انتهای شهرك ژاندارمری- خیابان كسری- میدان فردوسی- كرمانشاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرمانشاهكرمانشاهكرمانشاه
اداره آموزش - بلوار دانشجو –میدان معلم –ياسوج دانشگاه ياسوجياسوجكهگیلويه و بويراحمد

خیابان شهید بهشتی –گرگان دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگانگرگان
جنب بیمارستان تأمین اجتماعی- كمربندی شهید صیاد شیرازی –گنبدكاووس دانشگاه آزاد اسالمی واحد گنبدكاووسگنبدكاووس

روبروی پارك شهر- خیابان ملّت - بلوار حافظ - رشت پرديس دانشگاهی دانشگاه گیالنرشت
خیابان دانشجو-میدان كشاورز  –جاده لیالكوه  –لنگرود دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنگرودلنگرود
 جاده رضوانشهر5كیلومتر - طوالرود - تالشدانشگاه پیام نور مركز تالشتالش

طبقه دوم - ساختمان اداری –میدان دانشگاه  –الیگودرز دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرزالیگودرز
ساختمان اداری- كوچه هنرستان چرخکار -جاده گلدشت- میدان كوهنورد –بروجرد آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بروجرد بروجرد

ساختمان اداری- شهرك دانشگاهی كمالوند -  جاده تهران 5كیلومتر - خرم آباد دانشکده فنی وحرفه ای پسران خرم آبادخرم آباد
خیابان دكتر شريعتی - بابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلبابل

خیابان هفده شهريور - چالوس مؤسسه آموزش عالی طبرستانچالوس
(طبرستان)خیابان شهید مطهری  –بلوار خزر - ساری (ع)دانشکده فنی امام محمدباقر ساری
روبروی باجه انتظامات- درب اصلی دانشگاه- میدان شريعتی- اراك دانشگاه اراكاراك

ساختمان آموزش- بلوار دانشگاه - چهار راه نخل ناخدا - بندرعباس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباسبندرعباس
دفتر امور دانشجويی- ساختمان آموزش - بلوار دانش - میدان امیركبیر- كیشپرديس بین المللی كیش- دانشگاه صنعتی شريفكیش
طبقه همکف- ساختمان مبتکران- (ع)روبروی بیمارستان امام حسین- بلوار دانشجو- باالتر از پارك سیفیه- ماليردانشگاه آزاد اسالمی واحد ماليرمالير

جنب دبیرستان غیرانتفاعی دانشگاه - خیابان ابوطالب - شهرك مدرس - همداندانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدانهمدان
ورودی دانش- بلوار دانشگاه - صفائیه - يزد دانشگاه يزديزد
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