
 1صفحه 

هاي علم و فنّاوري وزارت ها، مؤسسات آموزشي، پژوهشي و پاركآزمون  استخدام پيماني دانشگاهرس محل رفع نقص کارت شرکت در آد -2شماره  جدول

 1400علوم، تحقيقات و فنّاوري سال 

نام 

 استــان 
 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص نام شهرستـان

آذربایجان 

 شرقي

 شهرك وليعصر)عج(، فلكه دانشگاه : اسكو دانشگاه پيام نور مركز اسكو اسكو

 شهرك فرهنگيان مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی سرابسراب :  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب سراب

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران  آموزش و پرورش آذرشهر

  روبروي پليس راه اهر به تبريز-، بلوار دانشگاهزيجاده اهر به طرف تبر 2 لومتريك :اهر آزاد اسالمی واحد اهردانشگاه  اهر

 طبقه اول -هيدانشكده علوم پاانتهاي بزرگراه واليت، جنب پليس راه، دانشگاه بناب،  : بناب دانشگاه بناب بناب

 تبریز
دانشگاه فنی وحرفه اي استان 

 شرقیآذربايجان 
 11ساختمان  -دانشگاه فنی وحرفه اي استان آذربايجان شرقی -انتهاي كوي منظريه : تبریز

 شهرك گلشهراتوبان اميركبير، ميدان مادر،  : مراغه دانشگاه مراغه مراغه

 بلوار عباسی  : مرند دانشكده فنی و مهندسی مرند مرند

 ساختمان مركزي -بلوار شهداي زينبيه ميانه: دانشگاه آزاد اسالمی واحد ميانه ميانه

آذربایجان 

 غربي

: خيابان شهيد بهشتی، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهی اروميه دانشگاه اروميه اروميه  

عصر یول ابانيخ، عصر یشهرك ولماكو :  دانشگاه پيام نور مركز ماكو ماكو  

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

 بلوار وليعصر)عج(، خيابان دانشگاه،  خوي:: خوي دانشگاه پيام نور مركز خوي خوي

 آباد یتپه عل، بلوار دانشجو: بوكان  دانشگاه پيام نور مركز بوكان بوكان

 مياندوآب
مركز آموزش عالی شهيد باكري 

 مياندوآب
  ايستگاه راه آهنبزرگراه واليت، پل آيت اهلل وحيدي،باالتر از كوي رابري نرسيده به  مياندوآب:

 ابتداي بلوار شهيد شهريكندي : مهاباد دانشگاه پيام نور مركز مهاباد مهاباد

 اردبيل

 دانشگاه یاصل ي. ورودیليدانشگاه. دانشگاه محقق اردب ابانيخ : اردبيل دانشگاه محقق اردبيلی اردبيل

 دانشگاه پيام نور -خلخالخلخال :  خلخالدانشگاه پيام نور مركز  خلخال

 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش پارس آباد

 يسابق( بلوار عالمه جعفر ي)دادگستریمانيقاسم سل ديشه دانيم :شهر نيكمش دانشگاه پيام نور مركز مشكين شهر مشكين شهر

 اصفهان

 ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان،درب شمالی، ستاد آزمونها  : اصفهان دانشگاه اصفهان اصفهان

 ابتداي ورودي شهر سده لنجان زرین شهر: دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان لنجان)زرین شهر(

 كيلومتر يک بلوار شهيد قاسم سليمانی ) معلم ( برخوار :  آباددانشگاه پيام نور مركز دولت  برخوار

 انديشه ساختمان-آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه-دانشگاه بلوارنجف آباد :  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نجف آباد

 بلوار دانشجومحله خانه كارگر، انتهاي  شهر:شاهين دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر شاهين شهر

 جنب فرمانداري  –بلوار معلم مباركه :  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مباركه مباركه

 خميني شهر
موسسه غير انتفاعی جهاد 
 دانشگاهی خمينی شهر

  : منظريه، بلوار پرديسخميني شهر

 دانشگاهبلوار  -بلوار بسيج فالورجان :  فالورجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه فالورجان

  بلوارامام حسين)ع(، جنب پارك شهيد بهشتی : شهرضا دانشگاه پيام نور مركز شهرضا شهرضا

 بلوار قطب راوندي 6كيلومتر كاشان: دانشگاه كاشان كاشان

 انفورماتيک واحد گلپايگان مركز نور پبام دانشگاه تختی استاديوم جنب : گلپایگان دانشگاه پيام نور مركز گلپايگان گلپایگان

 البرز
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  حوزه خواهران و برادران آموزش و پروش ، نظر آباد فرديس

 خيابان شهيد صدوقی  -بلوار ايت اهلل خامنه اي هشتگرد : دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد /هشتگردساوجبالغ/

 آموزش 2اتاق  -طبقه اول -يساختمان مركز -یدانشگاه خوارزم-حصارك دانيم : كرج دانشگاه خوارزمی پرديس كرج كرج

 ایالم

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

 بلوار پژوهش، دانشگاه ايالم، حوزه معاونت آموزشی ایالم :  دانشگاه ايالم ایالم

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

 دهلران
دانشكده فنی مهندسی و كشاورزي 

 بلوار امام حسين )ع(، ضلع شمالی مسكن مهر   : دهلران دهلران

  



 2صفحه 

هاي علم و مؤسسات آموزشي، پژوهشي و پاركها، آزمون  استخدام پيماني دانشگاهآدرس محل رفع نقص کارت شرکت در  -2ادامه جدول شماره         

 1400فنّاوري وزارت علوم، تحقيقات و فّناوري سال 

نام 

 استــان 
 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص نام شهرستـان

 بوشهر
 دانشگاه خليج فارس بوشهر بوشهر

معاونت  -يسازمان مركز خيابان شهيد ماهينی، دانشگاه خليج فارس بوشهر،بهمنی، بوشهر:

 یليتكم التيو تحص یآموزش
  : بلوارامام علی )ع( گناوه گناوهبندردانشگاه پيام نورمركز گناوهبندر

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

 تهران

اسالالالم شالالهر،  ربا  
بهالالارسالالالتالالان، كريم، 
مالرد، قدس، شهريار، 

و  پاكدشالالالت، پرديس
 قرچک

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

 بزرگراه خليج فارس، روبروي حرم مطهرحضرت امام خمينی)ره(، مجتمع دانشگاهی يادگار امام )ره(شهرري :  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري شهرري

 تهران
 برادران(خواهران و )حوزه 

 بن بست شاهرودحد فاصل بين ميدان فردوسی و خيابان استاد نجات الهی ، ميدان فردوسی، تهران :  دانشكده  فرهنگ و ارتباطات سوره

 شهرك اماميه، ميدان بسيجدماوند :  آموزش و پرورش دماوند
 انتهاي بلوار دانشگاه  -ی )ره( ميدان امام خمين :  قرچک دانشگاه پيام نور مركز ورامين ورامين

چهار 
محال و 
 بختياري

 روبروي اداره بهزيستیبلوار مدرس،  : بروجن دانشگاه پيام نور مركز بروجن بروجن

  -خيابان دانشگاه -ميدان جمهوري:  فارسان دانشگاه پيام نور مركز فارسان فارسان

 ، ستاد برگزاري آزمون هابلوار رهبر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشی : شهركرد دانشگاه شهركرد شهركرد
 : اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران وبرادران آموزش و پرورش لردگان

خراسان 
 جنوبي

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

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  حوزه خواهران و برادران : آموزش و پرورش و فردوس طبس

 دانشگاه بزرگمهر قائنات قائنات
انتهاي خيابان بزرگمهر، دانشگاه بزرگمهر قائنات، ساختمان آموزشی، طبقه سوم،  : قائنات

 اداره آموزش

خراسان 
 رضوي

 شهد، بعداز پل هوايی عابر پيادهمحور تربت حيدريه به م 7كيلومتر حيدریه :تربت دانشگاه تربت حيدريه تربت حيدریه
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش جام، خوافتربت

 15باجه شماره  -آموزشیمديريت -پرديس دانشگاه حكيم سبزواري-توحيدشهر-سبزوار سبزوار: دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار

 قوچان(  -جاده)مشهد  5كيلومتر قوچان : دانشگاه صنعتی قوچان قوچان
 انتهاي خيابان غفاري گناباد : مجتمع آموزش عالی گناباد گناباد
  بلوارسيد مرتضی، جنب مسكن مهركاشمر:  مركزآموزش عالی كاشمر كاشمر

 دانشگاه فردوسی مشهد مشهد
، مديريت آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهدوكيلبلوار  مشهد:

  آموزشی دانشگاه 
 انتهاي بلوار جانبازان، انتهاي بلوار اديب دوم غربی، بلوار نظام الملک  نيشابور: دانشگاه نيشابور نيشابور

خراسان 
 شمالي

  جاده اسفراين 4كيلومتر بجنورد: دانشگاه بجنورد بجنورد

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

 خوزستان

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

 بهبهان
 دانشگاه صنعتی 

 ص//خاتم االنبياء
 االنبياء،ساختمان دانشكده منابع طبيعی،اتاق آموزشابتداي جاده ديلم، دانشگاه صنعتی خاتم بهبهان:

بالالالالالالادان،ايالالالالالال ه، آ
بالالنالالدرمالالاهشالالالالهالالر، 
انديمشالالک ، دشالالت 
مز  هر م  ،آزادگالالان، را
مان  ، مسالالالجدسالالاللي

شتر و  شادگان ، شو
 خرمشهر

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

 ساختمان اداري -دانشگاه پيام نور -بتداي شهرك دانيالا :شوش  دانشگاه پيام نور مركز شوش شوش

 دزفول
دانشگاه صنعتی 

 شاپوردزفولجندي
 روبروي پايگاه چهارم شكاري وحدتیبلوار سرداران شهيد، دزفول:

 زنجان

 خدابنده
 )قيدار(

دانشگاه پيام نور مركز 
 ابتداي جاده ابهر خدابنده : )قيدار(خدابنده

 جاده تبريز،دانشگاه زنجان،ساختمان مركزي،واحد رايانه 6كيلومترزنجان :  زنجاندانشگاه  زنجان

 رو به روي دانشگاه آزاد-ر دانشجوبلواابهر :  نور مركز ابهر پيام دانشگاه ابهر



 3صفحه 

هاي علم و فنّاوري پژوهشي و پاركها، مؤسسات آموزشي، آزمون  استخدام پيماني دانشگاهآدرس محل رفع نقص کارت شرکت در  -2ادامه جدول شماره 

 1400وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري سال 

نام 

 استــان 
 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص نام شهرستـان

 سمنان
 ميدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، درب اصلی كتابخانه مركزي دانشگاه  دامغان : دانشگاه دامغان دامغان

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

 ميدان هفتم تير، بلواردانشگاه، پرديس اصلی دانشگاه صنعتی شاهرود، سازمان مركزي شاهرود : دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود

سيستان 

و 

 بلوچستان

 تراس بهشت-منطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار: انتفاعی چابهاردانشگاه غير  چابهار

، خاش، نيک شهر

 زابل ، سراوان
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران  آموزش و پرورش

 مرادي بزرگراه شهيد 4كيلومترایرانشهر: دانشگاه واليت ايرانشهر ایرانشهر

 زاهدان
دانشگاه سيستان 
 وبلوچستان

خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر، سازمان مركزي دانشگاه سيستان وبلوچستان، دفترمعاونت آموزشی زاهدان : 

 دانشگاه

 شيراز

 انتهاي بلوار شهيد محب فسا : دانشگاه فسا فسا

 مرودشت ، داراب

، المرد و ، خرم بيد

 الرستان

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

 بلوار دانشگاه ،  بلوار چمرانآباده :  واحد آباده دانشگاه آزاد اسالمي آباده

  13، كوچه بلوار آزادگانجهرم :  دانشگاه پيام نور مركز جهرم جهرم

 شهيد مصطفی خمينی. ميدان سالمت خياباناقليد :  مركز آموزش عالي اقليد اقليد

 خيابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شيراز شيراز: دانشگاه شيراز شيراز

 فيروزآباد
 دانشگاه پيام نور مركز

 فيروز آباد 
 فيروزآباد جنب پليس فيروزآباد :

 كازرون
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 كازرون
 بوشهر –جاده كازرون  5كيلومتر كازرون: 

 ممسني
اسالمي واحد  دانشگاه آزاد

 نورآباد ممسني

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

 ساختمان اداري

 ني ریز
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد

 ني ریز 
 ساختمان اداري، طبقه اولجاده )نی ريز، شيراز(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ريز،  5كيلومتر ریز:ني

 قزوین

 بلوارسهروردي : الوند كار عالي آموزش موسسه البرز

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

 قزوین
دانشگاه پیام نور استان قزوین 

 مرکز قزوین –
 دانشگاه پیام نور مرکز قزوین،مجتمع ادارات ،فلکه شهید حسن پور ) فلکه نواب(  قزوین:

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

 كردستان

ندره ، مريوان ،  ديوا

 ، بانه ، سقز قروه
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 شهرك آفتاب- بيجار : دانشگاه پیام نور مرکز بیجار بيجار

 دانشگاه كردستان سنندج
مركز آموزش زبان  -دانشگاه  یاصل يدرب ورود - انيقراد ابانيخ يابتدا -بلوار پاسداران  سنندج :

 یفارس

 كرمان

، كهنوج ،  بافت

 رودبار جنوب

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

 شهربابک
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 شهر بابک
 مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهربابک  شهر بابک :

 : بلوار خليج فارس بم دانشگاه پيام نور مركز بم بم

 جاده بندرعباس  8كيلومتر جيرفت: دانشگاه جيرفت جيرفت

  



 4صفحه 

هاي علم و ها، مؤسسات آموزشي، پژوهشي و پاركآزمون  استخدام پيماني دانشگاهآدرس محل رفع نقص کارت شرکت در  -2ادامه جدول شماره       

 1400فنّاوري وزارت علوم، تحقيقات و فّناوري سال 

نام 

 استــان 
 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص نام شهرستـان

ادامه 

 كرمان

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

 102اتاق  دانشگاه(

 یامور مال ري. مد يساختمان ادارجاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند،  زرند: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند زرند

 ابتداي جاده بافت سيرجان: دانشگاه صنعتی سيرجان سيرجان

 بلوار جمهوري اسالمی، دانشكده فنی و مهندسی  كرمان: دانشگاه شهيد باهنر كرمان كرمان

 كرمانشاه

كنگاور، اسالم آباد 

و  ،گيالنغربغرب

 جوانرود

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

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

كهگيلویه و 

 بویر احمد

بویراحمد 

 )یاسوج(
 ياسوج، ساختمان مديريت آموزشی و تحصيالت تكميلیميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه  یاسوج : دانشگاه ياسوج

)دهدشت(  كهگيلويه

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

 گلستان

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  حوزه خواهران و برادران: آموزش و پرورش ، علی آباد تركمن

 گرگان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

 طبيعی گرگان
 خيابان شهيد بهشتی گرگان:

 خيابان شهيد فالحی )فرودگاه سابق ( بلوار بصيرت،  گنبدكاووس: دانشگاه گنبدكاووس گنبدكاووس

 گيالن

بندرانزلی، 

، فومن، طوالش

 صومعه سرا

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

 الهيجان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 الهيجان
دانشكده فنی و  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهيجان -انتهاي شقايق-كاشف شرقیالهيجان : 

 مهندسی طبقه دوم

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

 لنگرود
واحد  دانشگاه آزاد اسالمی

 لنگرود
 خيابان دانشگاه-جاده ليالكوه:  لنگرود

 جنب اداره آب و فاضالب روستايی -خيابان رامدشت رودسر:  رودسر پيام نور مركزدانشگاه  رودسر

 لرستان

 بروجرد
دانشگاه آيت اله العظمی 

 بروجردي 
  خرم آباد( -جاده ) بروجرد 3لومتركيبروجرد:

اليگودرز، دلفان ، 

 سلسله، كوهدشت

 ، پلدختر

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

 دورود
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 دورود
 ابوالفضل )ع( مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورودميدان حضرت درود : 

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

 مازندران

و  محمود آباد

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

 خيابان شريعتی  بابل: دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل بابل

 خيابان پاسداران، سازمان مركزي دانشگاه مازندران  بابلسر: دانشگاه مازندران)بابلسر( بابلسر

  دريا جاده 3 كيلومتربهشهر:  مازندران فناوري و علم دانشگاه بهشهر

 چالوس
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

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

 معاونت آموزشی

 ساري
امام محمد  و حرفه اي دانشكده فنی

 باقر)ع(
 خيابان شهيد مطهري)طبرستان(، دانشكده فنی امام محمد باقر)ع( ساري :

 ، دانشگاه پيام نور مركز آمل16خيابان طالب آملی، بلوارواليت، واليت آمل :  دانشگاه پيام نور مركز آمل آمل



 5صفحه 

هاي علم و فنّاوري ها، مؤسسات آموزشي، پژوهشي و پاركآزمون  استخدام پيماني دانشگاهآدرس محل رفع نقص کارت شرکت در  -2ادامه جدول شماره 

 1400فنّاوري سال وزارت علوم، تحقيقات و 

نام 

 استــان 
 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص نام شهرستـان

 مركزي
 ميدان شريعتی، ابتداي بلوارميرزاي شيرازي، درب اصلی دانشگاه اراك، روبروي باجه انتظامات اراك : دانشگاه اراك اراك

 ي دانشجو، ابتداي جاده اليگودرزبلوار شهدا خمين: دانشگاه پيام نور مركز خمين خمين

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

 هرمزگان
 : مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش ، ميناببندرلنگه 

 آزادشهر، بلوارافروز شهابی پور، مجتمع آموزشی وپژوهشی بصيرت )گفتگوي تمدنها (  بندرعباس: دانشگاه هرمزگان بندرعباس 

 همدان

 يساختمان مركز، جاده اراك، دانشگاه مالير 4كيلومتر  مالیر: دانشگاه مالير مالیر

 بروجرد  جاده 6 كيلومترنهاوند :  نهاوند دانشگاه نهاوند

 تویسركان
واحد  دانشگاه آزاد اسالمی

 تويسركان
 دانشگاه آزاد اسالمی -بلوار حضرت حيقوق نبی تویسركان : 

 ارستان قائم بلوار شهيد قهاري جنب بيماسد آباد :  دانشگاه پيام نور مركز اسدآباد اسدآباد

 دانشگاه مركزي سازمان - سينا بوعلی دانشگاه روشن احمدي شهيد بلوار پژوهش چهارراه همدان : سينا بوعلی دانشگاه همدان

 یزد

 بلوارآيت اهلل خاتمی : اردكان دانشگاه اردكان اردكان

 بلوار خرمشهر، بلوار حجت االسالم يحيی زاده،  ميبد: دانشگاه ميبد ميبد

 چهار راه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد، ورودي دانش ،صفائيه یزد: دانشگاه يزد یزد

 


