
 1صفحه 

پنجمین آزمون ورودي انتخاب اعضاي جامعه  شرکت در  کارت احتمالی نقص رفع باجه هاي نشانی و آزمون برگزاري محل شهرهاي

 1401مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال 

 هاي رفع نقصنشاني باجه محل رفع نقص كارت نام شهرستان نام استان

 مدیریت امورآموزشی-بهمن دانشگاه تبریز29وارلب :تبريز دانشگاه تبريز تبريز آذربایجان شرقی

 خيابان شهيد بهشتی، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پردیس دانشگاهی دانشگاه اروميه اروميه : دانشگاه اروميه اروميه آذربایجان غربی

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

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

 طبقه همکف -سازمان مركزي -دانشگاه ایالم -بلوار پژوهش : ايالم دانشگاه ايالم ايالم  ایالم

 بوشهردانشگاه خليج فارس  بوشهر  بوشهر
معاونت آموزشی و  -سازمان مركزي -دانشگاه خليج فارس -خيابان شهيد ماهينی -بهمنی بوشهر:

 تحصيالت تکميلی
 تهران

 
 تهران

 و خواهران : حوزه برادران 
 كده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سورهدانش

 دبن بست شاهرو ميدان فردوسی، انقالب، خيابان:  تهران

چهارمحال و 
 بختياري

 ستاد برگزاري آزمون ها -معاونت آموزشی -دانشگاه شهركرد -بلوار رهبر : شهركرد دانشگاه شهركرد  شهركرد

 رجنديدانشگاه ب يشهدا سیپرد -دانشگاه ابانيخ -شهدا دانيم : بيرجند دانشگاه بيرجند  بيرجند خراسان جنوبی

 ساختمان آموزش دانشگاه -روبروي پارک ملت -ابتداي بلوار وكيل آباد :مشهد  فردوسي مشهددانشگاه  مشهد خراسان رضوي

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

 چمران اهواز ديدانشگاه شه يجنب پل پنجم، اتوبان گلستان، ورود اهواز: دانشگاه شهيد چمران اهواز اهواز خوزستان

 ساختمان مركزي واحدرایانه-دانشگاه زنجان -جاده تبریز 6كيلومتر  زنجان: دانشگاه زنجان زنجان زنجان

 جاده دامغان پردیس شماره یك دانشگاه مركز چاپ و انتشارات دانشگاه3كيلومترسمنان :  دانشگاه سمنان سمنان سمنان

 ، ورودي زیباشهر، سازمان مركزي دانشگاه سيستان وبلوچستان، دفترمعاونت آموزشی دانشگاه خيابان دانشگاه : زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان سيستان و بلوچستان

 مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شيراز -خيابان ساحلی غربی شيراز: دانشگاه شيراز شيراز فارس 

 قزوين قزوین
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره 

 / قزوين/
 دفتر برنامه ریزي آموزشی -دانشگاه بين المللی امام خمينی)ره( -بلوار شهيد سپهبد سليمانی  : قزوين

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

 یمركز آموزش زبان فارس -دانشگاه  یاصل يدرب ورود - انیقراد ابانيخ يابتدا -بلوار پاسداران  : سنندج سنندج-دانشگاه كردستان سنندج كردستان

 كرمان كرمان
دانشكده فني وحرفه اي شماره يك 

  /كرمان /شهيدچمران
 دانشکده فنی شهيد چمران -ابتداي اتوبان هفت باغ علوي  : كرمان

 دانشگاه يدانشگاه .سازمان مركز ابانيخ-طاق بستان-كرمانشاه كرمانشاه : دانشگاه رازي كرمانشاه كرمانشاه كرمانشاه

 اداره آموزش - اسوجیدانشگاه -دانشجو  ابانيخ-معلم  دانيم ياسوج: دانشگاه ياسوج (بويراحمد)ياسوج كهکيلویه و بویراحمد

 خيابان شهيد بهشتی، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعی گرگان گرگان : دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعی گرگان گرگان گلستان

 پردیس دانشگاهی دانشگاه گيالن -غربی پارک شهر  ببلوار حافظ خيابان ملت روبروي دَر : رشت رشت-دانشگاه گيالن رشت گيالن

 یدانشکده دامپزشک تهران(، دانشگاه لرستان -جاده )خرم آباد  5كيلومتر  : آبادخرم دانشگاه لرستان آبادخرم لرستان

 بلوار خزر، خيابان شهيد مطهري )طبرستان(، دانشکده فنی امام محمدباقر )ع( ساري : دانشكده فني امام محمد باقر )ع(  ساري مازندران

 انتظامات كيوسك، دانشگاه اراک، درب اصلی دانشگاه ، روبروي  شيرازي، ابتداي ميرزاي  ميدان شریعتی : اراك دانشگاه اراك اراك مركزي

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

 احمدي روشن دانشگاه بوعلی سينا سازمان مركزي دانشگاهچهارراه پژوهش بلوار شهيد : همدان  دانشگاه بوعلي سينا همدان همدان همدان

  یزد دانشگاهصفائيه ، ورودي دانش ،  : يزد دانشگاه يزد يزد یزد

 آموزش 2اتاق  -طبقه اول -يساختمان مركز -یدانشگاه خوارزم-حصارک دانيم : كرج دانشگاه خوارزمي پرديس كرج كرج البرز

 

 
 


