
 
1401 در سال سازمان ثبت اسناد کشور یاسناد رسم يسر دفتر استخدامی شهرستان محل برگزاري آزمون - 1جدول شماره    

 استان محل اقامت نام شهرستان محل برگزاري آزمون استان
) 10( کلیه داوطلبان استان آذربایجان شرقی )1012( تبریز )10( آذربایجان شرقی  
)1104( ارومیه )11( آذربایجان غربی )11( کلیه داوطلبان استان آذربایجان غربی   

)1202( اردبیل )12( اردبیل )12( کلیه داوطلبان استان اردبیل   
)1310( اصفهان )13( اصفهان ) 13( کلیه داوطلبان استان اصفهان   

)4008( کرج )40( البرز )40( کلیه داوطلبان استان البرز   
)1405( ایالم )14( ایالم )14( کلیه داوطلبان استان ایالم   

)1502( بوشهر )15( بوشهر )15( کلیه داوطلبان استان بوشهر   
)1607( تهران )16( تهران )16( تهرانکلیه داوطلبان استان    

)1709( شهرکرد )17( چهارمحال و بختیاري )17( کلیه داوطلبان استان چهارمحال و بختیاري   
)1802( بیرجند )18( خراسان جنوبی )18( کلیه داوطلبان استان خراسان جنوبی   
)1960( مشهد ) 19( خراسان رضوي )19( کلیه داوطلبان استان خراسان رضوي   
)2005( بجنورد )20( خراسان شمالی )20( کلیه داوطلبان استان خراسان شمالی   

)2112( اهواز )21( خوزستان ) 21( کلیه داوطلبان استان خوزستان   
)2212( زنجان )22( زنجان )22( کلیه داوطلبان استان زنجان   
)2304( سمنان )23( سمنان )23( کلیه داوطلبان استان سمنان   

)2418( زاهدان )24( سیستان و بلوچستان )24( سیستان و بلوچستان کلیه داوطلبان استان   
)2536( شیراز )25( فارس ) 25( کلیه داوطلبان استان فارس   
)2619( قزوین )26( قزوین )26( کلیه داوطلبان استان قزوین   

)2704( قم )27( قم )27( کلیه داوطلبان استان قم   
)2819( سنندج  )28( کردستان )28( کلیه داوطلبان استان کردستان   

)29( کرمان )2940( کرمان  )29( کلیه داوطلبان استان کرمان   
)3024( کرمانشاه )30( کرمانشاه ) 30( کلیه داوطلبان استان کرمانشاه   

)3103( بویراحمد )31( کهکیلویه و بویراحمد )31( کلیه داوطلبان استان کهکیلویه و بویراحمد   
)3217( گرگان )32( گلستان )32( کلیه داوطلبان استان گلستان   
)33( گیالن )3313( رشت  )33( کلیه داوطلبان استان گیالن   

)34( لرستان )3413( خرم آباد  )34( کلیه داوطلبان استان لرستان   
)35( مازندران )3527( ساري  ) 35( کلیه داوطلبان استان مازندران   
)36( مرکزي )3602( اراك  )36( کلیه داوطلبان استان مرکزي   

)37( هرمزگان )3709( بندرعباس  )37( هرمزگانکلیه داوطلبان استان    
)38( همدان )3823( همدان  )38( کلیه داوطلبان استان همدان   

)39( یزد )3920( یزد  )39( کلیه داوطلبان استان یزد   


