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 2صفحه 

 
 

 ( سالداخلارشد ناپيوستهكارشناسيهاي)دورهبرگزاري آزمون ورودي تحصيالت تكميلي   محل " شهرستان - 1جدول شماره 
 داوطلبان "فعلياقامتمحلاستانبراساس 1396

 نام استان
 شهرستان محل
برگزاري 
 آزمون

 شهرستان محل اقامت
 

 (10آذربايجان شرقي)

 (17تبريز)
(، 20(، سارا)) 18(، جلفاا) 17(، تبرياز) 15(، بستان آبااد) 14(، اهر)13اسكو)(، 12(، ورزقان)11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آذرشهر)

 ( استان آذربايجان شرقي مي باشند.30(و خداآفرين )28(، هريس )27(میانه)25(، مرند)23(، كلیبر)21شبستر)

 (24مراغه)
( اساتان آذربايجاان   29(و هشاترود) 26( ملكاان) 24( مراغه)22عجب شیر )(،19چاراويماق ) (،16داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بنا))

 شرقي مي باشند.

 (11آذربايجان غربي)

 ( استان آذربايجان غربي مي باشند.12(و اشنويه)11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ارومیه ) (11)ارومیه

اساتان   (27و شاو)) ( 26چايپاار))  (،25پلدشات)  (،21(، مااكو ) 19(، سالما)) 17(، خوي)16اقامت آنان يكي از شهرستانهاي چالدران)داوطلباني كه شهرستان محل  (17خوي)
 آذربايجان غربي مي باشند.

 ( استان آذربايجان غربي مي باشند.15(و تكا))20)(، شاهین دژ 24(، نقد))13(، بوكان)23داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي میاندوآ))  (23میاندوآ))

 ( استان آذربايجان غربي مي باشند.18( سردشت)22( مهاباد)14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي پیرانشهر) (22مهاباد)

 كلیه داوطلبان استان اردبیل (11اردبیل) (12اردبيل)

 (13اصفهان)

 (13اصفهان) 
 (،26گلپايگان) (،24(، فالورجان)21(، دهاقان)20(، شهررضا)19(، سمیرم)17(، خمیني شهر)13داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اصفهان)

 ( استان اصفهان مي باشند.33(و خور وبیابانک)32(، برخوار)29(، نائین )28(، مباركه )27لنجان)

 باشند.اصفهان مي ( استان14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شاهین شهر و میمه) (14شاهین شهر و میمه)

 (30نجف آباد)
(و باوئین  30(، نجاف آبااد)  23(، فريدونشهر )22(، فريدن)18( خوانسار)16(، چادگان)15داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تیران و كرون)

 باشند.اصفهان مياستان ( 34میاندشت)

 باشند.( استان اصفهان مي31(و  نطنز )25(، كاشان)12(، اردستان)11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آران و بیدگل) (25كاشان)

 كلیه داوطلبان استان ايالم (12)ايالم  (14ايالم)

 (15بوشهر)
(و 19(، گنااو)) 18(، كنگاان ) 17(، ديلا)) 16(، ديار) 15(، دشاتي) 13(، جا)) 12(، تنگساتان) 11محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بوشهر)داوطلباني كه شهرستان  (11بوشهر) 

 ( استان بوشهر مي باشند.20عسلويه)

 ( از استان بوشهر مي باشند.14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان دشتستان) (14دشتستان)

 (16تهران)
 (13تهران)

(، 20(، فیروزكو))19(، شهريار)18(، شمیرانات )15(، ربا) كري))14(، دماوند)13(، تهران)11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اسالمشهر )

 ( استان تهران مي باشند.28(و پرديس)26(، بهارستان )25(، مالرد)24قد))

 (  استان تهران مي باشند.29( و قرچک)27(، پیشوا )23(، ورامین )16(، ري )12محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي پاكدشت )داوطلباني كه شهرستان  (16ري)

 و بختیاري كلیه داوطلبان استان چهار محال (13شهر كرد) (17چهار محال و بختياري)

 جنوبي است.كلیه داوطلبان استان خراسان خراسان  (11بیرجند) (18خراسان جنوبي)

 (19)خراسان رضوي

 (28مشهد)
( از اساتان خراساان رضاوي ماي     31(و بیناالود ) 28(، مشاهد ) 26(،  كالت )23(، فريمان )22داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي سرخس )

 باشند.

 (15تربت حیدريه)
(، 17(، خلیال آبااد )  15تربات حیدرياه )   (،14ماه وتت)  ،(13تربات جاام)   (،12تايبااد ) (، 11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بردسكن)

 ( استان خراسان رضوي مي باشند.36باخزر ) (و35زاو) ) ( ،30بجستان )(، 27( گناباد )25كاشمر) (،20رشتخوار) (،18خواف)

 ( از استان خراسان رضوي مي باشند.38(و داورزن )37(، خوشا) )34( جوين )33(، جغتاي)21داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي سبزوار) (21سبزوار)

 د.(  مي باشن32( و فیروز) )29داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي نیشابور) (29نیشابور)

 ( استان خراسان رضوي مي باشند.16(و چناران )19(، درگز )24داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي قوچان ) (24قوچان)

 كلیه داوطلبان استان خراسان شمالي (12بجنورد) (20خراسان شمالي)

 (21خوزستان)

 (14اهواز)

(، 21(، دشات آزادگاان)  18(، بهبهان)17(، بندر ماهشهر)16(، باغ ملک)15(، ايذ))14(، اهواز)12از شهرستانهاي امیديه) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي

(، 34(، بااوي) 33(، هاويز) ) 32(، هفتگال) 31(، انديكا)30( هنديجان )29(، تلي)28(، مسجدسلیمان)27( گتوند)26(، شوشتر)24(، شادگان)23(، رامشیر)22رامهرمز)

 ( از استان خوزستان مي باشند.37(و كارون)36(، حمیديه)35)آغاجاري

 ( استان خوزستان مي باشند.19(و خرمشهر)11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آبادان ) (19خرمشهر)

 ( استان خوزستان مي باشند.25( و شوش)20)دزفول(، 13داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي انديشمک ) (20دزفول)

 كلیه داوطلبان استان زنجان (15زنجان) (22زنجان)

 (23سمنان)
 ( از استان سمنان مي باشند.18( و سرخه )16(، آرادان)15(، مهدي شهر )14(، گرمسار)12داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي سمنان) (12)سمنان

 استان سمنان است.(17میامي)(، 13(، شاهرود )11اقامت آنان يكي از شهرستانهاي دامغان)محلكه شهرستان داوطلباني (13شاهرود)

 (24سيستان وبلوچستان)

 و بلوچستان مي باشند. ( از استان سیستان27(و میرجاو))17(، زاهدان)14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي خاش) (17)زاهدان

 ( استان سیستان و بلوچستان است.29(و هامون )28(، نیمروز)24(، هیرمند)16زهک)(، 15داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستان زابل) (15زابل)

 (11ايرانشهر)
از  (25فناو  )  (و23(، سایب ساوران)  22(، مهرستان)21(، دلگان)19سراوان) (،18سرباز) (،11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ايرانشهر)

 استان سیستان و بلوچستان مي باشند.

 باشند.استان سیستان وبلوچستان  مي ( 26قصرقند)(و 20نیک شهر )(، 13كنارک)(، 12بهار)داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي  چا (12بهار)چا

 (25فارس)

 (21شیراز)
(، 30(، مرودشات) 24(، فیروزآبااد) 22(، فراشابند) 21(، شایراز) 20(، ساپیدان) 15(، بوانات)12داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ارسنجان)

 ( استان فار) مي باشند.39(و كوار)38(، خرامه)36(، سروستان)35(، رست))32(، ممسني )31پاسارگاد)

 (، استان فار) مي باشند.25(، قیر وكارزين)16داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي جهرم ) (16جهرم)

 باشند.( استان فار) مي 34( و ني ريز)23(، فسا )19(، زرين دشت)18(، دارا))13داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي استهبان) (23فسا)

 ( استان فار) مي باشد.26داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان از شهرستان كازرون) (26كازرون)
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 ( استان فار) مي باشند.37(و گراش)33(، مهر)29(، تمرد )28(، خنج)27داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ترستان ) (27ترستان)

 ( استان فار) مي باشند.17( و خرم بید)11(، آباد))14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اقلید) (14اقلید)

 كلیه داوطلبان استان قزوين (14)قزوين (26قزوين)

 كلیه داوطلبان استان ق) (11)ق) (27قم)

 (28كردستان)
 (16)سنند 

( مي 19( و مريوان)18(، كامیاران)17(، قرو))16(، سنند )14(، سرو آباد)13(، ديواندر))20(، دهگالن)12داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان از شهرستان بیجار)

 باشند. 

 ( مي باشند.15( و سقز )11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان از شهرستان بانه) (15سقز)

 (29كرمان)

 (22)كرمان
(، 27(، ريگاان) 22(، كرماان) 18(، كوهبناان ) 17(، زرناد) 15(، راور)13( با)) 12(، بردسایر) 11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرساتانهاي ، بافات)  

 ( استان كرمان مي باشند.33(و نرماشیر)31(، ارزوئیه)30(، فهر )29رابر)

 (14جیرفت)
( 32(و فاريا))26(، منوجان)25( ، قله گنج )24(، رودبارجنو))23( ، كهنو )21(، عنبرآباد)14اقامت آنان يكي از شهرستانهاي جیرفت )داوطلباني كه شهرستان محل 

 استان كرمان مي باشند.

 باشند.( استان كرمان مي28انار)( و 20( شهربابک )19(، سیرجان)16داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي رفسنجان) (16رفسنجان)

 (30كرمانشاه)

 (21كرمانشا))
(، كنگاور 21(، كرمانشا))19(، صحنه)18(، سنقر)16(، جوانرود)15(، روانسر)14(، ثالث باباجاني)13داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي پاو))

 ( استان كرمانشا) مي باشند.24(و هرسین)22)

 (11آباد غر))اسالم 
( از استان كرمانشا) 23(و گیالنغر))20(، قصرشیرين)17(، سرپل ذها) )12(، داتهو)11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اسالم آباد غر))

 مي باشند.

 (31كهكيلويه و بويراحمد)
 وبويراحمد مي باشند. ( استان كهكیلويه16(و باشت)15(، گچساران)12(، دنا)11از شهرستانهاي بويراحمد)داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي  (11()بويراحمد)ياسو 

 باشند.و بويراحمد مي  ( استان كهگیلويه18(و لند))17(، چرام )14(، بهمئي)13داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي كهكیلويه)دهدشت() (13كهگیلويه)دهدشت()

 (32گلستان)

 (19)گرگان
(  استان 23(و گمیشان)19(، گرگان )17(، كردكوي)16(، علي آباد)14(، تركمن)13(، بندرگز)12داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آق قال)

 گلستان مي باشند.

 (20گنبد كاوو))
(و 22(، ماراو) تپاه)  21(، مینودشات) 20(، گنباد كااوو))  18كاللاه)  (،15رامیاان ) (، 11داوطلباني كه شهرستان  محل اقامات آناان يكاي از شهرساتانهاي آزادشاهر)     

 ( استان گلستان مي باشند.24گالیكش)

 (33گيالن)
 (15)رشت

(، 20(، شافت) 17(، رودباار) 16(، رضوانشاهر) 15(، رشت)14(، بندرانزلي)12آستانه اشرفیه)(، 11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آستارا)

 ( استان گیالن مي باشند.26(و ماسال )23(، فومن )22(، طوالش)21صومعه سرا)

 (استان گیالن مي باشند.25(و لنگرود )24تهیجان)(، 19( سیاهكل)18(، رودسر)13داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي املش) (24تهیجان)

 (34لرستان)
 (15آباد)خرم

( استان 21(و رومشكان)20(، دور) )19(، كوهدشت)18(، سلسله )16( دلفان)15(، خرم آباد)14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي پلدختر)

 لرستان مي باشند.

 ( ا ستان لرستان مي باشند.17(و دورود)12(، الیگودرز )13(، بروجرد)11شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ازنا ) داوطلباني كه (13بروجرد)

 (35مازندران)

 (20ساري)
( استان مازنادران ماي   29میاندرود)(و 24(، نكا)20(، ساري )17(، جويبار)15(، گلوگا) )14كلیه داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بهشهر)

 باشد.

 ( 20(، ساري )18)داوطلبان زن بجز شهرستانهاي حوز) امتحاني چالو))مازندران (13بابلسر)زن()

 (20(، ساري )18)داوطلبان مرد بجز شهرستانهاي حوز) امتحاني چالو))مازندران (12بابل)مرد()

 (18چالو))
( از اساتان  32(و كالردشات) 28( ، عبا) آباد)26( نوشهر)25( نور )19(، رامسر)18( چالو))16اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تنكابن)داوطلباني كه شهرستان محل 

 مازندران مي باشند.

 كلیه داوطلبان استان مركزي (11اراک) (36مركزي)

 كلیه داوطلبان استان هرمزگان (13)بندرعبا) (37هرمزگان)

 (38همدان)

 (18)همدان
( از استان همادان ماي   19(و فامنین)18(، همدان)15(، كبودرآهنگ )14(، رزن)12(، بهار)11داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اسد آباد)

 باشند.

 (16مالير)
 ( اسااااتان هماااادان  17(و نهاونااااد )16(، مالياااار)13داوطلباااااني كااااه شهرسااااتان محاااال اقاماااات آنااااان يكااااي از شهرسااااتانهاي تويسااااركان)       

 مي باشند.

 كلیه داوطلبان استان يزد. (20يزد) (39يزد)

 (40البرز)
 ( استان البرز مي باشند.15(و اشتهارد)14(، نظرآباد)13كر  )( 12(، طالقان)11داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ساوجبالغ) (13كر )

 ( استان البرز مي باشند.16داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستان فرديس) (16فرديس)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 4صفحه 

 

 "1396تكميلي )كارشناسي ارشد ناپيوسته( سال هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت در آزمون داوطلبان آزمون تحصيالت نشاني باجه -2 شماره جدول" 

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

 آذربايجان شرقي
 مديريت امور آموزشي - دانشگا) تبريز–بهمن  29بلوار  تبريز: دانشگاه تبريز تبريز

 دانشگا) مراغه -شهرک گلشهر  -میدان مادر -اتوبان امیركبیر مراغه : دانشگاه مراغه مراغه

 آذربايجان غربي

 ستاد مركزي پرديس دانشگاهي -دانشگا) ارومیه -خیابان شهید بهشتي اروميه : دانشگاه اروميه اروميه

 ساختمان اداري -دانشگا) آزاداسالمي واحد خوي -بلوار آيت اهلل خويي خوي : دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي خوي

 نرسید) به ايستگا) را) آهن  –باتتر از كوي رابري  –پل آيت اهلل وحیدي  –بزرگرا) وتيت  : مياندوآب آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب مركز مياندوآب

 دانشگا) پیام نور مركز مهاباد -ابتداي بلوار شهید شهريكندي  مهاباد : دانشگاه پيام نور مركز مهاباد مهاباد

 ساختمان سابق ادار) كل امورآموزشي -دانشگا) محقق اردبیلي -خیابان دانشگا) اردبيل: دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل اردبيــــل

 اصفهــــان

 ساختمان ستاد آزمونها  -دانشگا) اصفهان -خیابان دانشگا) -میدان آزادي اصفهان :  دانشگاه اصفهان اصفهان

 دانشگا) پیام نور مركز شاهین شهر -انتهاي بلوارنور -خانه كارگر شاهين شهر: دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر شاهين شهر

 دانشگا) كاشان -بلوار قطب راوندي 6كیلومتر  كاشان : دانشگاه كاشان كاشان

 جنب جهاد كشاورزي –خیابان امام خمیني ر)  نجف آباد: آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد )سميه( نجف آباد

 الـــبرز
 پرديس حكی)  ابولقاس) فردوسي -پايین تر از كانال آ) فرديس  -جاد) مالرد  كرج : پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج -دانشگاه فرهنگيان  فرديس

  دانشگا) خوارزمي پرديس كر  -میدان دانشگا) -حصارک  كرج: پرديس كرج-دانشگاه خوارزمي كرج

 حوز) معاونت آموزشي –دانشگا) ايالم  -بلوار پژوهش ايالم: ايالمدانشگاه  ايالم ايـــالم

 بوشـــهر
 دانشگا) خلیج فار) بوشهر -خیابان شهید ماهیني -بهمني  بوشهر: دانشگاه خليج فارس بوشهر بوشهر

 دشتستاندانشگا) آزاد اسالمي واحد  -روبروي دادگستري دشتستان : دانشگاه آزاد اسالمي واحد دشتستان دشتستان

 تهــــران
 دانشگا) خوارزمي پرديس تهران -خیابان انقال)، درواز) دولت، خیابان شهید مفتح تهران: پرديس تهران -دانشگاه خوارزمي تهران )خواهران(

 میدان فردوسي ، خیابان انقال) ، مابین خیابان استاد نجات الهي و سپهبد قرني ، بن بست شاهرود تهران: و ارتباطات دانشگاه سوره تهران  دانشكده فرهنگ تهران )برادران(

 بزرگرا) خلیج فار)،روبروي حرم مطهر حضرت امام خمیني)ر)(، مجتمع دانشگاهي يادگار امام )ر)(  تهران : دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري ري

 معاونت آموزشي  -دانشگا) شهركرد -بلوار رهبر شهركرد : دانشگاه شهركرد شهركرد چهار محال و بختياري

 دانشكد) هنر -خیابان دانشگا)  -میدان شهدا  بيرجند: دانشگاه بيرجند بيرجند خراسـان جنوبي

 خراســـان رضوي

 از پل هوايي عابر پیاد)، دانشگا) تربت حیدريهمشهد(، بعد -محور )تربت حیدريه 7كیلومتر  تربت حيدريه : دانشگاه تربت حيدريه تربت حيدريه

  جاد) قوچان به مشهد 5كیلومتر  قوچان : دانشگاه مهندسي فنآوري هاي نوين قوچان قوچان

 طبقه همكف دانشكد) علوم پايه-دانشگا) حكی) سبزواري-توحید شهر سبزوار: دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار

 بلوار وكیل آباد، روبروي پارک ملت، در) شمالي دانشگا) فردوسي مشهد، دانشكد) علوم رياضي : مشهد دانشگاه فردوسي مشهد مشهد

 دانشكد) هنر دانشگا) نیشابور –ابتداي شهرک بهداري : نيشابور دانشگاه نيشابور نيشابور

 دانشگا) بجنورد -جاد) اسفراين 4كیلومتر بجنورد : دانشگاه بجنورد بجنورد خراســان شمــالي

 خوزستـــان

 ورودي دانشگا) شهید چمران اهواز -جنب پل پنج)  -بلوار گلستان  اهواز: دانشگاه شهيد چمران اهواز اهواز

 دريايي و اقیانوسي دانشكد) علوم -دانشگا) علوم و فنون دريايي خرمشهر -روبه روي كوي بهروز -بلوار علي ابن ابیطالب )ع( خرمشهر: دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر خرمشهر

 روبروي پايگا) چهارم شكاري )وحدتي( -بلوار سرداران شهید  دزفول : دانشگاه صنعتي جندي شاپور )دزفول( دزفول

 ساختمان مركزي واحد رايانه -دانشگا) زنجان  -جاد) تبريز  6كیلومتر  زنجان : دانشگاه زنجان زنجان زنجان

 سمنـــان
  مديريت تحصیالت تكمیلي دانشگا) –پرديس شمار) يک دانشگا) سمنان  -روبه روي پارک سوكان  سمنان : دانشگاه سمنان سمنان

 سازمان مركزي  -پرديس اصلي دانشگا) شاهرود  -بلوار دانشگا)  -میدان هفت) تیر  شاهرود : دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود

 سيستان و بلوچستان

 دانشگا) وتيت ايرانشهر -بزرگرا) شهید مرادي  4كیلومتر  ايرانشهر : ايرانشهر -دانشگاه واليت  ايرانشهر
 دانشكد) علوم دريايي -دانشگا) دريانوردي و علوم دريايي چابهار -بلوار دانشگا) چابهار: دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار چابهار

  پرديس جديد دانشگا) ملي زابل -جاد) بنجار 2كیلومتر زابل: دانشگاه زابل زابل

 دفتر معاونت آموزشي دانشگا)  –سازمان مركزي دانشگا)  –ورودي زيبا شهر   -خیابان دانشگا)  زاهدان :  دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان

 فـــارس

 مركز آموزش عالي اقلید –خیابان حافظ  اقليد : مركز آموزش عالي اقليد اقليد
  دانشگا) پیام نور مركز جهرم -13كوچه  -بلوار آزادگان  جهرم : پيام نور مركز جهرم دانشگاه جهرم 
 مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگا) شیراز -خیابان ساحلي غربي  شيراز : دانشگاه شيراز شيراز

 دانشگا) فسا -انتهاي بلوار شهیدمحب فسا :  دانشگاه فسا فسا
 ساختمان آموزشي -نور مركز كازرونبلوار دانشگا)، ابتداي جاد) دوان، دانشگا) پیام كازرون: كازروندانشگاه پيام نور مركز  كازرون



 5صفحه 

  ساختمان آموزشي مجتمع آموزش عالي ترستان –متري اول  40 –بلوار معل)  –شهر جديد  الرستان : مجتمع آموزش عالي الر الرستان

 "1396نقص احتمالي كارتهاي شركت در آزمون داوطلبان آزمون تحصيالت تكميلي )كارشناسي ارشد ناپيوسته( سال  هاي رفعنشاني باجه -2 شماره ادامه جدول" 
 

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

 سايت كامپیوتري دانشكد) فني و مهندسي -روبروي صداوسیماي مركز قزوين -امام خمیني)ر)(انتهاي بلواردانشگا) بین المللي  قزوين: دانشگاه بين المللي امام خميني)ره( )قزوين( قزوين قزوين

 سازمان مركزي -دانشگا) ق)  -بعدازشهرک قد)  -بلوار الغدير قم : دانشگاه قم قم قم

 كردستان
 مهمانسراي دانشگا)  –در) اصلي دانشگا) كردستان  -خیابان دانشگا)  -: خیابان پاسداران سنندج  دانشگاه كردستان سنندج

 دانشگا) پیام نور مركز سقز –خیابان دانشگا)  –شهرک دانشگا)  سقز: سقزمركز دانشگاه پيام نور  سقز

 كرمــــان

 دانشگا) جیرفت -جاد) بندرعبا) 8كیلومتر  جيرفت : دانشگاه جيرفت جيرفت 

 ادار) كل آموزش )جنب مركز بهداشت دانشگا)( -پرديس اصلي دانشگا) ولیعصر)عج( -ابتداي بلوار وتيت  رفسنجان : رفسنجان -دانشگاه ولي عصر)عج(  رفسنجان

 دانشكد) فني و مهندسي دانشگا) شهید باهنركرمان  -بلوار جمهوري اسالمي  كرمان : دانشگاه شهيد باهنر كرمان كرمان

 كرمانشــاه
  دانشگا) پیام نور مركز اسالم آباد غر) -خیابان شهید مطهري اسالم آباد غرب : دانشگاه پيام نور مركز اسالم آبادغرب آباد غر) اسالم

 ادار) آموزش –سازمان مركزي دانشگا)  -پرديس دانشگا) رازي -باغ ابريش) -طاق بستانكرمانشاه :  دانشگاه رازي كرمانشاه كرمانشاه

 كهگيلويه و بويراحمد
 ساختمان مديريت آموزشي -دانشگا) ياسو   -خیابان دانشجو  -میدان معل)  ياسوج : دانشگاه ياسوج ياسوج

 )ساختمان جديد( –دانشگا) پیام نور مركز دهدشت  –جنب دانشگا) آزاد اسالمي  –دستگا)  180 دهدشت : دانشگاه پيام نور واحد دهدشت دهدشت

 گلستــان
 دانشگا) علوم كشاورزي و منابع طبیعي گرگان -خیابان شهید بهشتي  گرگان : دانشگا) علوم كشاورزي و منابع طبیعي گرگان گرگان

 دانشگا) گنبد كاوو) -بلوار بصیرت  -خیابان شهید فالحي )فرودگا) سابق(  گنبد كاووس : دانشگاه گنبدكاووس گنبد كاووس

 گيـــالن
 پرديس دانشگا) گیالن-خیابان ملت روبروي شهر بازي  -بلوار حافظ  رشت : دانشگاه گيالن رشت

 مجتمع اداري آموزشي دانشگا) آزاد اسالمي واحد تهیجان  -خیابان شقايق  -خیابان كاشف شرقي  الهيجان : دانشگاه آزاد اسالمي واحد شرق گيالن )الهيجان( الهيجان 

 لرستـــان
 دانشگا) آيت اهلل العظمي بروجردي )ر)( -خرم آباد(-جاد) )بروجرد 3كیلومتر  بروجرد : دانشگاه حضرت آيت اهلل العظمي بروجردي )ره(  بروجرد

 دانشگا) لرستان -تهران ( -جاد) )خرم آباد 5كیلومتر خرم آباد : دانشگاه لرستان خرم آباد

 مازنـــدران

 دانشگا) صنعتي نوشیرواني بابل  -خیابان شريعتي  بابل : نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي  بابل )برادران(

 سازمان مركزي دانشگا) مازندران -خیابان پاسداران  بابلسر : دانشگاه مازندران )بابلسر( )خواهران(بابلسر

 حوز) معاونت آموزش -دانشگا) آزاد اسالمي واحد چالو) -روبروي مسجد امام حسین)ع(-شهريور17خیابان چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس چالوس

 دانشكد) فني امام محمد باقر)ع( -خیابان شهید مطهري)طبرستان( –بلوار خزر  ساري : دانشكده فني امام محمد باقر)ع( ساري

 در) جنوبي دانشگا)  -دانشگا) اراک -میدان شريعتي اراك : دانشگاه اراك اراك مركـــزي

 آزادشهر، بلوار افروز شهابي پور، مجتمع آموزشي پژوهشي بصیرت )گفتگوي تمدنها( بندرعباس : دانشگاه هرمزگان بندرعباس هرمزگـــان

 همــــدان
 دانشگا) ملي مالير -جاد) اراک  4كیلومتر  مالير: دانشگاه مالير مالير

 دانشكد) علوم انساني –جنب دبیرستان  –خیابان ابوطالب  -شهرک مدر) همدان: دانشگاه بوعلي سينا همدان همدان

 ساختمان كنار ورودي در) دانش -دانشگا) يزد  –چهاررا) پژوهش  -صفائیه  يزد : دانشگاه يزد يزد يـــزد
 

 


