
 1صفحه 

صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک آزمون شرکت در  هاي رفع نقص احتمالی کارتنشانی باجه جدول

 »1401سال  در قضائی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استان هاي تحت پوش
محل  نام استان

 برگزاري آزمون
 محل شهرستاننام 

آزمون برگزاري  
 نشانی باجه هاي رفع نقص محل رفع نقص کارت

) و 10آذربایجان شرقی (
)12اردبیل(  

 مدیریت امورآموزشی-بهمن دانشگاه تبریز29بلوار :تبریز دانشگاه تبریز تبریز آذربایجان شرقی 

)11آذربایجان غربی (  
ــتاد مرکزي  ارومیه : دانشگاه ارومیه ارومیه آذربایجان غربی ــگاه ارومیه، س ــتی، دانش ــهید بهش خیابان ش

 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه
)، چهارمحال 13اصفهان(

)39) و یزد(17بختیاري(  
 دانشگاه اصفهان اصفهان اصفهان 

صفهان : ــگاه  ا ــمالی دانش ــگاه، درب ش میدان آزادي، خیابان دانش
 اصفهان، ساختمان ستاد آزمونها

) 23)، سمنان (16تهران(  
 تهران تهران 

 حوزه برادران و خواهران : 
ــ طات دانش با نگ و ارت کده فره

 دانشگاه سوره
 بن بست شاهرود میدان فردوسی، انقالب، خیابان:  تهران

)، 19خراسان رضوي (
) 20خراسان شمالی (
)18وخراسان جنوبی(  

ــهد  دانشگاه فردوسی مشهد مشهد خراسان رضوي ـــاختمان  -روبروي پارك ملت -ابتداي بلوار وکیل آباد :مش س
 آموزش دانشگاه

)21خوزستان(  
 دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز خوزستان

 دیدانشـــگاه شـــه يجنب پل پنجم، اتوبان گلســـتان، ورود اهواز:
 چمران اهواز

)24سیستان و بلوچستان( سیستان و  
 بلوچستان

خیابان دانشگاه ، ورودي زیباشهر، سازمان مرکزي دانشگاه سیستان  زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
 وبلوچستان، دفترمعاونت آموزشی دانشگاه

)، کهگیلویه و 25فارس (
)، 31بویر احمد(

)1502بوشهر(  
 مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز -خیابان ساحلی غربی شیراز: دانشگاه شیراز شیراز فارس 

)22زنجان()و 26قزوین(  فلکه نواب مجتمع ادارات نواب دانشگاه پیام نور قزوینقزوین :  دانشگاه پیام نورمرکز قزوین قزوین قزوین 
)36)و مرکزي(27قم(  

ـــگاه قم، جنب درب  قم : دانشگاه قم قم قم ـــهرك قدس، دانش عد از ش غدیر، ب بلوارال
 ورودي دانشگاه

)و 28کردستان(
)3823همدان(  

 یاصل يدرب ورود - انیقراد ابانیخ يابتدا -بلوار پاسداران  سنندج : سنندج-دانشگاه کردستان سنندج کردستان
 یمرکز آموزش زبان فارس -دانشگاه 

)29کرمان(  
 کرمان کرمان

شماره  شکده فنی وحرفه اي  دان
  /یک کرمان /شهیدچمران

 دانشکده فنی شهید چمران -ابتداي اتوبان هفت باغ علوي  کرمان :

) 30)، کرمانشاه(14ایالم(  
 يدانشگاه .سازمان مرکز ابانیخ-طاق بستان-کرمانشاه کرمانشاه : دانشگاه رازي کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 

 دانشگاه
)3313گیالن(  

ــهر  ببلوار حافظ خیابان ملت روبروي دَر رشــت : رشت-دانشگاه گیالن رشت گیالن  -غربی پارك ش
 پردیس دانشگاهی دانشگاه گیالن

)34لرستان(  
تهران)، دانشـــگاه لرســـتان  -جاده (خرم آباد  5کیلومتر  آباد:خرم دانشگاه لرستان خرم آباد لرستان

 یدانشکده دامپزشک
) و 32گلستان(
)35مازندران(  ساري مازندران  

ــکده فنی امام محمد باقر  دانش
 (ع) 

بلوار خزر، خیابان شهید مطهري (طبرستان)، دانشکده فنی  ساري :
 امام محمدباقر (ع)

)37هرمزگان(  
پور، مجتمع آموزشـــی آزادشـــهر، بلوار افروز شـــهابی بندرعباس : دانشگاه هرمزگان بندرعباس هرمزگان

 وپژوهشی بصیرت (گفتگوي تمدنها)
)40البرز(  

زالبر طبقه  -يساختمان مرکز -یدانشگاه خوارزم-حصارك دانیم کرج : دانشگاه خوارزمی پردیس کرج کرج 
 آموزش 2اتاق  -اول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


