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 9صفحه 

	1399هاي رفع نقص احتمالی کارتهاي شرکت در آزمون داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال نشانی باجه -2 شماره جدول 	
 

  هاي رفع نقصنشانی باجه  محل رفع نقص کارت  نام شهرستان  نام استان

 آذربایجان شرقی

  مدیریت امور آموزشی - دانشگاه تبریز–بهمن  29بلوار تبریز:   دانشگاه تبریز  تبریز

  دانشگاه مراغه -شهرك گلشهر  -میدان مادر -اتوبان امیرکبیرمراغه :   دانشگاه مراغه  مراغه

   میانهواحد بلوار شهداي زینبیه ، ساختمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی میانه:   دانشگاه آزاداسالمی واحد میانه  میانه

  دانشکده فنی و مهندسی مرند -بلوار عباسیمرند :   دانشکده فنی و مهندسی مرند  مرند

 آذربایجان غربی

  دانشگاهی ستاد مرکزي پردیس -دانشگاه ارومیه -خیابان شهید بهشتیارومیه :   دانشگاه ارومیه  ارومیه

  اداريساختمان  -دانشگاه آزاداسالمی واحد خوي -بلوار آیت اهللا خویی خوي :  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوي  خوي

  نرسیده به ایستگاه راه آهن  –باالتر از کوي رابري  –پل آیت اهللا وحیدي  –بزرگراه والیت  : میاندوآب  مرکزآموزش عالی شهید باکري میاندوآب  میاندوآب

  دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد -ابتداي بلوار شهید شهریکندي مهاباد :   دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد  مهاباد

 اردبیــــل
  ساختمان کارگاه هاي هنر-2ورودي شماره -پردیس غربی دانشگاه -دانشگاه محقق اردبیلی -خیابان دانشگاه اردبیل:  دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط: مغان پارس آباد   اداره آموزش و پرورش پارس آباد  پارس اباد

 اصفهــــان

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

  گلپایگان جاده خمین، موسسه آموزش عالی پیام 2میدان معلم، کیلومترگلپایگان :   موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام  گلپایگان

  پیام نور مرکز شاهین شهر دانشگاه -انتهاي بلواردانشجو -خانه کارگر شاهین شهر:  دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر  شاهین شهر

  دانشگاه کاشان -بلوار قطب راوندي 6کیلومتر  کاشان :  دانشگاه کاشان  کاشان

  جنب جهاد کشاورزي – )ره(خیابان امام خمینی  نجف آباد:  آموزشکده فنی و حرفه اي دختران نجف آباد (سمیه)  نجف آباد

   دانشگاه خوارزمی پردیس کرج -میدان دانشگاه -حصارك  کرج:  پردیس کرج -دانشگاه خوارزمی   کرج الـــبرز

  حوزه معاونت آموزشی –دانشگاه ایالم  -بلوار پژوهش ایالم:  دانشگاه ایالم  ایالم ایـــالم

 بوشـــهر
  دانشگاه خلیج فارس بوشهر -خیابان شهید ماهینی -بهمنی  بوشهر:  دانشگاه خلیج فارس بوشهر  بوشهر

  فرهنگ شهر-بلوار بعثت-خیابان جوان برازجان) :(دشتستان  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دشتستان  دشتستان

 تهــــران

  ، طبقه همکف پردیس دانشگاه خوارزمی، نبش کوچه شهید بوربور، ساختمان خاقانیخیابان انقالب،دروازه دولت،خیابان  تهران:  پردیس تهران -دانشگاه خوارزمی   تهران(خواهران)

  میدان فردوسی ، خیابان انقالب ، مابین خیابان استاد نجات الهی و سپهبد قرنی ، بن بست شاهرود تهران:  و ارتباطات دانشگاه سوره  فرهنگ دانشکده  تهران (برادران)  

  بزرگراه خلیج فارس، روبروي حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام (ره)  تهران :  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري  ري

  معاونت آموزشی  -دانشگاه شهرکرد -بلوار رهبر شهرکرد :  دانشگاه شهرکرد  شهرکرد چهار محال و بختیاري

  سازمان مرکزي دانشگاه بیرجند-شوکت آبادپردیس -انتهاي بلوار دانشگاه بیرجند:  دانشگاه بیرجند  بیرجند خراسـان جنوبی

خراســـان 

 رضوي

  تربت حیدریه عابر پیاده، سمت راست ، دانشگاهمشهد)، بعد از پل هوایی -محور (تربت حیدریه 7کیلومتر  : تربت حیدریه  دانشگاه تربت حیدریه  تربت حیدریه

   مشهد، دانشگاه صنعتی قوچانجاده قوچان به  5کیلومتر  قوچان :  دانشگاه  صنعتی قوچان  قوچان

  کاشمر(دانشگاه دولتی کاشمر)بلوارسید مرتضی ،جنب مسکن مهر، مرکزآموزش عالی کاشمر:   مرکز آموزش عالی کاشمر  کاشمر

  انتهاي خیابان غفاري ، مجمتع آموزش عالی گناباد: گناباد  مجتمع آموزش عالی گناباد  گناباد

  ساختمان معاونت آموزشی وتحصیالت تکمیلی -دانشگاه حکیم سبزواري-توحید شهر سبزوار:  دانشگاه حکیم سبزواري  سبزوار

  بلوار وکیل آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان مدیریت آموزشی : مشهد  دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد

  انتهاي بلوار جانبازان ، انتهاي بلوار ادیب دوم غربی ، بلوار نظام اللملک : نیشابور  دانشگاه نیشابور  نیشابور

  دانشگاه بجنورد -جاده اسفراین 4کیلومتر بجنورد :  دانشگاه بجنورد  بجنورد خراسـان شمــالی 

 خوزستـــان

  چمران اهواز ورودي دانشگاه شهید -جنب پل پنجم  -بلوار گلستان  اهواز:  دانشگاه شهید چمران اهواز  اهواز

  دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی -دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر -روبه روي کوي بهروز -بلو ا ر علی ابن ابیطالب (ع) خرمشهر:  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  خرمشهر

  پایگاه چهارم شکاري (وحدتی)روبروي  -بلوار سرداران شهید  دزفول :  دانشگاه صنعتی جندي شاپور (دزفول)  دزفول

  ابتداي جاده بندردیلم، دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء، ساختمان دانشکده منابع طبیعی، اتاق آموزش دانشکدهبهبهان :   خاتم االنبیاء(ص)بهبهانصنعتی دانشگاه   بهبهان

  ساختمان مرکزي واحد رایانه -دانشگاه زنجان  -جاده تبریز  6کیلومتر  زنجان :  دانشگاه زنجان  زنجان زنجان

 سمنـــان

   ساختمان انتشارات دانشگاه –پردیس شماره یک دانشگاه سمنان  -روي پارك سوکان ب رو سمنان :  دانشگاه سمنان  سمنان

  سازمان مرکزي  -شاهرود صنعتی  پردیس اصلی دانشگاه  -بلوار دانشگاه  -میدان هفتم تیر  شاهرود :  دانشگاه صنعتی شاهرود  شاهرود

  میدان دانشگاه ، دانشگاه دامغان ، درب اصلی کتابخانه دانشگاهدامغان :   دانشگاه دامغان  دامغان

سیستان و 
 بلوچستان

  دانشگاه والیت ایرانشهر -بزرگراه شهید مرادي  4کیلومتر  ایرانشهر :  ایرانشهر -دانشگاه والیت   ایرانشهر

  دانشکده علوم دریایی -دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار -بلوار دانشگاه چابهار:  دریانوردي و علوم دریایی چابهاردانشگاه   چابهار

  ساختمان ابوسعید سجزي-پردیس جدید دانشگاه زابل -جاده بنجار 2کیلومتر  زابل:  دانشگاه زابل  زابل

  دفتر معاونت آموزشی دانشگاه  –سازمان مرکزي دانشگاه  –ورودي زیبا شهر   -خیابان دانشگاه  زاهدان :   دانشگاه سیستان و بلوچستان  زاهدان

  اداره آموزش-مجتمع آموزش عالی سراوان-جنب فرمانداري –بلوار پاسداران  سراوان :  مجتمع آموزش عالی سراوان  سراوان
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 1399سال  کارتهاي شرکت در آزمون داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوستههاي رفع نقص احتمالی نشانی باجه -2 شماره ادامه جدول"	
		

  هاي رفع نقصنشانی باجه  محل رفع نقص کارت  نام شهرستان  نام استان

  فــــارس

  میدان سالمت-خیابان شهید مصطفی خمینی اقلید :  مرکز آموزش عالی اقلید  اقلید

   دانشگاه پیام نور مرکز جهرم -13کوچه  -بلوار آزادگان  جهرم :  دانشگاه پیام نور مرکز جهرم  جهرم 

  مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز -خیابان ساحلی غربی  شیراز :  دانشگاه شیراز  شیراز

  دانشگاه فسا -انتهاي بلوار شهیدمحب فسا :   دانشگاه فسا  فسا

  جاده کازرون به بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون 5کیلومتر  کازرون:  کازرونآزاد اسالمی واحد دانشگاه   کازرون

  آموزش عالی الر مرکز  الرستان
ساختمان آموزشی مجتمع آموزش عالی  ،متري اول )  40ابتداي بلوار جمهوري اسالمی (،معلم خیابان،شهر جدید  الرستان :

   2ساختمان شماره -الرستان

  دانشگاه آزاد اسالمی-میدان دانشجوالمرد :   دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد  المرد

  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)رو به روي صداو سیما ، انتهاي بلواردانشگاه ، قزوین:   دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) (قزوین)  قزوین  قزوین

  ورودي دانشگاه، جنب درب دانشگاه قم ، بعدازشهرك قدس  ،بلوار الغدیرقم :   دانشگاه قم  قم قم

 کردستان
  دانشگاه کردستان  سنندج

دانشگاه -درب وردي جنب بانک تجارت-پایین تر از بیمارستان تامین اجتماعی-بلوار عالمه حمدي-بلوار پاسدارانسنندج : 

  ساختمان جنب پارکینگ مسقف-کردستان

  دانشگاه پیام نور مرکز سقز –خیابان دانشگاه  –شهرك دانشگاه سقز:   دانشگاه پیام نور مرکز سقز  سقز

 کرمــــان

  دانشگاه جیرفت -جاده بندرعباس 8کیلومتر جیرفت :   دانشگاه جیرفت  جیرفت 

  اداره کل آموزش (جنب مرکز بهداشت دانشگاه) -پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر(عج) -ابتداي بلوار والیت رفسنجان :   رفسنجان -دانشگاه ولی عصر(عج)   رفسنجان

  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنرکرمان  -بلوار جمهوري اسالمی کرمان :   دانشگاه شهید باهنر کرمان  کرمان

 کرمانشــاه
  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربطاسالم آباد غرب :   اسالم آبادغرب اداره آموزش و پرورش  آباد غرب اسالم

  اداره آموزش –سازمان مرکزي دانشگاه  -پردیس دانشگاه رازي -باغ ابریشم -طاق بستانکرمانشاه :   دانشگاه رازي کرمانشاه  کرمانشاه

کهگیلویه و 

 بویراحمد

  و تحصیالت تکمیلی ساختمان مدیریت آموزشی -دانشگاه یاسوج  -خیابان دانشجو  -میدان معلم یاسوج :   دانشگاه یاسوج  یاسوج

   واحد دهدشتدانشگاه آزاد اسالمی  -دستگاه  180دهدشت :   واحددهدشتدانشگاه آزاد اسالمی   دهدشت

  مجتمع دانشگاهی(سایت)دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران-شهرك مدرس –فلکه فردوسیگچساران :   دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران  گچساران

 گلستــان
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان -خیابان شهید بهشتی گرگان :   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  گرگان

  دانشگاه گنبد کاووس -بلوار بصیرت  -خیابان شهید فالحی (فرودگاه سابق) گنبد کاووس :   دانشگاه گنبدکاووس  گنبد کاووس

 گیـــالن
  پردیس دانشگاه گیالن-خیابان ملت روبروي شهر بازي  -بلوار حافظ رشت :   دانشگاه گیالن  رشت

   مجتمع اداري آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان -خیابان شقایق  -خیابان کاشف شرقی الهیجان :   دانشگاه آزاداسالمی واحد شرق گیالن (الهیجان)  الهیجان 

 لرستـــان
  دانشگاه آیت اهللا العظمی بروجردي (ره) -خرم آباد)-جاده (بروجرد 3کیلومتر  بروجرد :  دانشگاه حضرت آیت اهللا العظمی بروجردي (ره)   بروجرد

  دانشگاه لرستان -تهران ) -جاده (خرم آباد 5کیلومترخرم آباد :   دانشگاه لرستان  خرم آباد

 مازنـــدران

  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  -خیابان شریعتی بابل :   دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  بابل (برادران)

  سازمان مرکزي دانشگاه مازندران -خیابان پاسداران بابلسر :   دانشگاه مازندران (بابلسر)  بابلسر(خواهران)

  حوزه معاونت آموزش -دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس -روبروي مسجد امام حسین(ع) -شهریور17خیابان چالوس:  دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس  چالوس

  دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) -خیابان شهید مطهري(طبرستان)ساري :   فنی امام محمد باقر(ع)دانشکده   ساري

  روبروي باجه انتظامات –درب اصلی دانشگاه  -دانشگاه اراك -ابتداي بلوار میرزاي شیرازي  -میدان شریعتیاراك :   دانشگاه اراك  اراك مرکـــزي

  آزادشهر، بلوار افروز شهابی پور، مجتمع آموزشی پژوهشی بصیرت (گفتگوي تمدنها)بندرعباس :   دانشگاه هرمزگان  بندرعباس هرمزگـــان

 همــــدان

  مالیر ملیدانشگاه  -جاده اراك  4کیلومتر مالیر:   دانشگاه مالیر  مالیر

  دانشکده علوم انسانی –جنب دبیرستان  –خیابان ابوطالب  -شهرك مدرسهمدان:   دانشگاه بوعلی سینا همدان  همدان

  نهاوند 
آموزشکده فنی و حرفه اي پسران حاج 

  حشمت شهبازي نهاوند 
  آموزشکده فنی و حرفه اي پسران حاج حشمت شهبازي نهاوند -میدان نیروي انتظامینهاوند : 

 یـــزد
  بلوار دانشگاه ، ورودي درب دانش –صفائیه یزد :   دانشگاه یزد  یزد

  دانشگاه اردکان-بلوار آیت اله خاتمی (ره)اردکان :   اردکاندانشگاه   اردکان
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