
 1صفحه 

 

براساس استان محل اقامت فعلي داوطلبان 1395 ارشد( سالبرگزاري آزمون ورودي تحصيالت تكميلي )كارشناسي محل شهرستان-1جدول شماره   

 نام استان
 شهرستان محل

برگزاري  
 آزمون

 شهرستان محل اقامت
 

 (10آذربايجان شرقي)

 (17تبريز)
(، بساتان  14(، اهار) 13(، اساي)) 12(، ورزقاان) 11ز شهرساتانها  آذرشاهر)  داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آناان يياي ا  

( 30(و خاداآرري  ) 28(، هاري  ) 27(میانه)25(، مرند)23(، كلیبر)21(، شبستر)20(، سراب)18(،  جلفا)17(، تبريز)15آباد)
 استان آذربايجان شرقي مي باشند.

 (24مراغه)
( 24( مراغاه) 22عجا  شایر )  (،19چاراويماا  )  (،16شهرساتانها  بنااب)  داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يياي از  

 ( استان آذربايجان شرقي مي باشند.29(و هشترود)26مليان)

 (11آذربايجان غربي)

 ( استان آذربايجان غربي مي باشند.12(و اشن)يه)11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  ارومیه ) (11)ارومیه

 (17) )خ
 (،21(، مااك) ) 19(، سالما)) 17(، خا) ) 16داوطلباني كاه شهرساتان محال اقامات آناان يياي از شهرساتانها  چا ادران)        

 استان آذربايجان غربي مي باشند. (27و ش)ط)( 26چايپاره) (،25پلدشت)

 (23میاندوآب)
(و 20(، شااهی  د  ) 24(، نقاده) 13)كاان) (، ب23داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يياي از شهرساتانها  میانادوآب )    

 ( استان آذربايجان غربي مي باشند.15تياب)

 (22مهاباد)
( استان آذربايجان غرباي  18( سردشت)22( مهاباد)14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  پیرانشهر)

 مي باشند.
 لكلیه داوطلبان استان اردبی (11اردبیل) (12اردبیل)

 (13اصفهان)

 (13اصفهان) 
(، 20(، شهررضاا) 19(، سامیر)) 17(، خمیني شهر)13داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  اصفهان)

( اساتان  33(و خا)ر وبیابانا )  32(، برخ)ار)29(، نائی  )28(، مباركه )27 نجان) (،26گلپايگان) (،24(، رالورجان)21دهاقان)
 شند.اصفهان مي با

 باشند.اصفهان مي ( استان 14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شاهی  شهر و میمه) (14شاهی  شهر و میمه)

 (30نجف آباد)
(، 22(، رريادن) 18( خ)انساار) 16(، چادگان)15داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  تیران و كرون)

 باشند.استان اصفهان مي( 34(و ب)ئی  میاندشت)30(، نجف آباد)23رريدونشهر )

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

 كلیه داوطلبان استان ايال) (12)ايال)  (14ايال))

 (15ب)شهر)
 (11ر)ب)شه 

(، 16(، ديار) 15(، دشاتي) 13(، جم)12(، تنگستان)11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  ب)شهر)
 ( استان ب)شهر مي باشند.20(و عسل)يه)19(، گناوه)18(، كنگان )17ديلم)

 باشند. ( از استان ب)شهر مي14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان دشتستان) (14دشتستان)

 (16تهران)

 (13تهران)
(، 15(، ربااط كاريم)  14(، دماوناد) 13(، تهاران) 11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  اسالمشهر )

 ( استان تهران مي باشند.28(و پردي )26(، بهارستان )25(، مالرد)24(، قد))20(، ریروزك)ه)19(، شهريار)18شمیرانات )

 (16ر )
( و 27(، پیشا)ا ) 23(، ورامای  ) 16(، ر  )12طلباني كه شهرستان محال اقامات آناان يياي از شهرساتانها  پاكدشات )      داو

 (  استان تهران مي باشند.29قرچ )

چهار محال و 

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

 ان خراسان خراسان جن)بي است.كلیه داوطلبان است (11بیرجند) (18خراسان جن)بي)

 (19)خراسان رض) 

 (28مشهد)
(،  23(، رريماان ) 22(، سارخ  ) 19(، درگاز ) 16داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آناان يياي از شهرساتانها  چنااران )    

 ( از استان خراسان رض)  مي باشند.31(و بینا )د )28(، مشهد )26(، كالت )24ق)چان )

 (15تربت حیدريه)

 (،14ماه وتت)  ،(13تربات جاا))   (،12تايبااد ) (، 11طلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  بردسي )داو

 (و35زاوه ) ( ،30بجساتان ) (، 27( گنابااد ) 25كاشامر)  (،20رشاتخ)ار)  (،18(، خا)ا)) 17(، خلیل آبااد ) 15تربت حیدريه )

 ( استان خراسان رض)  مي باشند.36باخزر )

 (21سبزوار)
(و 37(، خ)شااب ) 34( جا)ي  ) 33(، جغتاا ) 21داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آناان يياي از شهرساتانها  سابزوار)    

 ( از استان خراسان رض)  مي باشند.38داورزن )

 (  مي باشند.32( و ریروزه )29داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  نیشاب)ر) (29نیشاب)ر)

 كلیه داوطلبان استان خراسان شما ي (12بجن)رد) (20اسان شما ي)خر

 (21خ)زستان)

 (14اه)از)

(، بنادر  16(، باا  ملا )  15(، اياهه) 14(، اها)از) 12داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يياي از شهرساتانها  امیدياه)   

(، 27( گت)نااد)26(، ش)شااتر)24گان)(، شاااد23(، رامشاایر)22(، رامهرمااز)21(، دشاات آزادگااان)18(، بهبهااان)17ماهشااهر)

(، 35(، آغاجااار )34(، باااو )33(، هاا)يزه )32(، هفتگاال)31(، اناادييا)30( هنااديجان )29(، ت ااي)28مسجدساالیمان)

 ( از استان خ)زستان مي باشند.37(و كارون)36حمیديه)

 ( استان خ)زستان مي باشند.19خرمشهر)(و 11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  آبادان ) (19خرمشهر)

 (20دزر)ل)
( اساتان خ)زساتان   25( و شا))) 20)(، دزر)ل13داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  انديشم  )

 مي باشند.

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

 (12)سمنان (23سمنان)
( از 16(و آرادان)15(، مهاد  شاهر )  14(، گرمسار)12اقامت آنان ييي از شهرستانها  سمنان)داوطلباني كه شهرستان محل 

 استان سمنان مي باشند.
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 استان سمنان است.(17میامي)(، 13(، شاهرود )11اقامت آنان ييي از شهرستانها  دامغان)محلكه شهرستان داوطلباني (13شاهرود)
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 3صفحه 

 براساس استان محل اقامت فعلي داوطلبان 1395 ارشد( سالبرگزاري آزمون ورودي تحصيالت تكميلي )كارشناسي محل شهرستان-1ادامه جدول شماره 

 نام استان
 شهرستان محل

برگزاري  
 آزمون

 شهرستان محل اقامت
 

سیستان و 

 (24بل)چستان)

 (17)زاهدان
( از اساتان سیساتان و   27(و میرجااوه) 17هدان)(، زا14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  خا))

 بل)چستان مي باشند.

 (15زابل)
( اساتان  29(و هاام)ن ) 28(، نیماروز) 24(، هیرمناد) 16زه )(، 15داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستان زابل)

 سیستان و بل)چستان است.

 (11ايرانشهر)
(، 21(، د گاان) 19ساراوان)  (،18سارباز)  (،11هرساتانها  ايرانشاهر)  داوطلباني كه شهرساتان محال اقامات آناان يياي از ش     

 از استان سیستان و بل)چستان مي باشند. (25رن)ج ) (و23(، سی  س)ران)22مهرستان)

 (12بهار)چا
 ( 26قصارقند) (و 20نیا  شاهر )  (، 13كناار)) (، 12بهاار) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها   چا

 باشند.ن سیستان وبل)چستان  مياستا

 (25رار))

 (21شیراز)
(، خار)  15(، ب)اناات) 14(، اقلیاد) 12(، ارسانجان) 11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آناان يياي از شهرساتانها  آبااده)    

(، 35م)(، رسات 32(، ممسني )31(، پاسارگاد)30(، مرودشت)24(، ریروزآباد)22(، رراشبند)21(، شیراز)20(، سپیدان)17بید)
 ( استان رار) مي باشند.39(و ك)ار)38(، خرامه)36سروستان)

 (، استان رار) مي باشند.25(، قیر وكارزي )16داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  جهر) ) (16جهر))

 (23رسا)
( و ناي  23(، رساا ) 19(، زري  دشات) 18راب)(، دا13داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  استهبان)

 ( استان رار) مي باشند.34ريز)
 ( استان رار) مي باشد.26داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان از شهرستان كازرون) (26كازرون)

 (27ترستان)
( 37(و گارا)) 33(، مهر)29(، تمرد )28(، خنج)27داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  ترستان )

 استان رار) مي باشند.

 كلیه داوطلبان استان قزوي  (14)قزوي  (26قزوي )

 كلیه داوطلبان استان قم (11)قم (27قم)

 (28كردستان)
 (16)سنندج

(، 16سانندج) (، 14(، سارو آبااد)  13(، دي)اندره)20(، دهگالن)12داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان از شهرستان بیجار)
 ( مي باشند.  19( و مري)ان)18(، كامیاران)17قروه)

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

 (29كرمان)

 (22)كرمان
(، 17(، زرناد) 15)(، راور13( بام) 12(، بردسایر) 11داوطلباني كه شهرستان محال اقامات آناان يياي از شهرساتانها  ، بارات)      

 ( استان كرمان مي باشند.33(و نرماشیر)31(، ارزوئیه)30(، رهرج)29(، رابر)27(، ريگان)22(، كرمان)18ك)هبنان )

 (14جیررت)
( ، 24(، رودباارجن)ب) 23( ، كهن)ج)21(، عنبرآباد)14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  جیررت )

 ( استان كرمان مي باشند.32(و رارياب)26)جان)(، من25قله گنج )

 (16ررسنجان)
( اساتان  28( و انار)20( شهرباب  )19(، سیرجان)16داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  ررسنجان)

 باشند.كرمان مي

 (30كرمانشاه)
 (21كرمانشاه)

(، 16(، جا)انرود) 15(، روانسار) 14(، ثاال  باباجااني)  13انها  پااوه) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يياي از شهرسات  
 ( استان كرمانشاه مي باشند.24(و هرسی )22(، كنگاور )21(، كرمانشاه)19(، صحنه)18سنقر)

 (11اسال) آباد غرب)
(، 17اب )(، سارپل ذها  12(، داتها)) 11داوطلباني كه شهرستان محل اقامات آناان يياي از شهرساتانها  اساال) آبااد غارب)       

 ( از استان كرمانشاه مي باشند.23(و گیالنغرب)20قصرشیري )

كهيیل)يه و 

 (31ب)يراحمد)

 (11()ب)يراحمد)ياس)ج
( اساتان  16(و باشات) 15(، گچسااران) 12(، دناا) 11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  ب)يراحماد) 

 وب)يراحمد مي باشند. كهيیل)يه

 (13دهدشت()كهگیل)يه)
( 18(و  ناده) 17(، چارا) ) 14(، بهمئي)13داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  كهيیل)يه)دهدشت()

 و ب)يراحمد مي باشند. استان كهگیل)يه

 (32گلستان)
 (19)گرگان

(، 16(، علاي آبااد)  14ركم )(، تا 13(، بنادرگز) 12داوطلباني كه شهرستان محال اقامات آناان يياي از شهرساتانها  آ  قاال)      
 (  استان گلستان مي باشند.23(و گمیشان)19(، گرگان )17كردك) )

 (20گنبد كاوو))
(، 20(، گنباد كااوو))  18كال اه)  (،15رامیاان ) (، 11داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  آزادشهر)

 تان مي باشند.( استان گلس24(و گا یيش)22(، مراوه تپه)21مین)دشت)

 (33گیالن)
 (15)رشت

(، 15(، رشات) 14(، بنادرانز ي) 12(، آساتانه اشارریه)  11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  آستارا)
 ( استان گیالن مي باشند.26(و ماسال )23(، ر)م  )22(، ط)ا ش)21(، ص)معه سرا)20(، شفت)17(، رودبار)16رض)انشهر)

 (24ن)تهیجا
(و  نگارود  24( ، تهیجان)19( سیاهيل)18(، رودسر)13داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  املش)

 (استان گیالن مي باشند.25)

 (34 رستان)
 (15آباد)خر)

(، 18ساله ) (، سل16( د فاان) 15(، خار) آبااد)  14داوطلباني كه شهرستان محال اقامات آناان يياي از شهرساتانها  پلادختر)      
 ( استان  رستان مي باشند.21(و رومشيان)20(، دوره )19ك)هدشت)

 (13بروجرد)
( ا ساتان  17(و دورود)12(، ا یگا)درز ) 13(، بروجارد) 11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرساتانها  ازناا )  

  رستان مي باشند.
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 براساس استان محل اقامت فعلي داوطلبان 1395 ارشد( سالورودي تحصيالت تكميلي )كارشناسيبرگزاري آزمون  محل شهرستان-1ادامه جدول شماره 

 نام استان
 شهرستان محل

برگزاري  
 آزمون

 شهرستان محل اقامت
 

 (35مازندران)

 (20سار )
(، 20(، ساار  ) 17(، ج)يباار) 15(، گل)گااه ) 14كلیه داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يياي از شهرساتانها  بهشاهر)   

 ( استان مازندران مي باشد.29(و میاندرود)24نيا)

 (  20(، سار  )18)داوطلبان زن بجز شهرستانها  ح)زه امتحاني چا )))مازندران (13بابلسر)زن()

 (20(، سار  )18)داوطلبان مرد بجز شهرستانها  ح)زه امتحاني چا )))مازندران (12بابل)مرد()

 (18چا )))
( ، 26( ن)شاهر) 25( نا)ر ) 19(، رامسار) 18( چا )))16داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  تنياب )

 ( از استان مازندران مي باشند.32(و كالردشت)28عبا) آباد)

 كلیه داوطلبان استان مركز  (11ارا)) (36مركز )

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

 (38همدان)

 (18)همدان
(، 15(، كب)درآهنا  ) 14(، رزن)12(، بهاار) 11داوطلباني كه شهرستان  محل اقامات آناان يياي از شهرساتانها  اساد آبااد)      

 ان مي باشند.( از استان همد19(و رامنی )18همدان)

 (16مالير)
( اساتان همادان ماي    17(و نهاوناد ) 16(، ماليار) 13داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان ييي از شهرستانها  ت)يسركان)

 باشند.

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

 (40ا برز)
 (13كرج)

(و 14(، نظرآبااد) 13( كارج ) 12(، طا قاان) 11وجبال )داوطلباني كه شهرستان  محال اقامات آناان يياي از شهرساتانها  ساا      

 ( استان ا برز مي باشند.15اشتهارد)

 ( استان ا برز مي باشند.16داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستان رردي ) (16رردي )
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 5صفحه 

 1395مون تحصيالت تكميلي )كارشناسي ارشد ناپيوسته( سال هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت در آزمون داوطلبان آزنشاني باجه -2 شماره جدول
 

 هاي رفع نقصنشاني باجه محل رفع نقص كارت شهرستاننام  نام استان

 آذربايجان شرقي
 ، مديريت ام)ر ام)زشيدانشگاه تبريز، بهم  29 بل)ار تبریز: دانشگاه تبريز تبريز

 دانشگاه مراغه ،شهر) گلشهر ،دان مادر()می ات)بان امیركبیر مراغه: دانشگاه مراغه مراغه

 آذربايجان غربي

 ستاد مركز  پردي  دانشگاهي ،دانشگاه ارومیه ،خیابان شهید بهشتي ارومیه: دانشگاه ارومیه ارومیه

 ساختمان ادار  ،دانشگاه آزاداسالمي واحد خ)  ايت اهلل خ) ،بل)ار  خوي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد خ)  خ) 

 مركزآم)ز) عا ي شهیدباكر  میاندوآب بمیاندوآ
نرسیده به ايستگاه  ،باتتر ازك)  رابر  ، پل آيت اهلل وحید ،بزرگراه وتيت :میاندوآب

 آه ، مركزآم)ز) عا ي شهید باكر  میاندوآبراه

 ز مهابادمرك ن)رپیا)دانشگاه  ،ابتدا  بل)ار شهید شهرييند  :مهاباد مركز مهاباد ن)رپیا)دانشگاه  مهاباد

 ساختمان اداره كل ام)ر آم)زشي ،دانشگاه محقق اردبیلي ،خیابان دانشگاه اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلي اردبیل اردبیل

 اصفهان

 هاستاد آزم)نساختمان  ،دانشگاه اصفهان ،خیابان دانشگاه ،میدان آزاد  :اصفهان دانشگاه اصفهان اصفهان

 شهرمركز شاهی  ن)رپیا)دانشگاه  ،انتها  بل)ارن)ر ،خانه كارگر شهر:شاهین شاهی  شهر كزمر ن)رپیا)دانشگاه  شاهی  شهر

 دانشگاه كاشان ،بل)ار قط  راوند  6كیل)متر  :كاشان دانشگاه كاشان كاشان

 مركز نجف اباد ن)رپیا)دانشگاه  ،بعد از شهر شاد  ،بل)ار طا قاني آباد:نجف مركز نجف آباد ن)رپیا)دانشگاه  نجف آباد

 ا برز
 رردي 

دانشگاه ررهنگیان پردي  حيیم اب)ا قاسم 
 رردوسي كرج

 پردي  حيیم  اب) قاسم رردوسي ،پايی  تر از كانال آب رردي  ،جاده مالرد كرج:

 دانشگاه خ)ارزمي پردي  كرج  ،میدان دانشگاه ،حصار) كرج: پردي  كرج ،دانشگاه خ)ارزمي  كرج

 ، سازمان مركز ، درتر مديركل آم)ز)دانشگاه ايال) بل)ار پژوهش ، ایالم: اه ايال)دانشگ ايال) ايال)

 ب)شهر
 دانشگاه خلیج رار) ب)شهر ،ماهیني یابان شهیدخ، بهمني بوشهر: دانشگاه خلیج رار) ب)شهر ب)شهر

 المي واحد دشتستاندانشگاه آزاد اس، روبرو  دادگستر  دشتستان: دانشگاه آزاد اسالمي واحد دشتستان دشتستان

 تهران

 دانشگاه خ)ارزمي پردي  تهران  ،خیابان شهید مفتح ،دروازه دو ت ،خیابان انقالب تهران: پردي  تهران  ،شگاه خ)ارزميدان خواهران()تهران

 م و صنعت ايران(خیابان دانشگاه )دانشگاه عل ،خیابان هنگا) ،میدان رسا ت تهران:   دانشگاه علم و صنعت ايران )برادران(تهران

 مجتمع دانشگاهي يادگار اما) )ره( ،روبرو  حر) مطهر حضرت اما) خمیني)ره( ،بزرگراه خلیج رار) تهران: دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرر  ر 

چهار محال و 
 بختیار 

 معاونت آم)زشي، دانشگاه شهركرد ،بل)ار رهبر :شهركرد دانشگاه شهركرد شهركرد

 دانشيده هنر ،خیابان دانشگاه ،میدان شهدا بیرجند: دانشگاه بیرجند رجندبی خراسان جن)بي

 خراسان رض) 

 دانشگاه تربت حیدريه تربت حیدريه
دانشگاه  ،بعد از پل ه)ايي عابر پیاده ،مشهد( -حیدريهمح)ر)تربت 7كیل)مترحیدریه:تربت
 حیدريهتربت

 دانشيده عل)) پايه، طبقه هميف، انشگاه حيیم سبزوار د، ت)حیدشهر سبزوار: دانشگاه حيیم سبزوار  سبزوار

 دانشيده هنر دانشگاه نیشاب)ر، ابتدا  شهر) بهدار  نیشابور: دانشگاه نیشاب)ر نیشاب)ر

  آباد، خیابان شهیدباهنر، درب دانشيده عل)) رياضيبل)ار وكیل  مشهد: دانشگاه رردوسي مشهد مشهد

 دانشگاه بجن)رد ،جاده اسفراي  4كیل)متر: بجنورد جن)رددانشگاه ب بجن)رد خراسان شما ي

 خ)زستان

 ورود  دانشگاه شهید چمران اه)از ،جن  پل پنجمبل)ارگلستان،  اهواز: دانشگاه شهید چمران اه)از اه)از

 دانشگاه عل)) و رن)ن دريايي خرمشهر خرمشهر
گاه عل)) و رن)ن دريايي دانش ،)  بهروزك روبرو  ،بل)ار علي اب  ابیطا   )ع( خرمشهر:
 دانشيده عل)) دريايي و اقیان)سي ،خرمشهر

 دانشگاه صنعتي جند  شاپ)ر )دزر)ل(، روبرو  پايگاه چهار) شيار  دزفول: دانشگاه صنعتي جند  شاپ)ر )دزر)ل( دزر)ل

 احد رايانهساختمان مركز  و ،دانشگاه زنجان ،جاده تبريز 6كیل)متر  زنجان: دانشگاه زنجان زنجان زنجان

 سمنان
  مديريت تحصیالت تيمیليروبرو  پار) س)كان، پردي  شماره ي  دانشگاه سمنان، سمنان:  دانشگاه سمنان سمنان

 دانشگاه شاهرود شاهرود
میدان هفتم تیر، بل)ار دانشگاه، پردي  اصلي دانشگاه شاهرود، سازمان مركز  : شاهرود

 مديريت تحصیالت تيمیلي

سیستان و 

 ستانبل)چ

 دانشگاه وتيت ايرانشهر ،بزرگراه شهید مراد  4كیل)متر  ایرانشهر: ايرانشهر ،دانشگاه وتيت  ايرانشهر

 دانشيده عل)) دريايي ،دانشگاه دريان)رد  و عل)) دريايي چابهار ،بل)ار دانشگاه چابهار: دانشگاه دريان)رد  و عل)) دريايي چابهار چابهار

 سايت قديم دانشگاه زابل  )شهیدمفتح سابق(،خیابان هام)ن  ،میدان جهاد ل:زاب دانشگاه زابل زابل

 دانشگاه زيباشهر،  سازمان مركز  دانشگاه ،  درترمعاونت آم)زشي   ورود  ،خیابان دانشگاه زاهدان :  دانشگاه سیستان و بل)چستان زاهدان
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 6صفحه 

 1395تهاي شركت در آزمون داوطلبان آزمون تحصيالت تكميلي )كارشناسي ارشد ناپيوسته( سال هاي رفع نقص احتمالي كارنشاني باجه -2 شماره ادامه جدول
 

 هاي رفع نقصنشاني باجه محل رفع نقص كارت شهرستاننام  نام استان

 رار)

 مركز جهر)  ن)رپیا)دانشگاه  ،13ك)چه  ،بل)ار آزادگان جهرم: مركز جهر) ن)رپیا)دانشگاه  جهر) 

 مجتمع ررهنگي رراهي دانشگاه شیراز ،خیابان ساحلي غربي شیراز: اه شیرازدانشگ شیراز

 متر  بهداشت، مجتمع آم)ز) عا ي تر 40شهرجديد، بل)ارمعلم، انتها  الرستان: مجتمع آم)ز) عا ي تر ترستان

 دانشگاه رسا ،بل)ار شهیدمح  انتها  فسا:  دانشگاه رسا رسا

 ساختمان آم)زشي ،ن)ر مركز كازروندانشگاه پیا) ،ابتدا  جاده دوان ،دانشگاهبل)ار كازرون: ركز كازرونم ن)رپیا)دانشگاه  كازرون

 قزوي -دانشگاه بی  ا مللي اما) خمیني)ره(  قزوي  قزوي 
روبرو  صدا وسیما  مركز  ،انتها  بل)ار دانشگاه بی  ا مللي اما) خمیني)ره( قزوین:

 ه رني و مهندسيسايت كامپی)تر  دانشيد ،قزوي 

 سازمان مركز  ،دانشگاه قم ،بعدازشهر) قد) انتها  بل)ار ا غدير، :قم  دانشگاه قم قم قم

 كردستان
 درب اصلي دانشگاه كردستان ،خیابان دانشگاه ،خیابان پاسداران سنندج: دانشگاه كردستان سنندج

 ن)ر مركز سقزدانشگاه پیا)، اهشهر) دانشگاه، خیابان دانشگ سقز: ن)رمركزسقزدانشگاه پیا) سقز

 كرمان

 دانشگاه جیررت ،جاده بندرعبا) 8كیل)متر  جیرفت: دانشگاه جیررت جیررت 

 عصر )عج(، درتر استعدادها  درخشانو يسازمان مركز  دانشگاه ابتدا  بل)ار وتيت،  رفسنجان: ررسنجان -دانشگاه و ي عصر)عج( ررسنجان

 دانشيده رني و مهندسي دانشگاه شهید باهنركرمان، بل)ار جمه)ر  اسالمي كرمان: كرمان دانشگاه شهید باهنر كرمان

 كرمانشاه
 آباد غرب مركز اسال) ن)رپیا)دانشگاه  ،خیابان شهید مطهر  آباد غرب:اسالم اسال) آبادغرب مركز ن)رپیا)دانشگاه  آباد غرباسال)

 تحصیالت تيمیلي ،پردي  دانشگاه راز  ،با  ابريشم ،طا  بستان كرمانشاه: دانشگاه راز  كرمانشاه كرمانشاه

كهگیل)يه و 

 ب)يراحمد

 اداره آم)ز)  ،دانشگاه ياس)ج  ،خیابان دانشج) ،میدان معلم  یاسوج: دانشگاه ياس)ج ياس)ج

 )ساختمان جديد(مركز دهدشت، ر ن)دستگاه، جن  دانشگاه آزاداسالمي، دانشگاه پیا)180دهدشت: واحد دهدشت ن)رپیا)دانشگاه  دهدشت

 گلستان
 گرگان

دانشگاه عل)) كشاورز  و منابع طبیعي 

 گرگان
 دانشگاه عل)) كشاورز  و منابع طبیعي گرگان ،خیابان شهید بهشتي گرگان:

 و)دانشگاه گنبد كاو ،بل)ار بصیرت ،خیابان شهید رالحي )ررودگاه سابق( گنبدكاووس: دانشگاه گنبدكاوو) گنبد كاوو)

 گیالن

 پردي  دانشگاه گیالن، روبرو  شهر باز  ،خیابان ملت ،بل)ار حارظ رشت: دانشگاه گیالن رشت

 تهیجان 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد شر  گیالن 

 )تهیجان(

مجتمع ادار  آم)زشي دانشگاه آزاد  ،خیابان شقايق ،خیابان كاشف شرقي الهیجان: 

 اسالمي واحد تهیجان 

  رستان
 جردبرو

دانشگاه حضرت آيت اهلل ا عظمي 

 بروجرد  )ره( 
 دانشگاه آيت اهلل ا عظمي بروجرد  )ره( ،آباد(خر) -جاده )بروجرد 3كیل)متر  بروجرد:

 دانشگاه  رستان ،تهران (-آبادجاده )خر) 5كیل)متر آباد:خرم دانشگاه  رستان آبادخر)

 مازندران

 دانشگاه صنعتي ن)شیرواني بابل  ،خیابان شريعتي بابل: اني بابلدانشگاه صنعتي ن)شیرو )برادران( بابل

 بابلسر
 )خ)اهران(

 سازمان مركز  دانشگاه مازندران ،خیابان پاسداران بابلسر: دانشگاه مازندران )بابلسر(

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد چا )) چا ))
ه آزاد اسالمي واحد دانشگا ،روبرو  مسجد اما) حسی )ع( ،شهري)ر 17خیابان  چالوس:

 ح)زه معاونت آم)ز) ،چا ))

 خزر، خیابان شهیدمطهر )طبرستان(، دانشيده رني اما) محمد باقر )ع(بل)ار  ساري: دانشيده رني اما) محمدباقر)ع( سار 

 درب جن)بي دانشگاه  ،دانشگاه ارا)، میدان شريعتي اراک: دانشگاه ارا) ارا) مركز 

 بصیرت )گفتگ)  تمدنها(مجتمع آم)زشي پژوهشي  ،بل)ار ارروز شهابي پ)ر ،آزادشهر بندرعباس: اه هرمزگاندانشگ بندرعبا) هرمزگان

 همدان

 دانشگاه مالير ،جاده ارا)  4كیل)متر  مالیر: دانشگاه مالير مالير

 دانشگاه ب)علي سینا همدان همدان
 ،سازمان مركز  ،دانشگاه ب)علي سینا ،مصطفي احمد  روش  با  شهید چهار همدان:

 اداره آم)ز) كل

 ساختمان كنار ورود  درب دانشدانشگاه يزد، ، چهارراه پژوهش ،صفائیه یزد: دانشگاه يزد يزد يزد
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