
 1صفحه   

 آزمون ورودي دوره هاي فراگير تحصيالت تكميلي شهرستان محل برگزاري آزمون و رفع نقص احتمالي كارت شركت در  ،1جدول شماره 

 (هجدهم)نوبت  1396سال  بهمن ماهارشد( پذيرش )دانش پذيري كارشناسي 

 نام استان
 شهرستان محل 
 برگزاري آزمون

 شهرستان محل اقامت داوطلبان براساس تقاضانامه ثبت نام

 (10آذربايجان شرقي)
 (1012تبريز)

(، شبساتر  1017سارا) ) (، 1014(، جلفاا ) 1012(، تبرياز) 1010(، بناا)) 1009(، بستان آباد)1006(، اهر)1005(،اسكو)1001آذرشهر)
(، هاري   1038(، ورزقاان ) 1032(، ملكاان) 1029(، مرناد) 1028(،مراغا)) 1026(،كليبر)1025(، خداآفرين)1023عجب شير) (،1021)
(1040) 

 (1041هشترود ) (،1036ميان) )(، 1016)چاراويماق (1036ميان) )

 (11آذربايجان غربي )

 (1106(، اشنوي) )1104ارومي)) (1104ارومي) )

 (1138( ، مياندوآ))1129(، شاهين دژ)1115(، تكا) )1109بوكان) (1138ميآندوآ) )

 (1133(، ماكو )1131(، شوط)1127(، سلماس)1123(، خوي)1119(، چايپاره )1117(، چالدران )1111پلدشت) (1123خوي )

 (1113( ، پيرانشهر)1140(، نقده)1124(، سردشت)1135مهاباد) (1135مهاباد)

 (12بيل )ارد
 (1225(، نير )1222(، نمين)1219(، مشكين شهر )1213(، كوثر)1201(، سرعين )1211(، خلخال )1202اردبيل) (1202اردبيل )

 (1215(، گرمي )1208(، پارس آباد)1205بيل) سوار ) (1208پارس آباد)

 (13اصفهان )

 (1341(، نائين )1340(، خور و بيابانك)1329(، فالورجان )1317(، خميني شهر )1310اصفهان ) (1310اصفهان )

 (، 1322(، شاهين شهر و ميم) )1312برخوار) (1322شاهين شهر )

 (1324(، شهرضا )1321(، دهاقان)1320سميرم) (1324شهرضا )

 (1345(، نطنز)1332(، كاشان )1304(، اردستان )1302آران و بيدگل ) (1332كاشان)

 (، 1338مبارك) ) (،1336لنجان ) (1336لنجان )

 (1314تيران و كرون )
(، 1326(، فريدن )1327(، فريدون شهر)1318(، خوانسار)1316(، چادگان )1314(، تيران و كرون )1325بوئين و ميآندشت )

 (1342(، نجف آباد)1334گلپايگان)

 (40البرز )
 (4010(، نظر آباد )4005(، طالقان )4003ساوجبالغ) (4003ساوجبالغ )

 (4008(، كرج )4012(، فردي  )4007اشتهارد ) (4008ج )كر

 (14ايالم )
 (1419(، ملكشاهي )1418(، مهران )1415(، چرداول )1414(، سيروان)1408(، بدره )1407(، ايوان )1405ايالم ) (1405ايالم )

 (1412(، دهلران )1410(، دره شهر)1403آبدانان ) (1412دهلران)

 (15بوشهر )
 (1519(، عسلوي) )1522گناوه )(، 1518ديلم )، (1514(، دشتي)1511(، دشتستان)1504(، تنگستان )1502بوشهر ) (1502بوشهر )

 (1520(، كنگان )1516(، دير)1506جم ) (1520كنگان )

 (16تهران)

 (1612(، رباط كريم)1610(، بهارستان )1602اسالم شهر ) (1602اسالم شهر)

 (1620يرانات )(شم1607تهران) (1607تهران)

 (1627(، فيروزكوه )1609(، دماوند )1616پردي  ) (1609دماوند )

 (1615ري) (1615ري)

 (1625(، مالرد)1623(، قدس )1624شهريار) (1624شهريار)

 (1636(، ورامين)1635(، قرچك )1633(، پيشوا )1604پاكدشت ) (1636ورامين)

 (17چهار محال وبختياري)
 (1717(، لردگان)1713(، كيار)1705(، بروجن)1701دل )ار (1705بروجن)

 (1712(، كوهرنگ)1710(، فارسان)1709(، شهركرد)1707(، سامان )1706بن ) (1709شهركرد)

 (1802بيرجند) (18خراسان جنوبي)
(، 1813زيركوه ) ،(1811فردوس )، (1810بشروي))، (1808سربيش))، (1807سرايان) (،1805(، درميان)1802(، بيرجند)1801خوسف)

 (، 1825( ، طب )1818(، نهبندان)1815قائنات )

 (19خراسان رضوي)

 (1922تربت حيدري))
(، زاوه 1940(، رشتخوار)1934(، خواف)1930(، خليل آباد)1922(، تربت حيدري))1909(، تايباد )1905(، بردسكن)1908باخرز )

 (1901جستان )(، ب1957گناباد) ،(1962(، م) والت)1953(، كاشمر)1920)
 ( 1945(، سبزوار)1942(، داورزن )1941(، خوشا) )1926(، جوين)1923جغتاي) (1945سبزوار)

 (1916( تربت جام )1960( مشهد)1955(، كالت )1951(، قوچان)1949( فريمان )1947(، سرخ )1937(، درگز)1928چناران ) (1960مشهد)

 (،1912(، فيروزه)1906(، بينالود)1965نيشابور) (1965نيشابور)

 (2017(، گرم) )2016(، مان) و سملقان )2013(، فاروج )2011(، شيروان )2003(، رازوجرگالن )2008(، جاجرم )2005(، بجنورد )2002اسفراين ) (2005بجنورد ) (20خراسان شمالي)

 (21خوزستان)

 (2135) (، شادگان2125(، خرمشهر )2120(، بندرماهشهر)2102آبادان) (2102آبادان)

 (2146،مسجد سليمان ) (2151(، ، هويزه )2131(، دشت آزادگان )2111(، حميدي) )2166(، كارون )2112( اهواز)2110(، باوي )2121آغاجاري) (2112اهواز)

 (2144(، اللي)2142(، گتوند)2140(، شوشتر)2138(، شوش )2129(، دزفول)2109(، انديمشك)2107انديكا ) (2129دزفول)

 (2150( هنديجان)2104( ، اميدي) )2124بهبهان) (2124بهبهان)

 (2148(، هفتگل )2134(، رامهرمز )2132(، رامشير )2117(، باغ ملك )2115ايذه) (2134رامهرمز )

(22زنجان)  
 (2216(، ماه نشان )2214(، طارم )2201(، سلطاني) )2212(، زنجان )2204ايجرود ) (2212زنجان)

 (2209(، خرمدره )2208(، خدابنده )2202بهر )ا (2202ابهر)

(23سمنان)  
 (2303(، سرخ) )2313شهر)مهدي ، (2311گرمسار)، (2309(، آرادان )2304سمنان ) (2304سمنان)

 (2308(، ميامي)2307(، شاهرود)2302دامغان ) (2307شاهرود)
 

 

 

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 2صفحه   

 مالي كارت شركت در آزمون ورودي دوره هاي فراگير تحصيالت تكميليشهرستان محل برگزاري آزمون و رفع نقص احت ،1ادامه جدول شماره 

 (هجدهم)نوبت  1396سال  بهمن ماه)دانش پذيري كارشناسي ارشد( پذيرش  

 نام استان
 شهرستان محل 
 برگزاري آزمون

 شهرستان محل اقامت داوطلبان براساس تقاضانامه ثبت نام

(24سيستان و بلوچستان)  

 (2416(، مهرستان )2437(، فنوج )2430(، سيب سوران)2429(، سرباز)2425(، سراوان)2411(، دلگان)2403انشهر )اير (2403ايرانشهر)

 ( 2440(، نيك شهر)2433(، كنارك)2438(، قصرقند )2406چابهار ) (2406چابهار)

 (2418زاهدان)
(، هيرمند 2448)(، هامون2446ز)(، نيمرو2422، زهك)(2419(، ميرجاوه )2418(، زاهدان)2414)، زابل(2408)خاش

(2435) ، 

 (25فارس)

 (2536شيراز)
(، 2535كوار)(،2528سپيدان)(2516بيد)(،خرم2510)،پاسارگاد(2509بوانات)(،2507اقليد)(،2502)(،ارسنجان2501آباده)

 (2581خرام))،(2565مرودشت )،(2543(، فيروزآباد )2536شيراز)

 ، (2571(، مهر )2561(المرد )2558(، الرستان )2557(، گراش )2519خنج ) (2561المرد )

 (2541فسا)
(، قير 2526(، زرين دشت )2515جهرم)، (2541(، فسا)2576ريز)(، ني2531(، سروستان)2522(، دارا) )2504استهبان )

 (،2546و كارزين)

 (2524( رستم )2568(، ممسني )2538( فراشبند)2551كازرون ) (2551كازرون )

 (2619(، قزوين)2614(، تاكستان )2610(، بوئين زهرا )2606(، اوج )2604(، البرز)2602آبيك ) (2619قزوين) (26قزوين )

 (2704قم) (2704قم) (27قم )

 كردستان

 ( 2817(، سقز)2802بان)) (2817سقز)

 ،(2823ن)(، كاميارا2822(، قروه)2819سنندج) ،(2812ديواندره) (،2809(،دهگالن)2807)بيجار (2819سنندج)

 (2827(، مريوان)2814سروآباد) (2827مريوان)

 (29كرمان)

 (2912جيرفت )
(، قلع) 2932(، عنبرآباد)2921(، رودبار جنو))2912جيرفت)،(2909(، نرماشير)2923(، ريگان)2908(، بم)2907فهرج)

  (2946(، منوجان)2944(، كهنوج)2943(، فاريا))2934گنج)

 (،2929شهربابك)، (2927(، سيرجان)2903(، بافت )2902)(، رابر2901ارزوئي) ) (2927سيرجان )

 ،(2942)(،كوهبنان2940كرمان)(،2924(، زرند )2918رفسنجان)(،2915انار) (،2914)(، راور2905بردسير) (2940كرمان )

 (30كرمانشاه)

 ( 3027يالنغر) )(، گ3020(، قصرشيرين )3014(، سرپل ذها) )3011داالهو ) )كرند غر)( (3011) داالهو

 (3029(، هرسين )3025(، كنگاور)3024(، كرمانشاه )3018(، صحن) )3016(، سنقر )3002اسالم آباد غر) ) (3024كرمانشاه )

 (3013روانسر ) (،3007باباجاني)(، ثالث3004(، پاوه )3009جوانرود ) (3009جوانرود )

 كهگيلوي) وبويراحمد

(31) 

 (3108(، دنا)3103بويراحمد ) (3103بويراحمد)ياسوج( )

 (3114) (دهدشت3113(، لنده )3116(، گچساران )3115(، باشت )3110(، چرام)3105بهمئي) (3114كهگيلوي))دهدشت( )

 (3217گرگان) (32گلستان)
، (3212علي آباد ) ،(3210راميان ) (،3208(، تركمن )3207(، گميشان)3205(، بندرگز )3203قال)آق، (3202آزادشهر)

 (3223(، مينودشت)3222گاليكش)(،3221مراوتپ)) (،3219گنبدكاووس)،(3217گرگان)(،3215كالل))(،3213كردكوي)

 (33گيالن)

 (، 3336(، فومن )3329(، صومع) سرا )3327(، شفت )3319(، رودبار )3313(، رشت )3307بندرانزلي ) (3313رشت )

 (3343، ماسال ) (3334طوالش )(، 3315(، رضوانشهر )3302آستارا ) (3334طوالش )

 (3341(، لنگرود )3338(، الهيجان )3325(، سياهكل )3323(، رودسر )3306(، املش )3304آستان) اشرفي) ) (3338الهيجان )

 (34لرستان)

 (، 3418دوره ) ،(3417دورود ) (،3413(، خرم آباد)3407بروجرد)، (3405اليگودرز)، (3402ازنا) (3413خرم آباد )

 (3427(، كوهدشت)3424(، رومشكان )3408پلدختر ) (3427وهدشت )ك

 (3422سلسل) )، (3415دلفان ) (3415دلفان )

 (35مازندران)

 (3543(، نور)3538(، محمود آباد)3503آمل )،  (3532(، فريدونكنار)3512(، بابلسر)3509بابل) (3509بابل )

 (3545( ، نوشهر)3521(، كالردشت )3516(، عباس آباد)2523سر)( ، رام3522(، چالوس)3517تنكابن) (3523رامسر )

 (3527ساري )
(، 3530(، سوادكوه)3529لي)سواد كوه شما(، 3528(، مياندورد )3527(، ساري)3520(، جويبار)3513بهشهر )
 ( 3539(، نكا)3536(، گلوگاه )3534)(، ، قائم شهر3533)سيمرغ

 (36مركزي)
 (3602اراك )

، (3618)(،كميجان3617(،شازند)3610(،دليجان)3609،خندا))(3607خمين)(،3604(،فراهان)3603تيان)شآ(،3602اراك)

 (3620)محالت

 (، 3613(، ساوه )3612(، زرندي) )3605تفرش ) (3613ساوه )

 (37هرمزگان)
 (3709بندرعباس)

، (3734(، مينا))3728يريك)(، س3726(، رودان)3720(، حاجي آباد)3717(، جاسك)3715(، بشاگرد)3709بندرعباس)

 (3730قشم)

 (3702( ابوموسي)3722(، خمير)3714(، پارسيان)3712(، بندرلنگ))3705بستك) (3712بندرلنگ))

 (38همدان)
 (3820(، نهاوند)3816(، مالير)3806تويسركان) (3816مالير)

 (3823(، همدان )3822فامنين ) (،3812(، كبودرآهنگ )3809(، رزن)3804(، بهار )3801اسدآباد ) (3823همدان)

(39يزد )  (3920يزد) 
(، 3917(، مهريز )3913صدوق )(،3910خاتم) (،3908(،تفت )3907)بافق(،3906(، بهاباد )3905)اردكان(، 3902)ابركوه

 (3920)يزد(، 3918ميبد )
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 3صفحه   

 صيالت تكميلي )دانش پذيري كارشناسي ارشد( پذيرش ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ورودي دوره هاي فراگير تح2جدول شماره 

 )نوبت هجدهم( 1396بهمن ماه سال 

و تشكيل  آزمون محل برگزاري استان نام
 آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران نام مركز دانشگاهي باجه رفع نقص

 آذربايجان شرقي
 ، دانشگاه پيام نورمركزتبريزراهي شهيدبهشتيس) بلوارحكيم نظامي، خيابان امامي)،تبريز:  زنور مركز تبريدانشگاه پيام تبريز
 خيابان معلم جنوبي، خيابان شهيد نيكنامي،دانشگاه پيام نورمركز ميان)  ميانه: نور مركز ميان)دانشگاه پيام ميانه

 آذربايجان غربي

 شهريور،دانشگاه پيام نورمركز ارومي)، ساختمان امام صادق)ع( 8خيابان  اروميه: نور مركز ارومي)دانشگاه پيام اروميه

 نور مركز مياندوآ) انتهاي بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام مياندوآب: نور مركز مياندوآ)دانشگاه پيام مياندوآب
 مسئول آموزش  نور مركز خوي، اتاقخيابان دانشگاه، دانشگاه پيام خوي: نور مركز خويدانشگاه پيام خوي

 ابتداي بلوار شهيد شهريكندي، دانشگاه پيام نورمركزمهاباد مهاباد: نور مركز مهاباددانشگاه پيام مهاباد

 اردبيل
 نور مركز اردبيل دانشگاه پيام اردبيل

نور مركز خيابان دانشگاه، جنب  مجتمع فرهنگي و تفريحي درياچ) شورابيل، دانشگاه پيام اردبيل:
  اردبيل

 نور مركز پارس آباد، خيابان جهاد ،روبروي منابع طبيعي، دانشگاه پيام آباد:پارس نور مركز پارس آباد دانشگاه پيام ابادپارس

 اصفهان

 نور مركز اصفهان دانشگاه پيام اصفهان 
، دانشگاه پيام نور مركز منشاصفهاني)كهندژ(، نبش خيابان نبويخيابان شهيداشرفي اصفهان:
  فهاناص

 بلوار امام حسين )ع(، جنب پارك شهيد بهشتي، دانشگاه پيام نورمركزشهررضا شهرضا: نور مركز شهرضادانشگاه پيام شهـرضا 

 شهر()زرينلنجـان
نور مركز لنجان دانشگاه پيام

 شهر()زرين
 بلوارتوحيد، دانشگاه پيام نورمركز زرين شهر :شهر()زرينلنجان

شاهين شهر  مركزنوردانشگاه پيام شاهين شهر و ميمه
 وميم) 

 ، خان) كارگر، بلوار نور ، دانشگاه پيام نورمركزشاهين شهر3فاز شهر:شاهين

 بلوار امام رضا)ع(، دانشگاه پيام نور مركز كاشان كاشان: نور مركز كاشان دانشگاه پيام كاشـان  
 لوارامام خميني )ره(،روبروي دادگستري، دانشگاه پيام نورمركزتيران ب تيران: نور مركز تيران دانشگاه پيام تيـران و كرون

 البرز
نور مركز هشتگرد دانشگاه پيام هشتگرد

 اي، دانشگاه پيام نور مركزهشتگردبلوار آيت اهلل خامن) هشتگرد قديم: )ساوجبالغ( 

 نور مركز كرجدانشگاه پيام كـرج
ل دهقاني، بالتر از دانشگاه آزاداسالمي واح كرج، رجايي شهر، بلوارموذن، بلوارشهيدكماكرج:

 دانشگاه پيام نورمركزكرج 

 ايالم
 بلوار دانشجو، دانشگاه پيام نورمركزايالم، جنب سول) ورزشي، دايره امتحانات، طبق) دوم  ايالم: نور مركز ايالمدانشگاه پيام ايالم

 نور مركز دهلران، كتابخان)حسين )ع(، ساختمان آموزشي جديد دانشگاه پياماممبلوارا دهلران: نور مركز دهلراندانشگاه پيام دهلران

 بوشهر
 خيابان عاشوري ،خيابان غدير، دانشگاه پيام نور مركز بوشهر بوشهر: نور مركز بوشهردانشگاه پيام بوشهر

 ، دانشگاه پيام نور مركز كنگانبلوار امام خميني )ره(، خيابان دانشگاه كنگان: نور مركز كنگان دانشگاه پيام كنگان

 تهران

  انتهاي خيابان امام حسن مجتبي)ع(، سمت چپ، دانشگاه پيام نور مركزاسالمشهراسالمشهر:  نور مركز اسالمشهردانشگاه پيام اسالمشهر
 م نور مركزورامينقرچك . ميدان امام، انتهاي بلوار دانشگاه،دانشگاه پيا ورامين: نور مركز وراميندانشگاه پيام ورامين

 خواري،دانشگاه پيام نور مركز شهرريآباد، خيابان شهيدعر)تقيراهس) شهرري: نور مركز شهرريدانشگاه پيام ري
 شهرك امامي) ،ميدان بسيج،دانشگاه پيام نورمركز دماوند دماوند: نور مركز دماونددانشگاه پيام دماوند

 نورمركز شهرياردانشگاه پيامنور: شهرك صدف، بلوارتوحيد، روبروي بيمارستان شهريار ارنور مركز شهريدانشگاه پيام شهريار

 تهران 
 نور مركز تهران جنو)دانشگاه پيام

سپند، دانشگاه  ياباناللهي، نبش خخيابان استادنجات زند،تهران: خيابان كريمخان حوزه خواهران:
 نور مركز تهران جنو)، ساختمان اداريپيام

 نور مركز تهران جنو)دانشگاه پيام
سپند، دانشگاه  ياباناللهي، نبش خزند، خيابان استادنجات: تهران: خيابان كريمخان حوزه برادران

 نور مركز تهران جنو)، ساختمان آموزشيپيام

چهارمحال و 
 بختياري

 كزبروجنبلوار مدرس، دانشگاه پيام نورمر بروجن: نور مركز بروجندانشگاه پيام بروجن
 خيابان فردوسي شمالي، روبروي پارك ملت، دانشگاه پيام نور مركز شهركرد شهركرد: نور مركز شهركرددانشگاه پيام شهركرد

 ساختمان شهيد شهرياري  نور مركز بيرجند،خيابان شهيد آويني، دانشگاه پيام بيرجند: نور مركز بيرجنددانشگاه پيام بيرجند خراسان جنوبي

 ن رضويخراسا

 شهرك ولي عصر، دانشگاه پيام نور مركز تربت حيدري) حيدريه:تربت نورمركز تربت حيدري) دا نشگاه پيام تربت حيدريه
 ، دانشكاه پيام نور مركزمشهد69آموزگار -بلوار آموزگار مشهد: نورمركز مشهددانشگاه پيام مشهد

 ، دانشگاه پيام نور مركزسبزوار51ان دانشگاه، بلوار سيادتي خياب سبزوار: نور مركز سبزواردانشگاه پيام سبزوار
 جاده باغرود، دانشگاه پيام نور مركز نيشابور 8كيلومتر  نيشابور: نور مركز نيشابوردانشگاه پيام نيشابور

 شگاه پيام نور مركزبجنورد خيابان دانشگاه خيابان شهريار)سعدي(، دان بجنورد: نور مركز بجنورددانشگاه پيام بجنورد خراسان شمالي

 خوزستان

 دانشگاه پيام نور مركز آبادان ين (،خيابان رازي)سيكل آبادان: نورمركزآباداندانشگاه پيام  آبادان

 اتوبان گلستان، انتهاي بلوار پردي ، دانشگاه پيام نور مركز اهواز  اهواز: نور مركز اهوازدانشگاه پيام اهواز
 ميدان دانشگاه، بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركزرامهرمز  رامهرمز: نور مركز رامهرمزامدانشگاه پي رامهرمز

 آباد، دانشگاه پيام نور مركز دزفول جاده صفي 3كيلومتر  دزفول: نورمركزدزفولدانشگاه پيام  دزفول
 نورن پيامميدان شهيدان غالمي، خيابا بهبهان: نور مركز بهبهاندانشگاه پيام بهبهان

 زنجان
 ابتداي جاده ترانزيت، دانشگاه پيام نور مركز ابهر ابهر: نور مركز ابهر دانشگاه پيام ابهر

 كوج) مشكي،ميدان رسل،خيابان امامت،دانشگاه پيام نور مركز زنجانزنجان:  نور مركز زنجاندانشگاه پيام زنجان

 سمنان
 ميدان استاندارد، جنب اداره محيط زيست، دانشگاه پيام نور مركز سمنان سمنان: نور مركز سمناندانشگاه پيام سمنان

 بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز شاهرود شاهرود: نور مركز شاهروددانشگاه پيام شاهرود
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 4صفحه   

و تشكيل  آزمون محل برگزاري استان نام
 آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران نام مركز دانشگاهي باجه رفع نقص

سيستان و 
 بلوچستان

 ه بمپور( دانشگاه پيام نور مركزايرانشهربزرگراه شهيد مرادي)جاد4كيلومتر ايرانشهر: نور مركز ايرانشهردانشگاه پيام ايرانشهر
 انتهاي بلوار امام خميني)ره(، خيابان ظفر جنوبي، دانشگاه پيام نور مركز چابهار چابهار: نور مركز چابهاردانشگاه پيام چابهار

 زاهدان
 نور مركززاهداندانشگاه پيام

ستان وبلوچستان، اداره روابط ابتداي بزرگراه خليج فارس، دانشگاه پيام نور مركز سي زاهدان:
 عمومي

 فارس

  شهرك گلستان ، بلوار عالم) دهخدا ،خيابان پيام نور، دانشگاه پيام نور مركز شيراز شيراز: نور مركز شيرازدانشگاه پيام شيراز
 المردبلوار شهيد مطهري، خيابان دانش، دانشگاه پيام نور مركز المرد:  نور مركز المرددانشگاه پيام المرد

 ابتداي جاده دوان، دانشگاه پيام نور مركز كازرون كازرون: نور كازروندانشگاه پيام كازرون
 جاده فسا ب) شيراز، دانشگاه پيام نور مركز فسا 5كيلومتر  فسا: نور مركز فسادانشگاه پيام فسا

 دانشگاه پيام نور مركز قزوين نوا) ، مجتمع ادارات،  قزوين: نور مركز قزويندانشگاه پيام قزوين  قزوين
 متري شهداي پست، دانشگاه پيام نور مركز قم 60امام زاده سيدعلي، ميدان قـم : نور مركز قم دانشگاه پيام قـم قم

 كردستان
 ، خيابان نيما يوشيچ، دانشگاه پيام نور مركز سنندج17/1شهرك بهاران، فاز  سنندج : نور مركز سنندجدانشگاه پيام سنندج

 شهرك دانشگاه، دانشگاه پيام نور مركز سقز سقز : نور مركز سقزدانشگاه پيام سقز
 بلوار ورودي شهر، دانشگاه پيام نور مركز مريوان مريوان : نور مركز مريواندانشگاه پيام مريوان

 كرمان

 پيام نورمركز سيرجانايي ورانندگي، دانشگاهخميني،روبروي راهنمبلوار سيد احمد سيرجان: نور مركز سيرجاندانشگاه پيام سيرجان

 نور مركز كرماندانشگاه پيام كرمان
 2پردي  شماره  ،جنب شهرك افضلي پور،نتهاي خيابان جهاد، بزرگراه امام رضا)ع(ا كرمان:

  دانشگاه پيام نور مركزكرمان

 جيرفت
 نور مركز جيرفتدانشگاه پيام

استقالل، جنب مخابرات جديد، دانشگاه پيام نوركركز  ايستگاه قديم كرمان ،خيابان جيرفت:
 جيرفت 

 كرمانشاه

 بزرگراه امام خميني)ره(، دانشگاه پيام نورمركزكرمانشاهكرمانشاه : نور مركز كرمانشاهدانشگاه پيام كرمانشاه

 نتظامي، دانشگاه پيام نور مركز كرندغر)سيصددستگاه، خيابان نيروي ا كرند غرب: نور مركز كرند غر)دانشگاه پيام )داالهو( ربكرند غ

 دجوانرو
 نور مركز جوانروددانشگاه پيام

طبق) دوم،  ،، دانشگاه پيام نور مركز جوانرود2اولين ورودي شهر، فرهنگيان، فازجوانرود: 
  دفترآموزش

كهگيلوي) و 
 بويراحمد

 نور استان كهگيلولي) و بويراحمدستاد دانشگاه پيام،  6گلستانياسوج:  نور مركز ياسوج دانشگاه پيام ياسوج)بويراحمد( 
 دستگاه،جنب دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پيام نور مركز)دهدشت( 180دهدشت: نور مركز دهدشتدانشگاه پيام كهگيلويه )دهدشت(

 دانشگاه پيام نور مركز گرگان جنب ستاد فرماندهي نيروي انتظامي،-انجيرا) گرگان: نور مركز گرگاندانشگاه پيام گرگان گلستان

 گيالن

 جاده تالش ب) انزلي، دانشگاه پيام نور مركز تالش 5كيلومترتالش:  نور مركز تالشدانشگاه پيام تالش

 نور مركز الهيجاندانشگاه پيام الهيجان
 محل، دانشگاه متر داخل 900جاده الهيجان ب) لنگرود، پل هوايي ليالستان 4كيلومتر الهيجان: 
 كز الهيجانمرنور پيام

 نور، دانشگاه پيام نور مركزرشتر امام خميني)ره(، خيابان دانشگاه پيامرشت:بلوا نور مركز رشتدانشگاه پيام رشت

 لرستان
ادمركز خرم آببروجرد، پردي  دانشگاهي دانشگاه پيام نور  –جاده خرم آباد  3،كيلومتر  آباد:خرم نور مركز خرم آباددانشگاه پيام خرم آباد  

 آباد، دانشگاه پيام نور مركز دلفانجاده نورآباد ب) خرم 2كيلومتر دلفان: نور مركز دلفاندانشگاه پيام دلفان
 اشتر، جنب شهرداري، دانشگاه پيام نور مركزكوهدشتخيابان مالككوهدشت: نور مركز كوهدشتدانشگاه پيام كوهدشت

 مازندران

 ، دانشگاه پيام نور مركز بابل17قائمشهر، كوچ) خداداد بابل:جاده ركز بابلنورمدانشگاه پيام بابل

 سادات شهر، دانشگاه پيام نور مركز رامسر رامسر: نور مركز رامسردانشگاه پيام رامسر
 دانشگاه پيام نورمركز ساري ،متري اول 20خيابان پانزده خرداد،  ساري: نور مركز ساريدانشگاه پيام ساري

 زيمرك
 كمربندي شمالي، ابتداي جاده فرودگاه، دانشگاه پيام نورمركز اراك اراک: نور مركز اراكدانشگاه پيام اراک

 ميدان فلسطين، ميدان دانشگاه ،دانشگاه پيام نور مركز ساوه  ساوه: نور مركز ساوهدانشگاه پيام ساوه

 هرمزگان
 بلوار جانبازان، جنب شركت نفت ناحي) فالت قاره، دانشگاه پيام نور بندرلنگ) ه:بندرلنگ نور مركز بندرلنگ)دانشگاه پيام بندرلنگه

 نور مركز بندر عباس دانشگاه پيامراه جهانبار،نرسيده ب) س) بندرعباس: نور مركز بندرعباسدانشگاه پيام بندرعباس

 همدان
 ك فرهنگيان، جنب بوستان نماز ، دانشگاه پيام نورمركزهمدانراهي شهربلوار بسيج، س) همدان: نور مركز همداندانشگاه پيام همدان

 بلوار شهيد بهشتي، جنب بوستان كوثر، دانشگاه پيام نورمركز مالير  مالير: نور مركز ماليردانشگاه پيام مالير
 اه پيام نور مركز يزدجنب پايان) مسافربري استان يزد، دانشگ ،جاده شهرك صنعتي يـزد: نور مركز يزددانشگاه پيام يزد يزد
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