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ارشد كارشناسيهاي)دوره برگزاري آزمون ورودي تحصيالت تكميلي محل شهرستان - 1جدول شماره 
 داوطلبانفعلياقامتمحلاستانبراساس 1397 ( سالداخلناپيوسته

 نام استان
 شهرستان محل

برگزاري  
 آزمون

 محل اقامت شهرستان
 

 (10)آذربايجان شرقي

 (17)تبريز

ستان    داوطلباني كه  ستانهاي    شهر شهر شهر) محل اقامت آنان يكي از  سكو) 12(، ورزقان)11آذر ستان   14(، اهر)13(، ا (، ب
سراب) 18(، جلفا)17(، تبريز)15آباد) ستر)   20(،  شب ستان    30(و خداآفرين )28، هريس ) (25(، مرند)23(، كلیبر)21(،  ( ا

 باشند. ي ميآذربايجان شرق

 (24)مراغه
ستان   داوطلباني كه  ستانهاي بناب  شهر شهر شیر   (،16)محل اقامت آنان يكي از  ستان    (26)ملكان (24)مراغه (22)عجب  ا

 د.نآذربايجان شرقي مي باش

 (27میانه )
اسههتان   (29هشههترود) ( و19(، چاراويماق )27میانه) محل اقامت آنان يكي از شهههرسههتانهاي شهههرسههتان  كه داوطلباني 

 د.نآذربايجان شرقي مي باش

 (11)آذربايجان غربي

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

 (17خوي)
  (،21(، ماكو )19(، سههلما )17خوي) (،16چالدران) محل اقامت آنان يكي از شهههرسههتانهاي شهههرسههتان  داوطلباني كه 

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

 (23میاندوآب)
ستانهاي میاندوآب)       شهر ستان محل اقامت آنان يكي از  شهر شاهین دژ ) 24(، نقده)13(، بوكان)23داوطلباني كه  (و  20(، 

 ( استان آذربايجان غربي مي باشند.15تكاب)

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

 (12)اردبیل
 (11)اردبیل

(، مشگین   15(، كوثر)20(، سرعین) 14(، خلخال)11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اردبیل)    
 (18( و نمین)19(، نیر)17شهر)

 (16( و گرمي)12(، بیله سوار)13آباد )داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي پار   (13پار  آباد)

 (13)اصفهان

 (13)اصفهان 
ستان    داوطلباني كه ستانهاي    شهر شهر صفهان)  محل اقامت آنان يكي از  شهر) 13ا سمیرم) 17(، خمیني  ضا)   19(،  شهرر  ،)20 ،)

 استان اصفهان مي باشند. (33(و خور وبیابانک)32(، برخوار)29(، نائین )28(، مباركه )27لنجان) (،24(، فالورجان)21دهاقان)
شاهین شهر و 

 د.نباشاصفهان مي ( استان14شاهین شهر و میمه)داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان  (14میمه)

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

 د.نباشاستان اصفهان مي( 34(و بوئین میاندشت)30نجف آباد)(، 23)

 استان اصفهان مي باشند. (18(، خوانسار)26گلپايگان) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان (26گلپايگان)

 (25)كاشان
استان اصفهان    (31) نطنز  (و25)كاشان  (،12)اردستان  (،11)داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آران و بیدگل    

 د.نباشمي

 (40البرز)
 (13)كرج

(و  14(، نظرآباد)13( كرج )12(، طالقان)11سههاوجبال ) محل اقامت آنان يكي از شهههرسههتانهاي شهههرسههتان  داوطلباني كه

   (16فرديس) شهرستان مردو همچنین داوطلبان  ( استان البرز مي باشند15اشتهارد)

 .) بجز داوطلبان مرد(( استان البرز مي باشند16فرديس) محل اقامت آنان شهرستان شهرستان كه زن داوطلبانكلیه  (16فرديس)

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

 (15)بوشهر
 (11)بوشهر 

(،  16(، دير)15(، دشتي)13جم)(، 12(، تنگستان)11)محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بوشهر  شهرستان   داوطلباني كه
 ( استان بوشهر مي باشند.20(و عسلويه)19(، گناوه)18(، كنگان )17ديلم)

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

 (16)تهران

 (13تهران)
(،  15رباط كريم) (،14(، دماوند)13(، تهران)11اسالمشهر )   محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي   شهرستان   داوطلباني كه

( اسههتان تهران مي  28(و پرديس)26(، بهارسههتان )25(، مالرد)24(، قد )20(، فیروزكوه)19(، شهههريار)18شههمیرانا) )

 باشند.

 (16ري)
ستانهاي        شهر ستان محل اقامت آنان يكي از  شهر شت )  داوطلباني كه  شوا )  (،23(، ورامین )16(، ري )12پاكد ( و  27پی

 (  استان تهران مي باشند.29قرچک)

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

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

 (19)خراسان رضوي

 (28مشهد)
ستان محل     شهر سرخس )    داوطلباني كه  ستانهاي  شهر شهد ) 26(،  كال) )23(، فريمان )22اقامت آنان يكي از  و  (28(، م

 ( از استان خراسان رضوي مي باشند.31بینالود )

 (15تربت حیدريه)
شهرستانهاي بردسكن)       شهرستان محل اقامت آنان يكي از    (،14مه وال)) ،(13تربت جام) (،12تايباد )(، 11داوطلباني كه 

 ( استان خراسان رضوي مي باشند.36باخزر ) (و35زاوه ) (،20رشتخوار) (،18(، خواف)15)تربت حیدريه 

 ( استان خراسان رضوي مي باشند.17( و خلیل آباد )25داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي كاشمر) (25كاشمر)

 ( استان خراسان رضوي مي باشند.30( و بجستان )27شهرستانهاي گناباد )داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از  (27گناباد)

 (21سبزوار)
سبزوار)          ستانهاي  شهر ستان  محل اقامت آنان يكي از  شهر شاب ) 34( جوين )33(، جغتاي)21داوطلباني كه  (و  37(، خو

 ( از استان خراسان رضوي مي باشند.38داورزن )

 مي باشند.( 32و فیروزه ) (29نیشابور) محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي داوطلباني كه شهرستان  (29نیشابور)

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

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

 (14)اهواز
(، 18(، بهبهان)17(، بندر ماهشهر)16(، با  ملک)15(، ايذه)14(، اهواز)12امیديه) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي

(،  30( هنديجان )29(، اللي)28(، مسههجدسههلیمان)27( گتوند)26(، شههوشههتر)24(، شههادگان)23(، رامشههیر)22(، رامهرمز)21دشههت آزادگان)

 ( از استان خوزستان مي باشند.37(و كارون)36(، حمیديه)35(، آغاجاري)34(، باوي)33(، هويزه )32(، هفتگل)31انديكا)

 د.ناستان خوزستان مي باش (19)خرمشهر (و11)داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آبادان  (19)خرمشهر
 د.ناستان خوزستان مي باش (25)شوش و (20)دزفول(، 13)داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي انديشمک  (20)دزفول

 زنجانكلیه داوطلبان استان  (15)زنجان (22)زنجان

 (23)سمنان
 (12)سمنان

و   (16آرادان) ،(15(، مهدي شهر ) 14(، گرمسار) 12سمنان)  داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي    

 از استان سمنان مي باشند. (18سرخه )

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

 (24)سیستان وبلوچستان

 .( از استان سیستان و بلوچستان مي باشند27(و میرجاوه)17(، زاهدان)14خاش) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي (17)زاهدان

 (15)زابل
ستان   ( 29(و هامون )28(، نیمروز)24(، هیرمند)16زهک) (،15)محل اقامت آنان شهرستان زابل   شهرستان   داوطلباني كه ا

 .سیستان و بلوچستان است

 (11ايرانشهر)
(،  21(، دلگان)19سههراوان) (،18سههرباز) (،11)آنان يكي از شهههرسههتانهاي ايرانشهههرداوطلباني كه شهههرسههتان محل اقامت 

 از استان سیستان و بلوچستان مي باشند. (25فنوج ) (و23(، سیب سوران)22مهرستان)

 (12)بهارچا
ستانهاي  چا      شهر ستان محل اقامت آنان يكي از  شهر شهر  (، 13كنارک)(، 12)بهارداوطلباني كه  صرقند) (و 20)نیک   (  26ق

 د.نباشاستان سیستان وبلوچستان  مي

 (25)فار 

 (21)شیراز
ستانهاي        شهر ستان محل اقامت آنان يكي از  شهر سنجان)  داوطلباني كه  سپیدان) 15(، بوانا))12ار شیراز) 20(،   ،)21  ،)

(و  38خرامه) (،36(، سهروسهتان)  35(، رسهتم) 32(، ممسهني ) 31(، پاسهارگاد) 30(، مرودشهت) 24(، فیروزآباد)22فراشهبند) 

 ( استان فار  مي باشند.39كوار)

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

 (23فسا)
ستهبان)        ستانهاي ا شهر شهرستان محل اقامت آنان يكي از  سا ) 19دشت) (، زرين 18(، داراب)13داوطلباني كه   ( و  23(، ف

 ( استان فار  مي باشند.34ني ريز)

 ( استان فار  مي باشد.26داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان از شهرستان كازرون) (26كازرون)

 (27الرستان)
(و  33(، مهر)29(، المرد )28(، خنج)27رسهههتان )الكه شههههرسهههتان محل اقامت آنان يكي از شههههرسهههتانهاي  داوطلباني

 ( استان فار  مي باشند.37گراش)
 ( استان فار  مي باشند.17( و خرم بید)11(، آباده)14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اقلید) (14اقلید)

 (26)قزوين
 (11( و آبیک )15بجز شهرستانهاي البرز) قزوينكلیه داوطلبان استان  (14)قزوين

 ( از استان قزوين مي باشد11( و آبیک )15البرز) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي (15البرز )

 قم كلیه داوطلبان استان (11)قم (27)قم

 (28)كردستان
 (16)سنندج

(،  16(، سنندج)14(، سرو آباد)13(، ديواندره)20(، دهگالن)12بیجار) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان از شهرستان

 ( مي باشند.  19( و مريوان)18(، كامیاران)17قروه)

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

 (29)كرمان

 (22)كرمان
ستان     داوطلباني كه ستان   يكي از محل اقامت آنان شهر سیر) 11هاي ، بافت)شهر (،  17(، زرند)15(، راور)13( بم)12(، برد

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

 (14جیرفت)
(  24(، رودبارجنوب)23( ، كهنوج)21عنبرآباد)(، 14هاي جیرفت )شهرستانيكي از محل اقامت آنان شهرستان داوطلباني كه 

 ( استان كرمان مي باشند.32(و فارياب)26(، منوجان)25، قله گنج )
 د.نباشاستان كرمان مي( 28و انار) (20)شهربابک  (19)سیرجان (،16)داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي رفسنجان (16)رفسنجان

 (30)كرمانشاه

 (21)كرمانشاه
ستان     داوطلباني كه ستان   يكي از محل اقامت آنان شهر سر) 14(، ثالث باباجاني)13هاي پاوه)شهر (،  16(، جوانرود)15(، روان

 ( استان كرمانشاه مي باشند.24(و هرسین)22(، كنگاور )21(، كرمانشاه)19(، صحنه)18سنقر)

 (11اسالم آباد غرب)
(،  17(، سههرپل ذهاب )12(، داالهو)11هاي اسههالم آباد غرب)شهههرسههتانيكي از محل اقامت آنان شهههرسههتان داوطلباني كه 

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

 (31)كهكیلويه و بويراحمد

 (11)(بويراحمد)ياسوج
( استان   16(و باشت) 15(، گچساران) 12(، دنا)11هاي بويراحمد)شهرستان  يكي از محل اقامت آنان شهرستان   داوطلباني كه 

 مي باشند. وبويراحمد كهكیلويه

 (13)دهدشت()یلويهگكه
(و  17(، چرام )14(، بهمئي)13)دهدشههت()كهكیلويه هايشهههرسههتان يكي از محل اقامت آنان شهههرسههتان  داوطلباني كه 

 مي باشند. بويراحمد و یلويهگكه( استان 18لنده)

 (32)گلستان

 (19)گرگان
(،  16(، علي آباد)14(، تركمن)13(، بندرگز)12هاي آق قال)شهههرسههتان يكي از محل اقامت آنان شهههرسههتان  داوطلباني كه 

 (  استان گلستان مي باشند.23(و گمیشان)19(، گرگان )17كردكوي)

 (20گنبد كاوو )
(،  20(، گنبد كاوو )18كالله) (،15رامیان )(، 11هاي آزادشهر) شهرستان  يكي از محل اقامت آنان   شهرستان   داوطلباني كه

 ( استان گلستان مي باشند.24(و گالیكش)22(، مراوه تپه)21مینودشت)
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 (33)گیالن

 (15)رشت
(،  15(، رشت)14(، بندرانزلي)12(، آستانه اشرفیه)11هاي آستارا)شهرستانيكي از محل اقامت آنان شهرستان  داوطلباني كه 

 ( استان گیالن مي باشند.26(و ماسال )23(، فومن )22(، طوالش)21(، صومعه سرا)20(، شفت)17(، رودبار)16رضوانشهر)

 (24الهیجان)
ستان    داوطلباني كه  ستان   يكي از محل اقامت آنان شهر سر) 13هاي املش)شهر سیاهكل) 18(، رود (و  24(، الهیجان)19( 

 (استان گیالن مي باشند.25لنگرود )

 (34)لرستان

 (15)آبادخرم
(،  18(، سههلسههله )16( دلفان)15(، خرم آباد)14هاي پلدختر)شهههرسههتانيكي از محل اقامت آنان شهههرسههتان داوطلباني كه 

 ( استان لرستان مي باشند.21(و رومشكان)20(، دوره )19كوهدشت)

 (13)بروجرد
ا ستان   ( 17)رودود (و12) الیگودرز(، 13)بروجرد (،11)داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ازنا      

 د.نلرستان مي باش

 (35)مازندران

 (20)ساري
شهرستانهاي بهشهر     شهرستان   كلیه داوطلباني كه   (،20) ساري  (،17)جويبار (،15)گلوگاه  (،14)محل اقامت آنان يكي از 

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

   (20(، ساري )18حوزه امتحاني چالو ) بجز شهرستانهاي زن)داوطلبان مازندران (13)(زنبابلسر)

 (20(، ساري )18چالو ) حوزه امتحاني بجز شهرستانهاي مرد)داوطلبان مازندران (12)(مردبابل)

 (18چالو )
(  26( نوشهر) 25( نور )19رامسر) (، 18( چالو )16هاي تنكابن)شهرستان  يكي از محل اقامت آنان شهرستان   داوطلباني كه 

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

 مركزيكلیه داوطلبان استان  (11)اراک (36)مركزي

 هرمزگانكلیه داوطلبان استان  (13)بندرعبا  (37)هرمزگان

 (38)همدان

 (18)همدان
(،  15(، كبودرآهنگ )14(، رزن)12(، بهار)11هاي اسهد آباد) شههرسهتان  يكي از محل اقامت آنان   شههرسهتان   داوطلباني كه

 ( از استان همدان مي باشند.19(و فامنین)18همدان)

 (16)مالير
استان همدان مي  (17)نهاوند  (و16)مالير (،13)داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تويسركان

 د.نباش

 .يزدكلیه داوطلبان استان  (20)يزد (39)يزد
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 5صفحه 

 1397هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت در آزمون داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال نشاني باجه -2 شماره جدول
 

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

 آذربايجان شرقي

 مديريت امور آموزشي - دانشگاه تبريز–بهمن  29بلوار تبريز:  تبريز دانشگاه تبريز
 دانشگاه مراغه -شهرک گلشهر  -میدان مادر -اتوبان امیركبیرمراغه :  دانشگاه مراغه مراغه
  بلوار شهداي زينبیه ، ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي میانهميانه:  دانشگاه آزاداسالمي واحد ميانه ميانه

 آذربايجان غربي

 دانشگاهي ستاد مركزي پرديس -دانشگاه ارومیه -خیابان شهید بهشتياروميه :  دانشگاه اروميه اروميه

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

 نرسیده به ايستگاه راه آهن  –باالتر از كوي رابري  –پل آيت اهلل وحیدي  –بزرگراه واليت  : مياندوآب مياندوآبمركزآموزش عالي شهيد باكري  مياندوآب

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

 اردبيــــل
 ساختمان سابق اداره كل امورآموزشي -دانشگاه محقق اردبیلي -خیابان دانشگاه اردبيل: دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل

 خیابان امام ، پايین تر از مصليپارس آباد:  موسسه آموزش عالي پارس آباد  پارس اباد

 اصفهــــان

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

 گلپايگان جاده خمین، موسسه آموزش عالي پیام 2میدان معلم، كیلومترگلپايگان :  موسسه آموزش عالي غير انتفاعي پيام گلپايگان

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

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

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

 الـــبرز
 پرديس حكیم  ابولقاسم فردوسي -پايین تر از كانال آب فرديس  -جاده مالرد  كرج : پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج -دانشگاه فرهنگيان  (خواهران) فرديس

  دانشگاه خوارزمي پرديس كرج -میدان دانشگاه -حصارک  كرج: پرديس كرج -دانشگاه خوارزمي  كرج

 حوزه معاونت آموزشي –دانشگاه ايالم  -بلوار پژوهش ايالم: دانشگاه ايالم ايالم ايـــالم

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

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

 تهــــران

 ي دانشگاه خوارزم، نبش كوچه شهید بوربور،ساختمان پرديس خاقانيخیابان انقالب،دروازه دولت،خیابان تهران: پرديس تهران -دانشگاه خوارزمي  تهران)خواهران(

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

 بزرگراه خلیج فار ، روبروي حرم مطهر حضر) امام خمیني)ره(، مجتمع دانشگاهي يادگار امام )ره(  تهران : دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري ري

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

 دانشكده هنر -خیابان دانشگاه  -میدان شهدا  بيرجند: دانشگاه بيرجند بيرجند خراسـان جنوبي

خراســـان 
 رضوي

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

  جاده قوچان به مشهد، دانشگاه صنعتي قوچان 5كیلومتر  قوچان : دانشگاه  صنعتي قوچان قوچان

 بلوارسید مرتضي ،جنب مسكن مهر، مركزآموزش عالي كاشمركاشمر:  مركز آموزش عالي كاشمر كاشمر

 وپژوهشي مجتمع آموزش عالي گناباد ،ساختمان معاونت آموزشي21خیابان المهدي، جنب المهدي گناباد:  مجتمع آموزش عالي گناباد گناباد

 ساختمان معاونت آموزشي وتحصیال) تكمیلي -دانشگاه حكیم سبزواري-توحید شهر سبزوار: دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار

 پارک ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، ساختمان مديريت آموزشي بلوار وكیل آباد، روبروي : مشهد دانشگاه فردوسي مشهد مشهد

 دانشكده هنر، دانشگاه نیشابور –ابتداي شهرک بهداري : نيشابور دانشگاه نيشابور نيشابور

 دانشگاه بجنورد -جاده اسفراين 4كیلومتر بجنورد : دانشگاه بجنورد بجنورد خراسـان شمــالي 

 خوزستـــان

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

 اقیانوسيدانشكده علوم دريايي و  -دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر -روبه روي كوي بهروز -بلو ا ر علي ابن ابیطالب )ع( خرمشهر: دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر خرمشهر

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

 ساختمان مركزي واحد رايانه -دانشگاه زنجان  -جاده تبريز  6كیلومتر  زنجان : دانشگاه زنجان زنجان زنجان

 سمنـــان
  دانشگاهساختمان انتشارات  –پرديس شماره يک دانشگاه سمنان  -روبه روي پارک سوكان  سمنان : دانشگاه سمنان سمنان

 سازمان مركزي  -شاهرود صنعتي  پرديس اصلي دانشگاه  -بلوار دانشگاه  -میدان هفتم تیر  شاهرود : دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود

سيستان و 
 بلوچستان

 دانشگاه واليت ايرانشهر -بزرگراه شهید مرادي  4كیلومتر  ايرانشهر : ايرانشهر -دانشگاه واليت  ايرانشهر
 دانشكده علوم دريايي -دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار -بلوار دانشگاه چابهار: دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار چابهار

  دانشگاه ملي زابلپرديس جديد  -جاده بنجار 2كیلومتر زابل: دانشگاه زابل زابل

 دفتر معاونت آموزشي دانشگاه  –سازمان مركزي دانشگاه  –ورودي زيبا شهر   -خیابان دانشگاه  زاهدان :  دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان
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 6صفحه 

 1397سال  ناپيوستههاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت در آزمون داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد نشاني باجه -2 شماره ادامه جدول" 
 

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

 مركز آموزش عالي اقلید باالتر از آتش نشاني _ –خیابان حافظ  اقليد : مركز آموزش عالي اقليد اقليد 

  پیام نور مركز جهرمدانشگاه  -13كوچه  -بلوار آزادگان  جهرم : دانشگاه پيام نور مركز جهرم جهرم  

 مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شیراز -خیابان ساحلي غربي  شيراز : دانشگاه شيراز شيراز 

 دانشگاه فسا -انتهاي بلوار شهیدمحب فسا :  دانشگاه فسا فسا فــــارس

 ساختمان آموزشي -نور مركز كازرونبلوار دانشگاه، ابتداي جاده دوان، دانشگاه پیام كازرون: دانشگاه پيام نور مركز كازرون كازرون 

  ساختمان آموزشي مجتمع آموزش عالي الرستان –متري اول  40 –معلم  خیابان –شهر جديد  الرستان : مجتمع آموزش عالي الرستان الرستان 

 قزوين
 انتهاي بلواردانشگاه ، دانشگاه بین المللي امام خمیني)ره(قزوين:  )قزوين(دانشگاه بين المللي امام خميني)ره(  قزوين

  قزوين( ، موسسه آموزش عالي البرز محمديه–محمديه، جنب اتوبان )كرج قزوين :   دانشگاه غير انتفاعي وغير دولتي البرز «محمديه»البرز

 سازمان مركزي -دانشگاه قم  -بعدازشهرک قد   -بلوار الغديرقم :  دانشگاه قم قم قم

 كردستان
  واحد صدوركار) –درب اصلي دانشگاه كردستان  -نرسیده به قراديان( (خیابان دانشگاه -خیابان پاسداران سنندج :  دانشگاه كردستان سنندج

 دانشگاه پیام نور مركز سقز –خیابان دانشگاه  –شهرک دانشگاه سقز:  دانشگاه پيام نور مركز سقز سقز

 كرمــــان

 دانشگاه جیرفت -جاده بندرعبا  8كیلومتر جيرفت :  دانشگاه جيرفت جيرفت 

 اداره كل آموزش )جنب مركز بهداشت دانشگاه( -پرديس اصلي دانشگاه ولیعصر)عج( -ابتداي بلوار واليت رفسنجان :  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر)عج(  رفسنجان

 دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهید باهنركرمان  -بلوار جمهوري اسالمي كرمان :  دانشگاه شهيد باهنر كرمان كرمان

 كرمانشــاه
 دانشگاه پیام نور مركز اسالم آباد غرب  -خیابان شهید مطهرياسالم آباد غرب :  دانشگاه پيام نور مركز اسالم آبادغرب آباد غرب اسالم

 اداره آموزش –سازمان مركزي دانشگاه  -پرديس دانشگاه رازي -با  ابريشم -طاق بستانكرمانشاه :  دانشگاه رازي كرمانشاه كرمانشاه

كهگيلويه و 

 بويراحمد

 ساختمان مديريت آموزشي -دانشگاه ياسوج  -خیابان دانشجو  -میدان معلم ياسوج :  دانشگاه ياسوج ياسوج

  دانشگاه آزاد اسالمي  واحد دهدشت -دستگاه  180انتهاي دهدشت :  دانشگاه آزاد اسالمي واحددهدشت دهدشت

 گلستــان
 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي گرگان -خیابان شهید بهشتي گرگان :  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گرگان

 دانشگاه گنبد كاوو  -بلوار بصیر)  -خیابان شهید فالحي )فرودگاه سابق( گنبد كاووس :  دانشگاه گنبدكاووس گنبد كاووس

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

  آزاد اسالمي واحد الهیجانمجتمع اداري آموزشي دانشگاه  -خیابان شقايق  -خیابان كاشف شرقي الهيجان :  دانشگاه آزاداسالمي واحد شرق گيالن )الهيجان( الهيجان 

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

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

 مازنـــدران

 دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل  -خیابان شريعتي بابل :  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل )برادران(

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

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

 دانشكده فني امام محمد باقر)ع( -خیابان شهید مطهري)طبرستان(ساري :  دانشكده فني امام محمد باقر)ع( ساري

 روبروي باجه انتظاما) –درب اصلي دانشگاه  -دانشگاه اراک -ابتداي بلوار میرزاي شیرازي  -میدان شريعتياراك :  دانشگاه اراك اراك مركـــزي

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

 همــــدان
 دانشگاه مالير -جاده اراک  4كیلومتر مالير:  دانشگاه مالير مالير

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

 بلوار دانشگاه ، ورودي درب دانش –صفائیه يزد :  دانشگاه يزد يزد يـــزد
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