
 6صفحه 

     داوطلبانفعلیاقامتمحلاستانبراساس  1399 سال  ناپیوسته ارشدکارشناسیبرگزاري آزمون  محل شهرستان) 1جدول شماره (

  
 

 
 

  )10(آذربایجان شرقی

 )17(تبریز
)، بســتان 14)، اهر(13)، اســکو(12)، ورزقان(11داوطلبانی که شــهرســتان محل اقامت آنان یکی از شــهرســتانهاي آذرشــهر(

  ) استان آذربایجان شرقی می باشند.30)و خداآفرین (28)، هریس (23)، کلیبر(20)، سراب(17)، تبریز(15آباد(

  )24(مراغه
) اسـتان 26) ملکان(24) مراغه(22عجب شـیر ( )،16داوطلبانی که شـهرسـتان محل اقامت آنان یکی از شـهرسـتانهاي بناب(

  آذربایجان شرقی می باشند.

  )27میانه (
ستانهاي میانه( شهر ستان محل اقامت آنان یکی از  شهر شترود(19)، چاراویماق (27داوطلبانی که  ستان آذربایجان 29) و ه ) ا

  شرقی می باشند.

  )25مرند(
ستانهاي جلفا( شهر ستان محل اقامت آنان یکی از  شهر ستر(18داوطلبانی که  شب شرقی 25) و مرند(21)،  ستان آذربایجان    ) ا

  می باشند.

  )11(آذربایجان غربی

  ) استان آذربایجان غربی می باشند.12)و اشنویه(11ارومیه ( محل اقامت آنان یکی از شهرستانهايشهرستان که  داوطلبانی  )11(ارومیه

  )17خوي(
 )،21)، ماکو (19)، ســـلماس(17خوي( )،16چالدران( محل اقامت آنان یکی از شـــهرســـتانهايشـــهرســـتان داوطلبانی که 

  استان آذربایجان غربی می باشند. )27و شوط() 26چایپاره( )،25پلدشت(

  )23میاندوآب(
ــتانهاي میاندوآب( ــهرس ــتان محل اقامت آنان یکی از ش ــهرس ــاهین دژ (24)، نقده(13)، بوکان(23داوطلبانی که ش )و 20)، ش

 ) استان آذربایجان غربی می باشند.15تکاب(
  ) استان آذربایجان غربی می باشند.18) سردشت(22) مهاباد(14اقامت آنان یکی از شهرستانهاي پیرانشهر(داوطلبانی که شهرستان محل   )22مهاباد(

  )12(اردبیل
  )11(اردبیل

ستانهاي اردبیل( شهر ستان محل اقامت آنان یکی از  شهر سرعین(14)، خلخال(11داوطلبانی که  شگین 15)، کوثر(20)،  )، م
 )18) و نمین(19)، نیر(17شهر(

  )16) و گرمی(12)، بیله سوار(13داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي پارس آباد (  )13آباد(پارس 

  )13(اصفهان

 )13(اصفهان 
)، 20)، شهررضا(19)، سمیرم(17)، خمینی شهر(13اصفهان( محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي شهرستان داوطلبانی که

  ) استان اصفهان می باشند.33)و خور وبیابانک(32)، برخوار(29)، نائین (28)، مبارکه (27لنجان( )،24)، فالورجان(21دهاقان(

 د.نباشاصفهان می ) استان14شاهین شهر و میمه(داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان   )14شاهین شهر و میمه(

 )30نجف آباد(
ستان محل اقامت آنان یکی از  شهر ستانهايداوطلبانی که  شهر 22) ، فریدن(16)، چادگان(15تیران و کرون( شهر )، فریدون

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

  استان اصفهان می باشند. )18)، خوانسار(26گلپایگان( داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان  )26گلپایگان(

  )25(کاشان
شهرستان شهرستانهاي آران و بیدگل داوطلبانی که  شان )،12(اردستان )،11(محل اقامت آنان یکی از  صفهان  )31( نطنز  )و25(کا ستان ا ا

  د.نباشمی

  ایالم کلیه داوطلبان استان )12(ایالم   )14(ایالم

  )15(بوشهر
 )11(بوشهر 

ستان داوطلبانی که شهر شهر ستانهاي بو شهر ستان()، 11(محل اقامت آنان یکی از  شتی(13)، جم(12تنگ )، 16)، دیر(15)، د
  ) استان بوشهر می باشند.20)و عسلویه(19)، گناوه(18)، کنگان (17دیلم(

  ) از استان بوشهر می باشند.14دشتستان( داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان )14دشتستان(

  )16(تهران

  )13تهران(
ستان داوطلبانی که ستانهاي شهر شهر شهر ( محل اقامت آنان یکی از  سالم )، 15رباط کریم( )،14)، دماوند(13)، تهران(11ا

 ) استان تهران می باشند.28)و پردیس(26)، بهارستان (25)، مالرد(24)، قدس(20)، فیروزکوه(19)، شهریار(18شمیرانات (

  )16ري(
ــتان محل اقامت آنان یکی از  ــهرس ــتانهايداوطلبانی که ش ــهرس ــت ( ش ــوا ( )،23)، ورامین (16)، ري (12پاکدش ) و 27پیش

 )  استان تهران می باشند.29قرچک(

چهار محال و 

  )17(بختیاري
  و بختیاري چهار محال کلیه داوطلبان استان  )13(شهر کرد

  است. خراسان جنوبی خراسان کلیه داوطلبان استان  )11(بیرجند  )18(خراسان جنوبی

 )19(خراسان رضوي

 )28مشهد(
بینالود و )28)، مشهد (26)،  کالت (23)، فریمان (22داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي سرخس (

 ) از استان خراسان رضوي می باشند.31(

  )15تربت حیدریه(
 )،14مه والت( ،)13تربت جام( )،12تایباد ()، 11داوطلبانی که شــهرســتان محل اقامت آنان یکی از شــهرســتانهاي بردســکن(

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

  استان خراسان رضوي می باشند. )17) و خلیل آباد(25کاشمر( داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي  )25کاشمر(

  ) استان خراسان رضوي می باشند.30) و بجستان (27گناباد (داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي   )27گناباد(

  )21سبزوار(
)و داورزن 37)، خوشاب (34) جوین (33)، جغتاي(21داوطلبانی که شهرستان  محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي سبزوار(

  باشند. ) از استان خراسان رضوي می38(

  می باشند.) 32و فیروزه ( )29نیشابور( داوطلبانی که شهرستان  محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي  )29نیشابور(

  ) استان خراسان رضوي می باشند.16)و چناران (19)، درگز (24داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي قوچان (  )24قوچان(

  خراسان شمالی کلیه داوطلبان استان  )12(بجنورد  )20(خراسان شمالی

  
  

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



 7صفحه 

     داوطلبانفعلیاقامتمحلاستانبراساس  1399 سال  ناپیوسته ارشدکارشناسیبرگزاري آزمون  محل شهرستان) 1جدول شماره (مه ادا

  )21(خوزستان

  )14(اهواز

)، 21)، دشت آزادگان(17)، بندر ماهشهر(16)، باغ ملک(15)، ایذه(14داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي اهواز(

)و 36)، حمیدیه(34)، باوي(33)، هویزه (32)، هفتگل(31اندیکا() 29)، اللی(28)، مســجدســلیمان(27) گتوند(26)، شــوشــتر(24شــادگان(

  ) از استان خوزستان می باشند.37کارون(

  ) استان خوزستان می باشند.19)و خرمشهر(11داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي آبادان (  )19(خرمشهر

  )20(دزفول
ستان محل اقامت آنان شهر شمک ( داوطلبانی که  ستانهاي اندی شهر شوش(20()، دزفول13یکی از  ستان25) و  ستان خوز   ) ا

  می باشند. 

  )18بهبهان(
)، هندیجان 23)، رامشیر(22)، رامهرمز(18)، بهبهان(12داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي امیدیه(

  ) از استان خوزستان می باشند.35)و آغاجاري(30(

 زنجانکلیه داوطلبان استان   )15(زنجان  )22(زنجان

  )23(سمنان

  )12(سمنان
ستانهاي شهر ستان محل اقامت آنان یکی از  شهر سار(12سمنان( داوطلبانی که  شهر (14)، گرم و  )16آرادان( ،)15)، مهدي 

 از استان سمنان می باشند. )18سرخه (

  استان سمنان است.)17میامی( )،13(اقامت آنان یکی از شهرستانهاي شاهرود محلکه شهرستان داوطلبانی  )13(شاهرود

  ) از استان سمنان می باشد11دامغان( شهرستان در اقامت آنان محلکه شهرستان داوطلبانی  )11(دامغان

  )24(سیستان وبلوچستان

  )17(زاهدان
ستان محل اقامت شهر ستانهاي داوطلبانی که  شهر ستان و 27)و میرجاوه(17)، زاهدان(14خاش( آنان یکی از  سی ستان  ) از ا

 بلوچستان می باشند.

  )15(زابل
اسـتان ) 29)و هامون (28)، نیمروز(24)، هیرمند(16زهک( )،15(محل اقامت آنان شـهرسـتان زابل شـهرسـتان داوطلبانی که

  .سیستان و بلوچستان است

  )11ایرانشهر(
شهر داوطلبانی ستانهاي ایران شهر ستان محل اقامت آنان یکی از  شهر ستان  )25فنوج ( و) 21دلگان( )،18سرباز( )،11(که  از ا

  سیستان و بلوچستان می باشند.

  )12(بهارچا
استان  ) 26قصرقند()و 20(نیک شهر )، 13کنارك()، 12(بهارداوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي چا

  د.نباشسیستان وبلوچستان  می

  )19سراوان(
ستانهاي شهر ستان محل اقامت آنان یکی از  شهر ستان(، )19سراوان( داوطلبانی که  سوران(22مهر سیب  ستان  )23)،  از ا

   سیستان و بلوچستان می باشند.

  )25(فارس

  )21(شیراز

ــتانهاي ــهرس ــتان محل اقامت آنان یکی از ش ــهرس ــنجان( داوطلبانی که ش ــپیدان(15)، بوانات(12ارس ــیراز(20)، س )، 21)، ش

) 39)و کوار(38)، خرامه(36)، سروستان(35)، رستم(32)، ممسنی (31)، پاسارگاد(30)، مرودشت(24)، فیروزآباد(22فراشبند(

  استان فارس می باشند.

  )، استان فارس می باشند.25قیر وکارزین()، 16داوطلبانی که  شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي جهرم (  )16جهرم(

  )23فسا(
ستهبان( ستانهاي ا شهر شهرستان محل اقامت آنان یکی از  سا (19)، زرین دشت(18)، داراب(13داوطلبانی که   ) و نی 23)، ف

  ) استان فارس می باشند.34ریز(

  استان فارس می باشد.) 26داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان از شهرستان کازرون(  )26کازرون(

  ) استان فارس می باشند.37) و گراش(27رستان (الکه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي  داوطلبانی  )27الرستان(

  می باشنداستان فارس  )33مهر( و)28خنج( )،29المرد (که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي  داوطلبانی  )29المرد (

  ) استان فارس می باشند.17خرم بید(و  )11)، آباده(14داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهاي اقلید(  )14اقلید(

   قزوینکلیه داوطلبان استان   )14(قزوین  )26(قزوین

  قم کلیه داوطلبان استان  )11(قم  )27(قم

  )28(کردستان

  )16(سنندج
ستان  شهر ستانداوطلبانی که  شهر سرو آباد(13)، دیواندره(20)، دهگالن(12بیجار( محل اقامت آنان از  سنندج(14)،   ،(16 ،(

  ) می باشند. 19) و مریوان(18)، کامیاران(17قروه(

  ) می باشند.15) و سقز (11بانه( داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان از شهرستان  )15سقز(

  )29(کرمان

 )22(کرمان
ــتان  داوطلبانی که ــهرس ــتانیکی از محل اقامت آنان ش ــهرس ــیر(11هاي ، بافت(ش )، 17)، زرند(15)، راور(13) بم(12)، بردس

  ) استان کرمان می باشند.33)و نرماشیر(31)، ارزوئیه(30)، فهرج(29)، رابر(27)، ریگان(22)، کرمان(18کوهبنان (

 )14جیرفت(
ستان داوطلبانی که  ستانیکی از محل اقامت آنان شهر ) ، 24)، رودبارجنوب(23) ، کهنوج(21)، عنبرآباد(14هاي جیرفت (شهر

  ) استان کرمان می باشند.32)و فاریاب(26)، منوجان(25قله گنج (

  )16(رفسنجان
اسـتان کرمان ) 28و انار( )20(شـهربابک  )19(سـیرجان )،16(داوطلبانی که شـهرسـتان محل اقامت آنان یکی از شـهرسـتانهاي رفسـنجان

  د.نباشمی

  

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست
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     داوطلبانفعلیاقامتمحلاستانبراساس  1399 سال  ناپیوسته ارشدکارشناسیبرگزاري آزمون  محل شهرستان) 1جدول شماره (ادامه 

  )30(کرمانشاه

  )21(کرمانشاه
)، 16)، جوانرود(15)، روانســر(14)، ثالث باباجانی(13هاي پاوه(شــهرســتانیکی از محل اقامت آنان شــهرســتان  داوطلبانی که

 ) استان کرمانشاه می باشند.24)و هرسین(22)، کنگاور (21)، کرمانشاه(19)، صحنه(18سنقر(

  )11اسالم آباد غرب(
ــتان داوطلبانی که  ــهرس ــتانیکی از محل اقامت آنان ش ــهرس ــالم آباد غرب(ش ــرپل ذهاب (12)، داالهو(11هاي اس )، 17)، س

 ) از استان کرمانشاه می باشند.23)و گیالنغرب(20قصرشیرین(

کهکیلویه و 

  )31(بویراحمد

 می باشند. وبویراحمد کهکیلویه) استان 12دنا( و)11بویراحمد( هايشهرستانیکی از محل اقامت آنان شهرستان داوطلبانی که   )11()بویراحمد(یاسوج

  )13(دهدشت)(یلویهگکه
ستان داوطلبانی که  ستانیکی از محل اقامت آنان شهر شت)(کهکیلویه هايشهر ) 18)و لنده(17)، چرام (14)، بهمئی(13(دهد

  می باشند. بویراحمد و یلویهگکهاستان 

  )15گچساران(
   وبویراحمد کهکیلویهاســتان  )16) و باشــت(15شــهرســتان محل اقامت آنان یکی از شــهرســتانهاي گچســاران(که  داوطلبانی

  می باشند.

  )32(گلستان

  )19(گرگان
)، 16)، علی آباد(14)، ترکمن(13)، بندرگز(12هاي آق قال(شـــهرســـتانیکی از محل اقامت آنان شـــهرســـتان داوطلبانی که 

  )  استان گلستان می باشند.23گمیشان()و 19)، گرگان (17کردکوي(

  )20گنبد کاووس(
ستان  داوطلبانی که ستانیکی از محل اقامت آنان شهر شهر(شهر )، 20)، گنبد کاووس(18کالله( )،15رامیان ()، 11هاي آزاد

  ) استان گلستان می باشند.24)و گالیکش(22)، مراوه تپه(21مینودشت(

  )33(گیالن

  )15(رشت
ستان داوطلبانی که  ستانیکی از محل اقامت آنان شهر ستارا(شهر شرفیه(11هاي آ ستانه ا شت(14)، بندرانزلی(12)، آ )، 15)، ر

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

  )24الهیجان(
)و لنگرود 24)، الهیجان(19) سیاهکل(18)، رودسر(13هاي املش(شهرستانیکی از محل اقامت آنان شهرستان داوطلبانی که 

 )استان گیالن می باشند.25(

  )34(لرستان

 )15(آبادخرم
ــتان داوطلبانی که  ــهرس ــتانیکی از محل اقامت آنان ش ــهرس ــله (16) دلفان(15)، خرم آباد(14هاي پلدختر(ش ــلس )، 18)، س

  ) استان لرستان می باشند.21رومشکان()و 20)، دوره (19کوهدشت(

  )13(بروجرد
ا سـتان ) 17(رودود )و12( الیگودرز)، 13(بروجرد )،11(داوطلبانی که شـهرسـتان محل اقامت آنان یکی از شـهرسـتانهاي ازنا 

  د.نلرستان می باش

  )35(مازندران

  )20(ساري
ــتانهاي  ــهرس ــتان محل اقامت آنان یکی از ش ــهرس ــاري (کلیه داوطلبانی که ش ) و 15)، گلوگاه (24نکا( )،14بهشــهر( )،20س

  استان مازندران می باشند. )17جویبار() و 29( میاندرود

  )20)، ساري (18حوزه امتحانی چالوس( بجز شهرستانهاي زن(داوطلبان مازندران  )13(بابلسر

 )20ساري ()، 18چالوس( حوزه امتحانی بجز شهرستانهاي مرد(داوطلبان مازندران  )12(بابل

  )18چالوس(
شهرستانهاي تنکابن( شهرستان محل اقامت آنان یکی از  سر(28) عباس آباد(26) نوشهر(16داوطلبانی که  ) 25) نور (19) رام

 از استان مازندران می باشند. )32کالردشت() 18چالوس(

  مرکزيکلیه داوطلبان استان  )11(اراك  )36(مرکزي

 هرمزگانکلیه داوطلبان استان   )13(بندرعباس  )37(هرمزگان

  )38(همدان

 )18(همدان
ــتان داوطلبانی که ــهرس ــتانیکی از محل اقامت آنان   ش ــهرس ــد آباد(ش )، 15)، کبودرآهنگ (14)، رزن(12)، بهار(11هاي اس

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

  )16(مالیر
نان یکی  مت آ قا حل ا تان م ـــ ـــهرس که ش بانی  کانداوطل هاي تویســـر تان ـــ ـــهرس مدان  )16(مالیر و)13(از ش تان ه ـــ   اس

  د.نمی باش

  می باشد. )17(نهاوند  که شهرستان محل اقامت آنان شهرستان داوطلبانی  )17(نهاوند 

  )39(یزد
  )20(یزد

ستان داوطلبانی که ستانیکی از محل اقامت آنان   شهر شکذر()، 15)، خاتم(14)، تفت(13)، بافق(11هاي ابرکوه(شهر )، 16ا

  )21)، بهاباد(20)، یزد(19)، میبد(18مهریز(

  )می باشد.12اردکان( که شهرستان محل اقامت آنان شهرستان داوطلبانی  )12اردکان(

  البرز کلیه داوطلبان استان  )13(کرج  )40البرز(

  

  

  

  

  

  

   

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست


