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 تعالیبسمه 

 آزموندر  شرکت کارتو محل رفع نقص  کارتنحوه پرینت ، تاریخ بارهدر کشورسازمان سنجش آموزش  اطالعیه

 1398سال  ناپیوستهکاردانی به کارشناسی  
 

هاي رشته داوطلبانکلیه آزمون  ،رساندمي 1398سال  ناپیوستهدر آزمون کارداني به کارشناسي کننده نام داوطلبان ثبت کلیهبه اطالع  وسیلهبدين 

)مرکز استان و برخي اين اطالعیه  1مندرج در جدول شماره  به شرح شهرستان 163در  11/5/98مورخ جمعه روز  بحصدر  امتحاني با آزمون

 104(، كار و ايمني حرفه اي)مهندسي بهداشت  102 :امتحانيهاي کدرشته دردانشجو الزم به ذکر است براي پذيرش گردد. برگزار ميشهرستانها( 

 207 )ساخت و توليد(، 206 )ايمني صنعتي و محيط كار(، 202)مدارك پزشكي(،  112 (،دنداني پروتزهايساخت ) 105 (،محيط بهداشت )مهندسي

)صنايع  218(، شهرسازي) 217، )نقشه برداري( 216)معدن(،  213 )مواد(، 211)صنايع شيميايي(،  208 ،سازه هاي چوبي(-)صنايع چوب و كاغذ

فقط  پذيرش -گاوميش)پرورش گاو و  305)پرورش طيور(،  304حيط زيست (،م -طبيعي منابع)مهندسي  302ياري(، آبمهندسي ) 301 ،نساجي(

، )چوب شناسي و صنايع چوب( 310، )شيالت( 309 ) جنگلداري(، 308 ،)توليدات گياهي( 307 )توليدات دامي(، 306(، براي دانشگاه آزاد اسالمي

)آموزش  402، )آمار( 401)بازيافت(،  315 )مرتع و آبخيزداري(، 314)ماشين هاي كشاورزي(،  313پزشكي(، گياه) 312 ،ع غذايي()علوم و صناي 311

)زبان و ادبيات  505 )زبان انگليسي(، 504 )آموزش راهنمايي و مشاوره(، 503، )آموزش ديني و عربي( 502 )آموزش حرفه و فن(، 501، رياضي(

(، آموزش و پرورش ابتدايي) 509 )مطالعات اجتماعي(، 508)روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي(،  507 )آموزش علوم تجربي(، 506 ،فارسي(

)حقوق  519 )مديريت(، 518)علم اطالعات و دانش شناسي(،  517، )علوم انتظامي( 516 )تربيت معلم قرآن كريم(، 513)باستان شناسي(،  511

 701 (،پوشاك)طراحي  606(، «نوازندگي ساز ايراني» )موسيقي 604تاريخي(،  بناهاي)مرمت و احياي  603)صنايع دستي(، 602 ،(علوم ثبتي -قضايي

آزمون برگزار نخواهد شد و پذيرش دانشجو  )بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي( 702بهداشت مواد غذايي(،  -2علوم آزمايشگاهي دامپزشكي -1)

و  نامثبت امتحانيهاي گیرد. لذا براي داوطلباني که در اين رشتهصورت ميمقطع کارداني(  کل )معدلها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي ين رشتهدر ا

 . اند، کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شدنموده انتخاب رشته

نامي و کد رشته محلهاي توانند جهت مشاهده و ويرايش اطالعات ثبتکلیه داوطلبان متقاضي گزينش در رشته هاي بدون آزمون مي :1تذكر مهم 
 www.sanjesh.orgرساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: با مراجعه به پايگاه اطالع 11/5/98لغايت  7/5/98انتخابي خود از تاريخ 

 هده و ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند.)قسمت ويرايش اطالعات( نسبت به مشا
توانند با توجه به اند، در صورت تمايل ميموفق به ثبت نام نشده (16/2/98لغايت  10/2/98: داوطلباني كه در زمان مقرر )2تذكر مهم 

 اقدام نمايند.  11/5/98لغايت  7/5/98نسبت به ثبت نام در رشته هاي بدون آزمون از تاريخ  8/2/98اطالعيه ثبت نام مورخ 
 

 در آزمون  شرکت کارتنحوه و زمان پرینت  -1
سهاز روز  متقاضي رشته هاي با آزمون داوطلبان برايمنحصراً در آزمون  شرکت و کارتهاي امتحاني با آزمون کلیه رشته داوطلبانبراي برگ راهنما 

شرکت در آزمون بتوانند با وارد کردن اطالعات خود شامل:  متقاضیانگیرد تا ميقرار  سازمان سايتبراي مشاهده و پرينت بر روي  8/5/98شنبه 

 شرکت کارتداوطلبان براي پرينت نسبت به پرينت آن اقدام نمايند.  ملي کارتخانوادگي، سال تولد و شماره شماره پرونده، کد رهگیري و يا نام و نام

به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. ، در آزمون شرکت کارتتعیین شده بر روي  نشانيو  تاريخمنحصراً به روش فوق اقدام و براساس  بايدآزمون  در

و ارائه  رداعكسو يا اصل شناسنامه  ملي کارتدر آزمون و همچنین اصل  شرکت کارتدر جلسه آزمون همراه داشتن پرينت  شرکتبديهي است براي 

 در آزمون اقدام نمايند.  شرکت کارتشخصاً براي پرينت  بايدداوطلبان  کلیهآن الزامي است. لذا 

  مهم:  اتتذکر
پرينت کارت شرکت در به شماره داوطلبي، پرونده و يا کدپیگیري مورد نیاز، موفق به  اطالعات مربوط نچنانچه داوطلبي به دلیل در اختیار نداشت -1

سازمان و ورود به سیستم پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیري نسبت به اين شود، الزم است با مراجعه به سايت آزمون خود نمي

باشد ن براي داوطلباني فراهم ميدريافت اطالعات مربوط به شماره پرونده ، داوطلبي و يا کد پیگیري ثبت نام اقدام نمايد. الزم به ذکر است اين امكا

اند با عضويت در اين سیستم نسبت به که در سیستم پاسخگويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلباني که اطالعات فوق را مفقود نموده

 بازيابي اين اطالعات اقدام نمايند.

 8/5/98)از تاريخ  شرکت در آزمون در زمان پرينت کارت با آزمون الزم است هايرشته ثبت نام کننده درداوطلبان  کلیهالزم به يادآوري است  -2

کدرشته محلو  )از جمله معدل کل مقطع کارداني(ويرايش اطالعات ثبت نامي نسبت به سازمان اين  رسانيپايگاه اطالعبه با مراجعه ( 11/5/98لغايت 

 اقدام نمايند. در صورت نیاز با توجه به توضیحات اين اطالعیه و برگ راهنماي شرکت در آزمون خود انتخابيهاي 

 در آزمون:  شرکت کارتو محل رفع نقص  نشانی -2
آنان )براي  فعلياستان و شهرستان محل اقامت  مبنايبر هاي امتحاني با آزمون رشتهداوطلبان  کلیهدر آزمون  شرکت کارتو محل رفع نقص  نشاني

 باشد. مي اطالعیه اينمندرج در  2به شرح جدول شماره  ،اندمشخص کردهنام تقاضانامه ثبت 31 تعیین حوزه امتحاني( که در بند

http://www.sanjesh.org/


 2صفحه 

 

 داوطلبان الزم است به شرح زیر اقدام نمایند: ، در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد شرکت کارتدرخصوص مندرجات  -3
 ،12، 10 ،6، 5 ،4، 2 ،1 بندهايچنانچه داوطلبان مغايرتي در اطالعات مندرج در ، در آزمون شرکت کارتبا توجه به اطالعات مندرج بر روي  -3-1

موسسه محل اخذ  عنوان رشته تحصیلي، و کد ،ملي شماره، سال تولدشماره شناسنامه، ، خانوادگي و نامشامل نام ترتیببه  20و  18 ،17 ،16 ،14، 13

هاي مندي به گزينش در رشتهعالقهو  بومياستان ، اشتغال)کارمندي( التحصیلي، وضعیتمعدل فارغ، تحصیلي مدرکسال و ماه اخذ ، تحصیلي مدرک

 تاريختا  حداکثر مذکوريا موارد  الزم است براي اصالح مورد، در آزمون مشاهده نمودند شرکت کارتهاي انتخابي و کد و عنوان محلغیرانتفاعي 

اطالعات نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند و در صورتي که  ويرايشسازمان مراجعه و با ورود به قسمت  رساني اينپايگاه اطالعمنحصراً به  11/5/98

از صبح  01/5/89شنبه مورخ پنجروز در است  ضروري ،مشاهده نمودند تفاوتي زبان امتحاني ( ،معلولیت ،دين ،)جنس 15و  9 ،7 ،3بندهاي نسبت به 

رفع نقص حوزه مربوط مستقر در باجه آموزش کشور سازمان سنجش  نمايندهبه  18:00الي  14:00 بعدازظهر از ساعت و 12:00الي  30:8ساعت 

 ( مراجعه نمايند. 2شماره  )براساس جدول

نام خود داوطلب در نظر گرفته شده اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت ضمناً ساير اطالعات مندرج بر روي کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس

 و به تقاضاهاي مربوط به تغییر رشته امتحاني و حوزه امتحاني ترتیب اثر داده نخواهد شد.

حداکثر تا تاريخ الزم است ، در آزمون مشاهده نمودند شرکت کارت( 8)بند  ناميثبت سهمیهچنانچه داوطلبان مغايرتي در اطالعات مندرج در  -3-2
نسبت به اصالح سايت سازمان )قسمت ويرايش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در اين  رسانيپايگاه اطالعمنحصراً به  11/5/98

گزينش  غیراينصورت با سهمیه آزاددر  سهمیه مورد نظر براي آنان اعمال گردد. ،سهمیه توسط ارگان مربوطتأيید صورت  در تا اينداقدام نم سهمیه
گردد داوطلباني که در مرحله اول ثبت نام متقاضي استفاده از سهمیه بوده اند ضمناً تأکید ميباشد. قابل قبول نمي اعتراضيخواهند شد و هیچگونه 

شدن وضعیت سهمیه خود )بعد از ويرايش(  ولي سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذيربط مورد تايید قرار نگرفته است، براي بررسي و روشن
به ارگانهاي ذيربط نیز مراجعه نمايند. بديهي است در صورت تايید سهمیه توسط ارگان ذيربط، سهمیه درخواستي اعمال  13/5/98حداکثر تا تاريخ 

 د.باشگونه اعتراضي قابل قبول نميمي گردد.در غیر اينصورت با سهمیه آزاد گزينش خواهید شد و هیچ
اشتباه ، عكسفاقد مهر بودن ، اشكاالتي از جمله دارايوي  کارتروي  عكسباشد و يا مي عكسفاقد  يدر آزمون داوطلب شرکت کارتچنانچه  -3-3

 14:00و بعدازظهر از ساعت  12:00الي  30:8ساعت صبح از  10/5/89روز پنجشنبه مورخ  در است ضروري ،باشدو ... مي عكسواضح نبودن  و عكس

ستقر در باجه رفع مآموزش کشور سازمان سنجش  نمايندهبه  رداعكسيا شناسنامه  ملي کارتو  3×4 عكسقطعه  2به همراه داشتن با  18:00الي 

 برطرف گردد.  مشكلتا  نمايندمراجعه و موضوع را دنبال  (2)براساس جدول شماره  نقص حوزه مربوط

است در  الزمباشند، مي غیردولتيغیرانتفاعي و  عاليهاي موسسات آموزش مند به گزينش در رشتهعالقههم اکنون که  از داوطلبانيدسته  آن -3-4

 کارت خريداطالعات و  ويرايشبا ورود به بخش  ، پس از اطمینان از پذيرش اين موسسات در رشته امتحاني خوددر آزمون شرکت کارتزمان پرينت 

به  ريال (شصت و نه هزار) 000/69نكي شتاب که پرداخت الكترونیكي آنها فعال باشد، با پرداخت مبلغ با شبكهعضو  کارتهايوسیله ه ب اعتباري

و سپس با مراجعه به بخش ويرايش اطالعات نسبت  را در محل مربوط درج نمايند اعتباري کارتو مشخصات اقدام نموده  عالقمندياعالم عنوان وجه 

 محلهاي مورد عالقه خود اقدام نمايند.به اعمال انتخاب کدرشته

ه قرار داد سازمان اين سايتدر آزمون که بر روي  شرکت راهنماياز برگ بايست مياز ضوابط آزمون  بیشتر آگاهيداوطلبان براي  کلیه: يادآوري

 آن اقدام نمايند. دقیقو نسبت به مطالعه  تهیهپرينت ، خواهد شد

الزم است  رشته هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي با آزمون و امتحانيهاي متقاضي رشته داوطلبان: داوطلبان كليه قابل توجه

دفترچه راهنماي ثبت به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و پس از مطالعه دقيقهاي اعالم شده  تاريخبا توجه به 

مي سازمان قابل دسترسي و مشاهده  رسانيپايگاه اطالعكه هم اكنون در  16/2/98 مورخ و اطالعيهتحصيلي  يهاانتخاب رشته نام و

مذكور قرار  رسانيپايگاه اطالعدر  7/5/98نام و انتخاب رشته كه در تاريخ اطالعيه اصالحي دفترچه راهنماي ثبت همچنين و باشد

  ، نسبت به ويرايش كد رشته محلهاي انتخابي خود اقدام نمايند.خواهد گرفت

 قابل توجه داوطلبان موارد مهم –4
 الزامي است. رداعكسو يا اصل شناسنامه  ملي کارتاصل ، در آزمون شرکت کارتهمراه داشتن پرينت ، جلسه آزمون در زمان حضور در -1

آغاز مي (هشت) 8:00 ساعترأس آزمون  برگزاري فرآيند .( بسته خواهد شدو سي دقیقه تفه) 7:30ساعت رأس هاي امتحاني حوزه ورودي درهاي -2

 عمل خواهد آمد.ه امتحاني ممانعت ب سالنهاي به محوطه و يا ورودي درهايگردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن 

 سیاهچند مداد ، رداعكسو يا اصل شناسنامه  ملي کارتاصل ، در آزمون شرکت کارتعالوه بر پرينت  بايدهر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون  -3

 مداد پاکن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.، مداد تراش، نرم پررنگ
، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و  ماشين حسابستي، ساک دستي، جزوه، کتاب، داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله کیف د -4

 همچنین وسايل شخصي به جلسه آزمون اکیداً خودداري نمايند.
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همراه،ساعت الزم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسايل ارتباط الكترونیكي و دستگاههاي حافظه دار از جمله تلفن  -5
ر هوشمند،دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و غیره درجلسه آزمون طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري که بخشي از آن د

 آمده است، موجب محرومیت از گزينش در آزمون مي شود.« 6»بند 
تقلّب  و تخلّف مصاديق از ماهیتاً امتحاني مدارک ارائه در تعلل و مقرر زمان در پاسخنامه ارائه عدم پاسخنامه، نمودن پاره و نمودن مخدوش  -6

 .آزمونهاي سراسري رسیدگي و برخورد خواهد شد رسیدگي به تخلفات و جرايم در قانون با برابر فمتخلّ داوطلبان با و گرددمي محسوب

هاي تحصیلي با سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي، الزم است براي اطالع هاي با آزمون و همچنین رشتهمند به گزينش در رشتههداوطلبان عالق -7

 دانشگاه آزاد اسالمي مراجعه نمايند. سنجش و پذيرش مرکزرساني به پايگاه اطالعدهه سوم مرداد ماه از تاريخ و نحوه انتخاب رشته، در 

 هاي جدید:نام و اعالم رشتهتغییرات دفترچه راهنماي ثبتاصالحات و  -5
ها پس از انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و را در رشته اصالحاتيهاي جديد و يا برخي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي رشته

شنبه مورخ دواي در روز اند که اين قبیل کد رشته محلها و اصالحات اعالم شده طي اطالعیهاين آزمون به اين سازمان اعالم نموده 16/2/98اطالعیه مورخ 

هاي با آزمون يا با سوابق درج خواهد شد. الزم است کلیه داوطلبان اعم از داوطلبان متقاضي رشته بر روي پايگاه اطالع رساني اين سازمان 7/5/98

محلهاي انتخابي خود اقدام نسبت به انجام ويرايش در رشته 11/5/98لغايت  8/5/98در صورت تمايل از تاريخ نموده و تحصیلي نسبت به مطالعه آن اقدام 

 .نمايند

 :سراسري آزمونهايدر  جرائمبه تخلفات و  رسیدگیقانون  -6
 قانون مشتمل بر موارد زير است: ايندر  جرائمتخلفات و  -5ماده 

ارتباط الكترونیكي و  وسايلاز قبیل  مجاز غیر وسیلهآزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه  برگزاريدر  نظميکه موجب بي  عمليهرگونه  ارتكاب -الف

 دار.حافظه دستگاههاي

 هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبیل: ارتكاب -ب

 در آزمون. شرکتمجعول براي  گواهي تصويرمجعول يا  گواهييا  مدرکارائه  -1

 و طراحان سوال براي تخلف در آزمون. اجراييآزمون از قبیل عوامل  اندرکاراندستبا داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا  تباني -2

 .اصليدر جلسه آزمون به جاي داوطلب  شرکتمجعول يا  هويتثبت نام در آزمون با  -3

 دار.حافظه يو دستگاههاارتباط الكترونیكي  وسايلاز قبیل  غیرمجاز لهوسیاستفاده از هرگونه  -ج

 آزمون جهت پاسخ به سواالت. برگزاريبه داوطلب خارج از ضوابط  کمك -د

 به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غیر مجاز از آنها. غیرمجاز دسترسي -ه

 و دفاتر مربوط به آزمون. مدارک سايرهاي داوطلبان يا اوراق و پاسخنامه، سواالت غیرمجازهرگونه تغییر  -و

 آزمون به هر نحو. برگزاريامر قبل يا حین  اينيا معاونت در  شرکتو افشاي آن يا  دستیابيافشاي سواالت آزمون يا تالش در جهت  -ز

يا  واقعيآزمون اعم از اينكه سواالت يا پاسخ آنها  برگزاريامر قبل يا حین  اينيا معاونت در  شرکتيا فروش سواالت آزمون يا پاسخ آنها يا  خريد -ح

 باشد. غیرواقعي

 زير را درباره متخلفان دارند: مجازاتهايبه  حكمصدور  صالحیت، رسیدگي به تخلفات هايهیأت- 6ماده 

 يا محرومیت از گزينش در آزمون همان سال. ذيربط(: اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و اعالم به مراجع 5در مورد مشموالن بند )الف( ماده ) -الف

 ( : محرومیت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و5بند )ب( يا بند )ج( ماده ) ندر مورد مشموال -ب

 در آزمون از يك تا ده سال. شرکتاز  محرومیت

نظر رسیدگي به تخلفات در  تجديد هیأت( اين قانون قابل تجديد نظرخواهي در 6بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده ) هايهیأتآراء  -تبصره 

 باشد.ها ميآزمون

 میلیوناز ده  نقدي جزايو اعمال  رسیدگيمتهم را براي  رسیدگيهاي ت( هیأ5) )ز( و )ح( ماده، )و(، (ه)، )د( بندهايدر مورد مشموالن  - 7ماده 

 نمايند.معرفي مي دادگستري محاکم يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به ريال( 000/000/000/1) میلیاردتا يك  ريال( 000/000/10)

 شود و تشكیلمجازات مي تشديدموجب  ،در يك گروه يا شبكه باشد عضويت( چنانچه در قالب 5ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده ) - 8ماده 

فوق دخالتي نداشته  جرائمتخلفات و  ارتكابگردد. مجازات هر يك از اعضاء که در مي محكومگروه يا شبكه به حداکثر مجازات  سرکردهدهنده و 

 باشد.شده براي مرتكب مي ذکرمورد حداقل مجازات حسب  ،باشند

رسیدگي به تخلفات  هايهیأتجزايي يا رسیدگي  قوانین سايررسیدگي به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگي برابر  هايهیأترسیدگي در  - 9ماده 

( اين 7( و )6عالوه بر مجازات مندرج در مواد ) مرتكبنیست و  دانشجويان انضباطيهاي علمي يا کمیته هیأت اعضاي انتظامي هايهیأتيا  اداري

 گردد.مي محكومو مقررات  قوانین سايرقانون به مجازات مقرر در 
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 هیأت، (6مجازات مندرج در بند )الف( ماده ) استثنايبه ، مندرج در اين قانون مجازاتهايبه يكي از  فردي قطعيدر صورت محكومیت  - 10ماده 

هر گونه گواهي يا  اعطايمربوط از صدور و  آموزشينمايد. در اين صورت موسسه قبولي وي در آزمون را ابطال مي، هاتخلفات در آزمونرسیدگي به 

، رت بهداشتايا وز فناوريو  تحقیقات، وزارت علوم ،شده باشد به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ التحصیلي به وي اعطاء مدرک

 باشند.ملزم به ابطال آن گواهي مي اسالميدرمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد 

از  اساسيغیرمتعارف مشهود و  مغايرتهايداوطلبي و سوابق تحصیلي وي  اکتسابيبین نمرات و رتبه ، هاي فني و علميچنانچه با بررسي - 11ماده 

به تخلفات در  رسیدگيبدوي  هايهیأت تأيیدبا ، در آزمون وجود داشته اکتسابيدانشگاهي با رتبه و نمره و دوره پیش ديپلمقبیل عدم تطابق معدل 

 نتايجبراساس ، داوطلب ايننهايي آزمون  وضعیتآيد. تعیین امتحان مجدد به عمل مي اختصاصيو  عموميس ها از داوطلب در يك يا چند درونآزم

 باشد.ت بدوي ميأبر عهده هیحاصل از امتحان مجدد 
 

از ايام تعطيل و در وقت اداري بغير از اين تاريخ همه روزه  ،كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سواالت در اين خصوصرساند مي اطالعه ب ضمناً

تماس حاصل  021 - 42163توانند به منظور پاسخگويي به سواالت خود با شماره تلفن باشد. لذا داوطلبان گرامي ميآماده پاسخگويي به سواالت مي

 فرمايند.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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  1398شهرستان محل برگزاري آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 

 

 توضيحات نام شهر محل برگزاري نام استان

 (10آذربايجان شرقي)

 ( 1038( و ورزقان)1012تبريز) (1012تبريز)

 (1021شبستر) (1021شبستر)

 ( 1040( و هريس)1026(، کلیبر)1025(، خدا آفرين)1007(، هوراند)1006اهر) (1006اهر )

 (1023( و عجب شیر )1010بناب ) (1010بناب )

 (1017سراب)  (1017سراب )

 ( 1016( و چاراويماق)1041(، هشترود )1009(، بستان آباد) 1036میانه ) (1036میانه )

 (1001آذرشهر ) (1001آذرشهر )

 (1014و جلفا ) 1029مرند  (1029)مرند 

 (1005اسكو ) (1005اسكو )

 (1032( و ملكان )1028مراغه ) (1028مراغه )

 (11آذربايجان غربي)

 ( 1106(، اشنويه)1104ارومیه) (1104ارومیه )

 (1119( و چايپاره )1123خوي) (1123خوي )

 (1115( و تكاب )1129شاهین دژ ) (1129شاهین دژ )

 (1140( و نقده )1138میاندواب ) (1138میاندواب )

 (1109بوکان) (1109بوکان )

 (1127سلماس) (1127سلماس )

 (1111( و پلدشت )1131(، شوط)1117(، چالدران )1133ماکو ) (1133ماکو )

 (1124( و سردشت )1113(، پیرانشهر)1135مهاباد ) (1135مهاباد )

 (12اردبیل)

 (1215( و گرمي )1225(، نیر)1222(، نمین)1201(، سرعین)1202اردبیل) (1202اردبیل )

 (1213( و کوثر)1211خلخال ) (1211خلخال )

 (1219مشگین شهر) (1219مشگین شهر )

 (1205( و بیله سوار )1208پارس اباد ) (1208پارس اباد )

 (13اصفهان)

 (1310اصفهان)
( ، 1326(، فريففدن)1340(، خففور و بیابانففك)1316(، چادگففان)1325(، بففوئین و میاندشففت)1310اصفففهان)

 ( 1341( و نائین)1329(، فالورجان)1327فريدونشهر)

 (1304( و اردستان )1345(، نطنز )1302(، اران و بیدگل )1332کاشان) (1332کاشان)

 (1314کرون)( و تیران و 1342نجف اباد) (1342نجف اباد)

 (1317خمیني شهر ) (1317خمیني شهر)

 (1320سمیرم ) (1320سمیرم)

 (1312برخوار ) (1312برخوار)

 (1338مبارکه ) (1338مبارکه )

 (1322شاهین شهر و میمه ) (1322شاهین شهر و میمه)

 (1336لنجان ) ( 1336لنجان)

 ( 1321(و دهاقان )1324شهرضا ) (1324شهرضا)

 ( 1334(و گلپايگان )1318خوانسار ) (1334گلپايگان)

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

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

 (40البرز)

 ( 4007(، اشتهارد )4008کرج ) (4008کرج)

 ( 4005( و طالقان)4010( ، نظراباد )4003ساوجبالغ ) (4003ساوجبالغ)

 (4012فرديس ) (4012فرديس )

 (15بوشهر)

 ( 1504( و تنگستان )1502بوشهر) (1502بوشهر)

 (1519( و عسلويه)1514(، دشتي )1520( ، کنگان)1506(، جم)1516دير) ( 1514دشتي)

 (1518( و بندر ديلم )1522بندر گناوه ) (1522بندرگناوه)
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 ( 1511دشتستان ) (1511دشتستان)

 (16تهران)

 ( 1622(و شمیرانات)1616(، پرديس )1607تهران) (1607تهران)

 (1615ري ) (1615ري)

 (1635( و قرچك)1633(، پیشوا )1604(، پاکدشت )1636ورامین ) (1636ورامین)

 (1610(، بهارستان )1612رباط کريم ) (1612رباطكريم)

 (1625( و مالرد )1624شهريار ) (1624شهريار)

 (1623شهرقدس ) (1623شهرقدس)

 (1602اسالمشهر ) (1602اسالمشهر)

 (1627( و فیروزکوه )1609دماوند ) (1609دماوند)

چهارمحفففففففففففففال و 

 ( 17بختیاري)

 ( 1713( و کیار)1707(، سامان)1706(، بن)1709شهرکرد) (1709شهرکرد)

 (1701( و اردل )1717(، لردگان )1705بروجن ) (1705بروجن )

 (1712( و کوهرنگ )1710فارسان ) (1710فارسان)

 (18خراسان جنوبي)

 ( 1818( و نهبندان)1811( ، فردوس)1808(، سربیشه)1807(، سرايان)1805(، درمیان)1801(، خوسف )1810(، بشرويه)1802بیرجند) (1802بیرجند)

 (1813( و زيرکوه)1815قائنات ) (1815قائنات )

 ( 1825طبس ) (1825طبس)

 (19خراسان رضوي)

 ( 1955(، کالت)1949(، فريمان)1947(، سرخس )1928(، چناران)1906(، بینالود)1960مشهد) (1960مشهد)

 (1962مه والت)( و 1930( و خلیل اباد )1905(، بردسكن )1953کاشمر ) (1953کاشمر)

 ( 1942( داورزن)1941(، خوشاب )1926(، جوين)1923(، جغتاي)1945سبزوار ) (1945سبزوار)

  (1912و فیروزه)( 1965نیشابور) (1965نیشابور)

 (1937( و درگز )1951قوچان ) (1951قوچان)

 (1901( و بجستان )1957گناباد ) (1957گناباد)

 (1920( و زاوه )1940رشتخوار)(، 1934( و خواف)1922تربت حیدريه ) (1922تربت حیدريه)

 (1908و باخزر)( 1909( و تايباد )1916(، تربت جام )1915صالح آباد) (1916تربت جام)

 (20خراسان شمالي)

 ( 2016( و مانه و سملقان)2017(، گرمه)2003(، راز وجرگالن)2008(، جاجرم)2005بجنورد) (2005بجنورد)

 (2013فاروج)( و 2011شیروان ) (2011شیروان)

 (2002اسفراين ) (2002اسفراين)

 (21خوزستان)

 ( 2166( و کارون)2111(، حمیديه)2110(، باوي)2112اهواز) (2112اهواز)

 (2150هنديجان)( و 2132( و رامشیر )2120ماهشهر) (2120بندرماهشهر)

 (2138( و شوش)2109انديمشك)(، 2129درفول ) (2129دزفول)

 (2144اللي)( و 2107، انديكا)(2146مسجد سلیمان ) (2146مسجدسلیمان)

 (2151هويزه)( و 2131دشت ازاد گان) (2131ازاد گان)دشت

 ( 2142گتوند ) و( 2140شوشتر ) (2140شوشتر)

 ( 2135و شادگان ) (2102آبادان )(، 2125خرمشهر) (2125خرمشهر)

 (2148( و هفتگل )2117(، باغ ملك )2134رامهرمز ) (2134رامهرمز)

  (2121و آغاجاري)( 2104( و امیديه )2124بهبهان ) (2124بهبهان)

 (2115ايذه ) (2115ايذه)

 (22زنجان)

 ( 2216( و ماه نشان)2214(، طارم)2201(، سلطانیه)2204(، ايجرود)2212زنجان) (2212زنجان)

  (2209، خرمدره) 2202ابهر (2202ابهر)

 (2208خدابنده) (2208خدابنده)

 (23سمنان)

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

 (2302دامغان ) (2302دامغان)

 (2308میامي)( و 2307شاهرود ) (2307شاهرود)

سيستان 

 (24بلوچستان)

 ( 2419(، میرجاوه)2418زاهدان) (2418زاهدان)

 ( 2411( و دلگان )2429(، سرباز )2403(، ايرانشهر )2402بمپور) (2403ايرانشهر)

 (2408خاش ) (2408خاش)

 (  2446( و نیمروز)2448(، هامون )2435( و هیرمند )2422(، زهك )2414زابل) (2414زابل)
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 (2406( و چابهار)2433کنارک ) (2406چابهار)

 (2416مهرستان) ( و2430(، سیب سوران )2425سراوان ) (2425سراوان)

 (2438( و قصرقند)2437( ، فنوج)2440نیك شهر ) (2440نیك شهر )

 (25فارس)

 ( 2531( و سروستان)2528(، سپیدان)2581(، خرامه)2536شیراز) (2536شیراز)

 (2557و گراش)( 2558الرستان ) (2558الرستان)

 (2507اقلید ) (2507اقلید)

 (2535( و کوار)2538(، فراشبند)2543آباد)فیروز  (2543فیروز آباد)

 (2526( و زرين دشت )2522داراب ) (2522داراب )

 (2551کازرون ) (2551کازرون)

 (2502و ارسنجان)( 2565مرودشت ) (2565مرودشت)

 (2501اباده ) (2501آباده)

 (2524( و رستم )2568ممسني ) (2568ممسني)

 (2504استهبان) ( و2576ني ريز) (2576ني ريز)

 (2541فسا) (2541فسا)

 ( 2519(، خنج)2571(، مهر )2561المرد) (2561المرد)

 (2509( و بوانات)2510(، پاسارگارد)2516خرم بید) (2516خرم بید)

 (2546( و قیر وکارزين )2515جهرم ) (2515جهرم)

 (26قزوين)

 ( 2619قزوين) (2619قزوين)

 (2604( و البرز )2602)ابیك  (2604البرز )

 (2606(و آوج)2610(، بويین زهرا )2614تاکستان) (2614تاکستان)

 (2704داوطلبان استان قم ) (2704قم) (27قم)

 (28كردستان)

 (2823(، کامیاران)2814( و سرو آباد)2809(، دهگالن)2819سنندج) (2819سنندج)

(2807بیجار) (2807بیجار)  

(2802بانه) (2802بانه)  

(2812ديواندره ) (2812ديواندره)  

(  2822قروه) (2822قروه)  

 (2817سقز )  (2817سقز)

 (2827مريوان ) (2827مريوان)

 (29كرمان)

 (2905( و بردسیر )2940کرمان) (2940کرمان)

 (2915انار)( و 2918رفسنجان ) (2918رفسنجان)

 (2929شهربابك ) (2929شهربابك )

 (2914( و راور )2942(، کوهبنان )2924زرند ) (2924) زرند

( و 2946(، منوجفان) 2934(، قلعفه گفنج)  2944(،کهنوج)2943( ، فارياب)2932(، عنبر آباد)2912جیرفت) (2912جیرفت)
 ( 2921رودبار جنوب)

(2927سیرجان) (2927سیرجان)  

( 2902( و رابر)2901(،ارزوئیه)2903بافت) (2903بافت)  

(2907( و فهرج )2923( و ريگان)2909(، نرماشیر)2908بم) (2908بم)  

 (30كرمانشاه)

 (3016( و سنقر)3029( ، هرسین)3025(، کنگاور)3018(، صحنه)3024کرمانشاه) (3034کرمانشاه)

 (3020قصرشیرين )( و 3014( و سرپل ذهاب)3011( ، داالهو )3027(، گیالنغرب)3002اسالم اباد غرب ) (3002اسالم اباد غرب)

 (3007( و ثالث باباجاني)3013(، روانسر)3004(، پاوه)3009جوانرود) (3009جوانرود)

كهگيلويه 

 (31بويراحمد)

 ( 3108(، دنا )3110(، چرام)3115(، باشت)3103ياسوج ) (3103ياسوج )بويراحمد()

 (3116داوطلبان شهرستان گچساران) (3116گچساران)
 (3113( و لنده)3105بهمئي)، 3114کهگیلويه (3114کهگیلويه)دهدشت()

 (32گلستان)
 (3217گرگان)

( از استان 3207( و گمیشان)3213(، کردکوي)3208(، ترکمن)3205(، بندرگز )3203(، آقال)3217گرگان)
 گلستان مي باشند.

 (3223( و مینودشت )3222(، گالیكش )3221)(، مراوه تپه 3215کالله )،( 3219گنبدکاووس) (3219گنبدکاووس)
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 (3212( و علي آباد )3210(، رامیان )3202ازادشهر ) (3202آزادشهر)

 (33گيالن)

 ( 3343( و ماسال)3336(، فومن)3329(، صومعه صرا)3327(، شفت)3315(، رضوانشهر)3313رشت ) (3313رشت)

 (3307بندر انزلي) (3307بندرانزلي)

 (3304(و آستانه اشرفیه)3325(، سیاهكل)3338الهیجان) (3338الهیجان)

 (3319رودبار) (3319رودبار)

 ( 3302( (و آستارا)3334طوالش) (3334طوالش)

 ( 3306(، املش)3323(،رودسر )3341لنگرود ) (3341لنگرود)

 (34لرستان)

 ( 3418و دوره ) (3422)، سلسله (3415(، دلفان)3408(، پلدختر)3413خرم آباد) (3413خرم اباد)

 (3417( و دورود )3407بروجرد ) (3407بروجرد)

 (3402( و ازنا)3405الیگودرز) (3405الیگودرز)

 (3424( و رومشكان)3427کوهدشت ) (3427کوهدشت)

 (35مازندران)

 (3533(، سیمرغ )3528(، میاندرود )3520(، جويبار)3527ساري ) (3527ساري)

 ( 3538( و محمود آباد )3512(، بابلسر )3532(، فريدون کنار )3503(، آمل)3509بابل ) مرد(3509بابل)

 ( 3538(، محمود اباد)3512(، بابلسر )3532(، فريدون کنار )3503( ،آمل )3509بابل ) زن(3512بابلسر)

 (3522چالوس)
( و 3521( ، کالردشفت) 3523(، رامسر )3516(، عباس اباد)3545(، نوشهر)3517(، تنكابن )3522چالوس )

 ( 3543نور )

 (3529( و سواد کوه شمالي)3530(، سوادکوه )3534قائم شهر) (3534قائم شهر)

 ( 3539( و نكاء )3536(، گلوگاه )3513بهشهر ) (3513بهشهر)

 (36مركزي)

 (3602اراک)
 (و3605تففففرش)( 3604(، فراهفففان)3617(، شفففازند)3609(، خنفففداب)3603(، آشفففتیان)3602اراک)

 ( 3618کمیجان)

 (3612( و زرنديه )3613ساوه ) (3613ساوه)

 ( 3610( و دلیجان)3620(، محالت)3607خمین ) (3607خمین)

 (37هرمزگان)

 ( 3722( و خمیر)3720(، حاجي آباد)3702(، ابوموسي)3730(، قشم)3709بندرعباس) (3709بندرعباس)

 (3714و پارسیان ) (3705، بستك)(3712بندر لنگه ) (3712بندرلنگه)

 ( 3726رودان) (3726رودان)

 (3717( و جاسك )3715( بشاگرد)3728( و سیريك )3734میناب ) (3734میناب)

 (38همدان)

 ( 3822( و فامنین)3804(، بهار)3801(، اسد آباد)3823همدان) (3823همدان)

 ( 3816مالير) (3816مالير)

 (3820نهاوند ) (3820نهاوند )

 (3806تويسرکان) (3806تويسرکان)

 ( 3809( و رزن)3812کبودر آهنگ) (3812کبودر آهنگ)

 (39يزد)

 (3902( و ابرکوه )3910(، خاتم )3908(و تفت )3906( و بهاباد )3907) (، بافق3917(، مهريز )3913( ، صدوق )3920يزد) (3920يزد)

 (3905اردکان ) (3905اردکان )

 (3918میبد) (3918میبد)
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 1398کارشناسی ناپیوسته سال  بهنام و آدرس محل تشكیل باجه رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی  – 2جدول شماره 

 
  

 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص نام شهرستـان نام استــان 

آذربایجان 

 شرقی

 تبريز: میدان جهاد)نصف راه( ، خیابان ورزش دانشگاه شهیدمدني آذربايجان تبريز تبريز

 شهرک گلشهر، دانشگاه مراغه ،اتوبان امیرکبیر :مراغه دانشگاه مراغه مراغه

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط پرورش آموزش و اهر

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش شبستر

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش آذرشهر

 مرند : میدان دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند واحد مرنددانشگاه آزاد اسالمي  مرند

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش سراب

 اسكو : شهرک ولیعصر، فلكه دانشگاه ، دانشگاه پیام نور مرکز اسكو دانشگاه پیام نور مرکز اسكو اسكو

 دانشگاه بناب ،جنب پلیس راه، انتهاي بزرگراه واليت :بناب بنابدانشگاه  بناب

 میانه : بلوار شهداي زينبیه ، ساختمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد میانه  دانشگاه آزاد اسالمي واحد میانه میانه

آذربایجان 

 غربی

 ارومیه: خیابان شهید بهشتي، دانشگاه ارومیه، ستاد مرکزي پرديس دانشگاهي دانشگاه ارومیه  دانشگاه ارومیه ارومیه

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش مهاباد
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش دژشاهین

 میاندوآب : بزرگراه واليت ، پل آيت اهلل وحیدي ، باالتر از کوي رابري ، نرسیده به ايسنگاه راه آهن   مرکز آموزش عالي میاندوآب           میاندوآب

 ماکو : میدان دانشجو ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه پیام نور مرکز ماکو ماکودانشگاه پیام نور مرکز  ماکو

 خوي : بلوار آيت اله خويي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي ، ساختمان اداري آزاد اسالمي واحد خويدانشگاه  خوي

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش بوکان
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش سلماس

 اردبیل
  

 اردبیل : خیابان دانشگاه ،  دانشگاه محقق اردبیلي ، ساختمان سابق اداره کل امور آموزشي  دانشگاه محقق اردبیلي اردبیل

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش شهرمشكین

 پارس آباد : خیابان جهاد کشاورزي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آباد دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آباد آبادپارس

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش خلخال

 اصفهان

 ساختمان ستاد آزمونهااصفهان: میدان آزادي، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، درب شمالي دانشگاه ،  دانشگاه اصفهان اصفهان

 شهرضا : بلوار امام حسین )ع( ، جنب پارک شهید بهشتي  شهرضادانشگاه پیام نور مرکز  شهررضا

 کاشان: کیلومتر شش بلوار قطب راوندي دانشگاه کاشان کاشان

 جهاد کشاورزينجف آباد : خیابان امام خمیني )ره( ، جنب  آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد آبادنجف
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش مبارکه

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش گلپايگان

 لنجان )زرين شهر( : ابتداي ورودي شهر سده لنجان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنجان لنجان

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش برخوار
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش شاهین شهرومیمه

 شهرخمیني
اصفهان موسسه غیرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 خمیني شهر -
 خمیني شهر ، منظريه ، بلوار پرديس 

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش سمیرم 

 ایالم
 ايالم

 موسسه آموزش عالي غیردولتي 

 باختر ايالم
 ايالم : رزمندگان ، میدان دانش ، انتهاي خیابان مهديه 

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش آبدانان

 البرز

 : خیابان شهید بهشتي )حصارک(، میدان دانشگاه کرج دانشگاه خوارزمي پرديس کرج        کرج

 کرج و شهرستان فرديس 2میدان استاندارد، مديريت آموزش و پرورش ناحیه کرج :  آموزش و پرورش فرديس
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش ساوجبالغ

 بوشهر

 خیابان شهید ماهیني  -بوشهر: بهمني  دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 دشتستان )برازجان( : روبه روي دادگستري  دشتستاندانشگاه آزاد اسالمي واحد  دشتستان

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش دشتي

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش بندرگناوه
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 1398تشكیل باجه رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال نام و آدرس محل  – 2ادامه جدول شماره 

 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص نام شهرستـان نام استــان 

 تهران

 ورامین : پیشوا ، شهرک نقش جهان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامین ورامین

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط پرورشآموزش و  رباط کريم
 شهرري : خیابان فدائیان اسام ، خیابان سرگرد محمدي ، میدان صفائیه ، دانشكده صفائیه )مجتمع ابوالفتوح رازي( دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري ري

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران:  آموزش و پرورش شهريار
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش شهرقدس
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش اسالمشهر

 آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت  آموزش و پرورش دماوند

 تهران

 دانشگاه خوارزمی 

 (خواهرانپردیس تهران )
 خیابان انقالب ، دروازه دولت ، خیابان خاقاني ، نبش خیابان سمیه ، ساختمان اداري دانشگاه تهران:

 دانشكده فرهنگ و ارتباطات 

 (برادراندانشگاه سوره )
 تهران: میدان فردوسي ، به سمت انقالب ، کوچه شاهرود 

چهار محال و 

 بختیاري

 شهرکرد : بلوار رهبر ، دانشگاه شهرکرد ، معاونت آموزشي  دانشگاه شهر کرد شهرکرد

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش بروجن
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش فارسان

 خراسان جنوبی

 بیرجند: میدان شهدا، خیابان دانشگاه، دانشگاه بیرجند، دانشكده هنر دانشگاه بیرجند بیرجند

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش طبس
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط پرورشآموزش و  قائنات

 خراسان رضوي

 ، مديريت آموزشي دانشگاهمشهد: بلوار وکیل آباد، روبروي پارک ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي  دانشگاه فردوسي مشهد مشهد

 سبزواري، ساختمان معاونت آموزشي و تحصیالت تكمیليسبزوار: توحید شهر، دانشگاه حكیم  دانشگاه حكیم سبزواري سبزوار

 انتهاي بلوار جانبازان ، انتهاي بلوار اديب دوم غربي ، بلوار نظام الملك  :نیشابور دانشگاه نیشابور نیشابور

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش تربت جام

 مشهد( بعد از پل هوايي عابر پیاده -محور )تربت حیدريه  7کیلومتر  دانشگاه تربت حیدريه تربت حیدريه

 کاشمر : بلوار سید مرتضي ، جنب مسكن مهر  کاشمرمرکز آموزش عالي کاشمر

 قوچان(  -جاده )مشهد 5قوچان: کیلومتر  دانشگاه صنعتي قوچان قوچان

 گناباد: انتهاي خیابان غفاري  مجتمع آموزش عالي گناباد گناباد

 خراسان شمالی

 601شهريور جنوبي ، خیابان دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشكده فني و مهندسي ، اتاق  17بجنورد : امتداد خیابان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد بجنورد
 شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش  آموزش و پرورش شیروان
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش  اسفراين

 خوزستان

 اهواز: جاده گلستان ، انتهاي بلوار پرديس  مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگاهي خوزستان  اهواز
 آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت  آموزش و پرورش بندرماهشهر

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش دزفول
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش مسجد سلیمان
 آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت  آموزش و پرورش دشت آزادگان

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش شوشتر
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش رامهرمز
 بهبهان : ابتداي جاده ديلم  دانشگاه خاتم االنبیاء بهبهان بهبهان

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش ايذه
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش خرمشهر

 زنجان

 رايانهجاده تبريز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزي، واحد  6زنجان: کیلومتر  دانشگاه زنجان زنجان 

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش ابهر
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش خدابنده

 سمنان

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش سمنان
 دامغان: میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، درب اصلي، کتابخانه مرکزي دانشگاه دانشگاه دامغان دامغان

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش  شاهرود

سیستان و 

 بلوچستان

 زهدان : انتهاي بلوار بزرگمهر  زاهدانموسسه آموزش عالي غیر انتفاعي هاتف زاهدان 

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش سراوان
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش نیك شهر

 پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و  آموزش و پرورش خاش
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش ايرانشهر

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش زابل
 شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش  آموزش و پرورش چابهار
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1398نام و آدرس محل تشكیل باجه رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال  2ادامه جدول شماره   

 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص نام شهرستـان نام استــان 

 فارس

 غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شیرازشیراز: خیابان ساحلي  دانشگاه شیراز شیراز

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش اقلید

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش فیروزآباد

 میدان سرداران ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دارابداراب :  دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب داراب

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش کازرون

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش مرودشت

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران: آموزش و پرورش آباده

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش ممسني

 فسا : انتهاي بلوار شهید محب  دانشگاه فسا فسا

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش جهرم

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش الرستان

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش المرد

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش بیدخرم

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط پرورشآموزش و  ني ريز

 قزوین

 قزوين : خیابان شهید بابايي ، آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين)شهید بايايي( آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين قزوين

 پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و البرز آموزش و پرورش البرز

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش تاکستان

  جنب درب ورودي دانشگاهقم : بلوار الغدير، بعد از شهرک قدس ، دانشگاه قم ،  دانشگاه قم قم قم

 کردستان

 سنندج: خیابان پاسداران، خیابان دانشگاه، درب اصلي دانشگاه کردستان، واحد صدور کارت  دانشگاه کردستان سنندج

 بانه : بلوار سردشت  بانهدانشگاه پیام نور مرکز  بانه

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش ديواندره

 برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و  آموزش و پرورش قروه

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش مريوان

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش بیجار

 دانشگاه ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه پیام نور مرکز سقزسقز : شهرک  سقزدانشگاه پیام نور مرکز  سقز

 کرمان

 کرمان: خیابان شهید مصطفي خمیني )شهاب(، ابتداي اتوبان هفت باغ علوي، دانشكده فني شهید چمران کرمان دانشكده فني شهید چمران کرمان کرمان 

 بم : بلوار خلیج فارس  بمدانشگاه پیام نور مرکز  بم

 بافت : بلوار ابن سینا ، جنب شهرک گلها ، دانشگاه پیام نور مرکز بافت ، ساختمان آموزشي بافتدانشگاه پیام نور مرکز  بافت

 جاده بندر عباس 8جیرفت: کیلومتر  دانشگاه جیرفت جیرفت

 ، اداره کل آموزش، )جنب مرکز بهداشت دانشگاه(رفسنجان: ابتداي بلوار واليت، پرديس اصلي دانشگاه ولیعصر )عج(  دانشگاه ولي عصر )عج( رفسنجان

 سیرجان : ابتداي جاده بافت  دانشگاه صنعتي سیرجان سیرجان

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش وپرورش شهربابك

 نور مرکز زرند ، ساختمان آموزشيزرند : بلوار جانبازان ، دانشگاه پیام  زرنددانشگاه پیام نور مرکز  زرند

 کرمانشاه

 آموزشکرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي ، سازمان مرکزي دانشگاه، اداره دانشگاه رازي کرمانشاه کرمانشاه 

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش آباد غرباسالم

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش جوانرود

کهگیلویه و 

 بویراحمد

 ياسوج: میدان معلم، خیابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه ياسوج ياسوج )بويراحمد(

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش کهگیلويه)دهدشت(

 گچساران : فلكه فردوسي ، شهرک مدرس ، مجتمع دانشگاهي )سايت( دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران گچساران
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 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص نام شهرستـان نام استــان 

 گلستان

 گرگان 
ع دانشگاه علوم کشاورزي ومناب

 طبیعي گرگان
 گرگان: خیابان شهید دکتر بهشتي

 شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش  آموزش و پرورش آزادشهر
 گنبد کاووس : خیابان شهید فالحي )فرودگاه سابق( ، بلوار بصیرت، دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه گنبد کاووس گنبد کاووس

 گیالن

 رشت: بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروي شهر بازي، پرديس دانشگاهي دانشگاه گیالن دانشگاه گیالن رشت 

 گیل رودباررودبار : شهررستم آباد ، انتهاي بلوار ولیعصر)عج(، موسسه غیرانتفاعي رودبار گیلموسسه غیرانتفاعي رودبار

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش طوالش

 الهیجان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 شرق گیالن )الهیجان(
 شقايق ، مجتمع اداري آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهیجان الهیجان : خیابان کاشف شرقي ، خیابان

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش لنگرود
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش بندرانزلي

 لرستان

 تهران(، دانشگاه لرستان -جاده )خرم آباد  5خرم آباد: کیلومتر لرستاندانشگاه  آبادخرم

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش کوهدشت
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش الیگودرز
 خرم آباد(، دانشگاه آيت اهلل العظمي بروجردي -جاده )بروجرد 3بروجرد: کیلومتر  بروجردي اهلل العظميآيتدانشگاه حضرت  بروجرد

 مازندران

 ساري: بلوار خزر، خیابان شهید مطهري)طبرستان(، دانشكده فني امام محمد باقر)ع(  دانشكده فني امام محمد باقر)ع( ساري

 شهريور ، رو به روي مسجد امام حسین )ع(، حوزه معاونت آموزشي 17چالوس : خیابان  چالوسدانشگاه آزاد اسالمي واحد  چالوس 

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش بهشهر

 بابلسر: خیابان پاسداران، سازمان مرکزي دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران بابلسر

 بابل: خیابان شريعتي دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل بابل

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش قائمشهر

 مرکزي

 درب اصلي دانشگاه، روبه روي باجه انتظامات ،اراک: میدان شريعتي، ابتداي بلوار میرزاي شیرازي ، دانشگاه اراک  دانشگاه اراک اراک 

 خمین : بلوار شهداي دانشجو ، ابتداي جاده الیگودرز خمیندانشگاه پیام نور مرکز  خمین

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش ساوه

 هرمزگان

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

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش رودان
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش میناب

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط پرورشآموزش و  بندرلنگه

 همدان

 همدان: شهرک مدرس ، خیابان ابوطالب، جنب دبیرستان، دانشكده علوم انساني دانشگاه بوعلي سینا همدان 

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش کبودرآهنگ
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش تويسرکان

 جاده اراک، دانشگاه مالير 4مالير: کیلومتر  دانشگاه مالير مالير

 نهاوند
آموزشكده فني و حرفه اي پسران 

 حاج حشمت شهبازي
 نهاوند : بلوار شهید حاج محمد طالبیان ، نبش میدان نیروي انتظامي 

 یزد

 چهارراه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد، ورودي دانش ،يزد: صفائیه دانشگاه يزد يزد 

 میبد : بلوار خرمشهر ، بلوار حجت السالم يحیي زاده  دانشگاه میبد میبد

 اردکان : بلوار آيت اهلل خاتمي  دانشگاه اردکان اردکان


