
 1399سال  – نام خانوادگی داوطلب اول فبر اساس محل اقامت و حر به حوزه آزمون عملی رشته علوم ورزشیداوطلب مراجعه  و محل زمانجدول 

استان 
محل 

 سکونت

محل  شهرستان
 کونتس

 محل حوزه آزمون
 خواهران برادران

 شهریور 31دوشنبه  شهریور 30یکشنبه  شهریور 29شنبه  شهریور 28جمعه  شهریور 27پنج شنبه 
 بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح

اذربایجان 
 شرقی

تربیت بدنی و  دانشکده-دانشگاه تبریز -بهمن 29بلوار  -تبریز همه شهرستانها
 041- 33393251-33393257شماره تماس:  -علوم ورزشی 

 ---- --- ي -م  ل -ش س -ح  چ -الف  ي -م  ل -ش س -ح  چ -الف 

اذربایجان 
 غربی

 همه شهرستانها
سالن  -دانشگاه ارومیه -کیلومتري 11(سرو)  -جاده نازلو -ارومیه

 -04432753174شماره تماس:  -ورزشی آزادگان
04432779779 

 ي -م  ل -ف غ -ش  س -خ  ح -ت  پ -الف  ي -م  ل -ش س -ح  چ -الف 

 دانشگاه محقق اردبیلی -خیابان دانشگاه -اردبیل همه شهرستانها اردبیل
 04531505252 -04531505629شماره تماس: 

 ----- ---- ي -م  ل -ش  س -خ  ح -الف  ي -ع ظ -الف  ---- ----

 همه شهرستانها اصفهان
خیابان دانشگاه (هزار جریب) درب شرقی -میدان آزادي  -اصفهان

ورزشی شهید بهرامیان. شماره تماس: سالن  -دانشگاه اصفهان
37932571-37932196 -031 

 ---- ---- ي -م  ل -ص  ش -د خ -الف  ي -م  ل -ص  ش -د خ -الف 

 همه شهرستانها البرز
دانشگاه  -میدان دانشگاه (حصارك) -خیابان شهید بهشتی -کرج

سالن هاي ورزشی  -دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی -خوارزمی
 02634512001شماره تماس:  –نشاط و تندرستی 

 ---- ---- ---- ---- ي -ع ظ -الف  ي -ش س -الف  ---- ----

شماره تماس:  -ایالمدانشگاه  -بلوار پژوهش -ایالم همه شهرستانها ایالم
08432222015 

 ---- ---- ي -ل  گ -ص ش -ح  چ -الف  ي -ش س -الف  ---- ----

 یورزش سالن. فارس جیخل دانشگاه. ینیماه دیشه ابانیخ -بوشهر همه شهرستانها بوشهر
 07731222099: تماس شماره  هدانشگا

 ي-ك ق -ص ش -ر  ذ -ح چ -پ  ب -الف  ي -م  ل -ش س -ح  چ -الف 

 همه شهرستانها تهران
 یاريشهر یدشه یدانولنجک م -دانشگاه شهید بهشتی   -تهران

 ین(ورود صرفا از ا یبهشت یددرکه، درب درکه دانشگاه شه یابانخ
 021-29905844شماره تماس:  شود) یدرب انجام م

 ---- ---- ي -گ  ك  -ص ش -ح  چ -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

چهارمحال 
 بختیاري و

 ینب سالن شهرکرد، دانشگاه سامان، جاده 2 لومتریک -شهرکرد همه شهرستانها
 03832324401_7 تماس شماره -اکرم

 ---- ---- ي -گ  ك  -ص ش -ح  چ -الف  ي -ش  س -الف  ---- ----

خراسان 
 جنوبی

 همه شهرستانها
 -دانشگاه بیرجند -پردیس شوکت آباد -خیابان دانشگاه -بیرجند

 ،05632202124 شماره تماس:  سالن ورزشی فجر
05632202167 

 ي -م  ل -غ  ع -ص  ش -د  خ -پ  ب -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 



استان 
محل 

 سکونت

محل  شهرستان
 کونتس

 محل حوزه آزمون
 خواهران برادران

 شهریور 31دوشنبه  شهریور 30یکشنبه  شهریور 29شنبه  شهریور 28جمعه  شهریور 27پنج شنبه 
 بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح

خراسان 
 رضوي

اد، فیروزه، آببردسکن، خلیل 
نیشابور، سبزوار، جغتاي، 
 جوین، خوشاب، داورزن

ورودي جنوب  -دانشگاه حکیم سبزواري -توحید شهر -سبزوار
 05144012758شماره تماس:  دانشکده علوم ورزشی -غربی

05144012761 
 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

تایباد، تربت جام، مه والت، 
تربت حیدریه، چناران، 
خواف، درگز، رشتخوار، 

سرخس، فریمان، قوچان، 
کالت، مشهد، بینالود، زاوه، 

بجستان، باخرز، کاشمر، 
 گناباد، صالح اباد

علوم  دانشکده -مشهد فردوسی دانشگاه-میدان آزادي -مشهد
 051- 38803465-38803464شماره تماس:  ورزشی.

 ي -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ  ب -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

خراسان 
 شمالی

سالن  -دانشگاه بجنورد -جاده اسفراین 4 کیلومتر –بجنورد  همه شهرستانها
 05832201204شماره تماس:  ورزرشی سالوك

 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

بدنی و علوم  دانشکده تربیت -دانشگاه شهید چمران اهواز -اهواز همه شهرستانها خوزستان
 061 - 33369512ورزشی. شماره تماس: 

 ي -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ  ب -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 همه شهرستانها زنجان
 یورزش سالن زنجان، دانشگاه انه،یم ي جاده 5 لومتریک -زنجان

 02433052779 شماره تماس: - 2 شماره
02433052324 

 ي -ش  س -الف  ---- ----
 -الف 
 س

 ---- ---- ---- ---- ي -ش 

 شهرستانهاهمه  سمنان
دانشکده  -دانشگاه صنعتی شاهرود -میدان هفت تیر-شاهرود

 سالن ورزشی فجر -تربیت بدنی و علوم ورزشی
 02332395900شماره تماس: 

 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ش  س -الف  ---- ----

 سیستان و
 بلوچستان

فنوج، قصرقند، مهرستان، 
سیب سوران، سرباز، سراوان، 

 چابهار، کنارك، نیک شهر

 چابهار المللی بین دانشگاه – بهشت تراس -آزاد منطقه -چابهار
 آزاد منطقه منظوره چند ورزشی سالن و ورنا ورزشی سالن

 054-35314310 تماس شماره
 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

زابل، زهک، هیرمند، 
 نیمروز، هامون

 قدیم سایت ، مفتح... ا ایت شهید خیابان جهاد، میدان -زابل
: تماس شماره ،)ع( رضا امام ورزشی سالن زابل، دانشگاه

32235478-054 
 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

زاهدان،  ایرانشهر، خاش،
 دلگان، میرجاوه، بمپور

 بلوچستان و ستانیس دانشگاه ، دانشگاه ابانیخ -زاهدان
 054-31136722تماس شماره کوثر سالن اتیادب دانشکده

31136723 
 ي -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ  ب -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 



استان 
محل 

 سکونت

محل  شهرستان
 کونتس

 محل حوزه آزمون
 خواهران برادران

 شهریور 31دوشنبه  شهریور 30یکشنبه  شهریور 29شنبه  شهریور 28جمعه  شهریور 27پنج شنبه 
 بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح

. کوثر ورزشی سالن-ارم خوابگاه-ارم میدان- بلواردانشجو -شیراز همه شهرستانها فارس
 071- 36134630 – 36134674: تماس شماره

 ي -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ  ب -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ - الف

 همه شهرستانها قزوین
 نیب دانشگاه -)انینوروز(یمانیسل قاسم حاج دیشه بلوار -قزوین
 تماس شماره -پسران یورزش سالن -) ره(ینیخم امام یالملل

02833901416 
 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 قم، دانشگاه یاصل درب قدس، شهرك جنب ر،یغد بلوار -قم همه شهرستانها قم
 02532103472: ي شماره تماسبروجرد دیشه یورزش سالن

 ي -ش  س -الف  ---- ----
 -الف 
 س

 ---- ---- ---- ---- ي -ش 

 همه شهرستانها کردستان
درب شرقی دانشگاه -شهرك قرادیان -بلوار پاسداران -سنندج

 3و  2سالنهاي ورزشی شماره -کردستان (روبروي پمپ بنزین)
 08733666801تلفن  -دانشگاه

 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 همه شهرستانها کرمان
 رفسنجان عصر یول دانشگاه -رفسنجان

 یورزش مجموعه -یاصل درب عصر یول دانشگاه - تیوال بلوار
 03431312068ي شماره تماس: رازیش ادیص دیشه

 ي -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ  ب -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 دانشکده تربیت -دانشگاه رازي کرمانشاه -باغ ابریشم -کرمانشاه همه شهرستانها کرمانشاه
 083- 34283272بدنی و علوم ورزشی. شماره تماس: 

 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

کهگیلویه 
 وبویراحمد

 همه شهرستانها
 _ بشار رودخانه جنب دانشجو ابانیخ _ معلم دانیم -یاسوج

: تماس تلفن شماره _نشاط یورزش سالن _اسوجی دانشگاه
09910025978 - 09175403420 

 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 گلستان

ازادشهر، رامیان، کالله، 
گنبدکاووس، مینودشت، 

 تپه، گالیکش مراوه

دانشکده  -دانشگاه گنبد کاووس -بلوار بصیرت -گنبدکاووس
 گروه تربیت بدنی –علوم انسانی 

 01733266802 -01733265022شماره تماس: 
 ي -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ  ب -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

اق قال، بندرگز، بندر ترکمن، 
علی ابادکتول، کردکوي، 

 گرگان، گمیشان

 دانشگاه گلستان -خیابان شهید بهشتی -گرگان
 )317(داخلی 01732254164 - 01732254163شماره تماس: 

 ي -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ  ب -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

بدنی دانشگاه  تربیت دانشکده -جاده تهران 10کیلومتر  -رشت همه شهرستانها گیالن
 013-33690685-33690816شماره تماس: گیالن. 

 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 یتخت یوم) استادي(ژاندارمریسپل یدانخرم آباد، م -خرم اباد همه شهرستانها لرستان
 06633120097 -06633120106شماره تماس: 

 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 



استان 
محل 

 سکونت

محل  شهرستان
 کونتس

 محل حوزه آزمون
 خواهران برادران

 شهریور 31دوشنبه  شهریور 30یکشنبه  شهریور 29شنبه  شهریور 28جمعه  شهریور 27پنج شنبه 
 بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح

 همه شهرستانها مازندران
پردیس  -میدان بوعلی سینا -بلوار شهید ذوالفقاري -بابلسر

شماره  3دانشکده علوم ورزشی. درب شماره  -دانشگاه مازندران
 011 - 35302231-35302201تماس: 

 ي -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ  ب -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 همه شهرستانها مرکزي
 - یینایم آرد کارخانه يروبرو - کربال بلوار - سردشت-اراك

  :تماس شمارهی ورزش علوم دانشکده -اراك دانشگاه
08634173580 

 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ش  س -الف  ---- ----

 همه شهرستانها هرمزگان
سالن  -دانشگاه هرمزگان -حاده میناب 9کیلومتر  -بندرعباس

 ورزشی چند منظوره شهداي دانشجو شماره تماس:
07633711018 

 ي -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ  ب -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 باغ یورزش نیزم.نایس یبوعل دانشگاه. پژوهش چهارراه -همدان همه شهرستانها همدان
 08138381422: تماس شماره .دانشگاه

 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 سالن ورزشی امام علی (ع) -دانشگاه یزد -صفائیه -یزد شهرستانهاهمه  یزد
 03531233033شماره تماس: 

 ---- ---- ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -ف  ي -ك  ق-ش  س -ح  چ -ف 

در زمان هایی بین ساعت ور افراد در حوزه ها در هر روز به دو بخش صبح و ظهر دسته بندي شده است. داوطلبانی که می بایست در نوبت صبح آزمون دهند می توانند زمان حض •
در محل حوزه مورد نظر حضور  15الی  12از ساعت صبح در محل حوزه مربوطه حضور یابند و داوطلبانی که در نوبت ظهر می بایست در حوزه ها حضور یابند می بایست  10الی  7

 تا پس از انجام فرایند نام نویسی و انجام معاینات مربوطه، اقدام به اجراي آزمون عملی نمایند.  ،یابند

 انتخاب کرده است.مالك تعیین محل حوزه آزمون عملی، شهریست که داوطلب در بخش اطالعات خویش (در پرونده سازمان سنجش) به عنوان محل سکونت  •
 


