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 تعالیبسمه 

کارداني نظام هاي دوره در آزمون شرکت کارتو محل رفع نقص  کارتنحوه پرینت ، تاریخ با هرابطدر  کشورسازمان سنجش آموزش  اطالعیه

 1398 سالهاي بدون آزمون برخي از رشته پذیرشو غیرانتفاعي  عاليموسسات آموزش  اي وفني و حرفه دانشگاه جدید
 

 عالیموسسات آموزش  اي وفنی و حرفه دانشگاه جديدکاردانی نظام هاي دورهدر آزمون  شرکت متقاضیداوطلبان  کلیهبه اطالع  وسیلهبدين 
شهرستان  163در  11/5/89مورخ صبح روز جمعه در با آزمون  امتحانی  هايکد رشته داوطلبان کلیهبراي آزمون  اين رساندمی 8139 غیرانتفاعی سال

)ساخت  15)الكترونيك(،  11 :امتحانیهاي كدرشتهالزم به ذکر است براي پذيرش در  شود.برگزار می( اين اطالعیه 1مندرج در جدول شماره به شرح )
)متالورژي(،  27 )صنايع نساجی(، 26 ) صنايع شيميايی(، 25، )ساختمان( 22)چاپ(،  21(، مبلمان)صنايع چوب و  20صنايع فلزي(، ( 18و توليد(، 

تربيت ) 35) امور اداري(،  34)مكانيك موتورهاي دريايی(،  32، )الكترونيك و مخابرات دريايی( 31 )ناوبري(، 30 )معدن(، 29، )سراميك( 28
)ماشين  50 ) امور زراعی و باغی(، 48، )امور دامی ( 43 (،نقاشی - ) هنرهاي تجسمی 40، )طراحی و دوخت( 37، )مديريت خانواده(  36، (كودك

)معماري  58)فتوگرافيك(،  57، (پويانمايی) 56)مكاترونيك(،  55)حمل و نقل(،  54و گردشگري(،  )هتلداري 53، )موسيقی( 52هاي كشاورزي(، 
ت ( صورديپلمصرفاً بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کل  هارشته ايندانشجو در  پذيرشآزمون برگزار نخواهد شد و  )صنايع دستی( 59داخلی(، 

زمون صادر نخواهد شد و نیازي به شرکت در آ کارتاند، نام و انتخاب رشته نمودهثبت تحصیلیهاي رشته اينگیرد. لذا براي داوطلبانی که در می
  الزم است مفاد اين اطالعیه را به دقت مطالعه نمايند. اما باشد.نمی کارتسازمان جهت پرينت رسانی اين پايگاه اطالعمراجعه داوطلبان به 

و کد رشته محلهاي نامی توانند جهت مشاهده و ويرايش اطالعات ثبتگزينش در رشته هاي بدون آزمون می متقاضیکلیه داوطلبان  :1 مهم تذكر
 www.sanjesh.orgرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: پايگاه اطالعبا مراجعه به  11/5/89 لغايت 7/5/89 تاريخخود از انتخابی 

 اطالعات خود اقدام نمايند.و ويرايش )قسمت ويرايش اطالعات( نسبت به مشاهده 
توانند با توجه به میدر صورت تمايل نشده اند،  موفق به ثبت نام (30/3/98لغايت  19/3/98: داوطلبانی كه در زمان مقرر )2تذكر مهم 

 اقدام نمايند.  11/5/98لغايت  7/5/98از تاريخ نسبت به ثبت نام در رشته هاي بدون آزمون  1/4/98اطالعيه ثبت نام مورخ 

 در آزمون  شرکت کارتنحوه و زمان پرینت  -1
براي داوطلبان متقاضی رشته هاي با آزمون از روز سهمنحصراً و کارت شرکت در آزمون هاي امتحانی با آزمون کلیه رشته داوطلبانبراي برگ راهنما 

گیرد تا متقاضیان شرکت در آزمون بتوانند با وارد کردن اطالعات خود شامل: شماره براي مشاهده و پرينت بر روي سايت مذکور قرار می 8/5/98شنبه 
ال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرينت آن اقدام نمايند. داوطلبان براي پرينت کارت شرکت در خانوادگی، سپرونده، کد رهگیري و يا نام و نام

تعیین شده بر روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمايند.  نشانیآزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و 
و ارائه  رداهمراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و يا اصل شناسنامه عكسبديهی است براي شرکت در جلسه آزمون 

 آن الزامی است. لذا کلیه داوطلبان بايد شخصاً براي پرينت کارت شرکت در آزمون اقدام نمايند. 
 تذكر مهم: 

، پرونده و يا کد پیگیري مورد نیاز ، موفق به پرينت کارت شرکت داوطلبیاره اطالعات مربوط  به شم نچنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشت -1

در آزمون خود نمی شود، الزم است با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگويی و انتخاب نام آزمون و تعیین 

نام اقدام نمايند. الزم به ذکر است اين امكان براي وطلبی و يا کد پیگیري ثبتموضوع پیگیري نسبت به دريافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، دا

باشد که در سیستم پاسخگويی داراي عضويت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلبانی که اطالعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در داوطلبانی فراهم می

 يند.اين سیستم نسبت به بازيابی اين اطالعات اقدام نما

 8/5/98هاي با آزمون الزم است در زمان پرينت کارت شرکت در آزمون )از تاريخ رشته ثبت نام کننده درالزم به يادآوري است کلیه داوطلبان  -2

با توجه به هاي انتخابی خود نامی و کدرشته محلرسانی اين سازمان نسبت به ويرايش اطالعات ثبت( با مراجعه به پايگاه اطالع11/5/98لغايت 

 توضیحات اين اطالعیه و برگ راهنماي شرکت در آزمون در صورت نیاز اقدام نمايند.

 در آزمون:  شرکت کارتآدرس و محل رفع نقص  -2
در آنان )براي تعیین حوزه امتحانی( که  فعلیاستان و شهرستان محل اقامت  مبنايداوطلبان بر  کلیهدر آزمون  شرکت کارتآدرس و محل رفع نقص 

 باشد. می اطالعیه اينمندرج در  2اند به شرح جدول مشخص کرده، نامتقاضانامه ثبت

 داوطلبان الزم است به شرح زیر اقدام نمایند: ، در آزمون چنانچه مغایرتي مشاهده شد شرکت کارتدرخصوص مندرجات  -3
، 14 ،11 ،10، 6، 5، 4، 2، 1بندهاي  چنانچه داوطلبان مغايرتی در اطالعات مندرج در ، در آزمون شرکت کارتبا توجه به اطالعات مندرج بر روي  -1

استان محل  رشته تحصیلی،، اي ديپلمکد چهار رقمی رايانه، ملیشماره ، شماره شناسنامه، سال تولد، نام ،خانوادگیشامل نام ترتیببه   17و  16، 15
الزم است براي ، در آزمون مشاهده نمودند شرکت کارت انتخابیهاي محل رشته و عنوان کدديپلم و ديپلم، تاريخ اخذ مدرک کل معدل ، ديپلماخذ 

اطالعات نسبت به  ويرايشمراجعه و با ورود به قسمت اين سازمان  رسانیپايگاه اطالعمنحصراً به  11/5/98 تاريختا  حداکثر مذکوراصالح مورد يا موارد 
 ضروريمشاهده نمودند  تفاوتی )جنس، دين، معلولیت و زبان امتحانی( 13و  9،  7،  3بندهاي اصالح موارد اقدام نمايند و در صورتی که نسبت به 

سازمان سنجش مستقر در  نمايندهبه  18:00الی  14:00 بعدازظهر از ساعت و 12:00الی  30:8ز ساعت ا صبح 10/5/98پنجشنبه مورخ  روزدر است 
 مراجعه نمايند. اين اطالعیه  2باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 
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مشاهده نمودند به  «-»منفی  اي را بصورتهاي انتخابی( کارت شرکت در آزمون خود، کدرشته)کدرشته محل 17تبصره: چنانچه داوطلبانی در بند 
)قسمت ويرايش اين سازمان  رسانیپايگاه اطالعباشد و الزم است اين دسته از داوطلبان با مراجعه به کدرشته میمنزله عدم رعايت شرايط در آن 

 اطالعات( نسبت به اصالح کدرشته محل هاي انتخابی خود براساس ضوابط دفترچه راهنما اقدام نمايند.

نام خود داوطلب در نظر گرفته شده ر اساس اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبتدر آزمون هر داوطلب ب شرکت کارتاطالعات مندرج بر روي  سايرضمناً 
 ترتیب اثر داده نخواهد شد.رشته امتحانی و حوزه امتحانی تغییر مربوط به  تقاضاهاي به و
  11/5/98حداکثر تا تاريخ الزم است ، در آزمون مشاهده نمودند شرکت کارت( 8)بند  نامیثبت سهمیهچنانچه داوطلبان مغايرتی در اطالعات مندرج در  -2

نسبت به اصالح  رسانیپايگاه اطالعاين )قسمت ويرايش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سازمان  اين رسانیپايگاه اطالعمنحصراً به 
و  شد ندگزينش خواه اينصورت با سهمیه آزاد غیر در براي آنان اعمال گردد.سهمیه توسط ارگان مربوطه  يیددرصورت تأ اقدام نمايند تا سهمیه

گردد داوطلبانی که در مرحله اول ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده اند ولی سهمیه آنان ضمناً تأکید میباشد. قابل قبول نمی اعتراضیهیچگونه 
شن شدن وضعیت سهمیه خود )بعد از ويرايش( حداکثر تا تاريخ به هر دلیل از طرف ارگان ذيربط مورد تايید قرار نگرفته است، براي بررسی و رو

به ارگانهاي ذيربط نیز مراجعه نمايند. بديهی است در صورت تايید سهمیه توسط ارگان ذيربط، سهمیه درخواستی اعمال می گردد.در غیر  13/5/98
 اشد.بگونه اعتراضی قابل قبول نمیاينصورت با سهمیه آزاد گزينش خواهید شد و هیچ

باشد و يا عكس روي کارت وي داراي اشكاالتی از جمله، فاقد مهر بودن عكس، اشتباه چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلبی فاقد عكس می -3
الی  14:00و بعدازظهراز ساعت  12:00الی  30:8ساعت از  صبح 10/5/98پنجشنبه مورخ  در روزباشد ضروري است واضح نبودن عكس و ... می ،عكس

به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه  رداو کارت ملی يا شناسنامه عكس 3×4قطعه عكس  2با به همراه داشتن  18:00
 نموده تا مشكل برطرف گردد. پیگیري مراجعه نمايند و موضوع را اين اطالعیه   2براساس جدول شماره 

در ضرورت دارد، باشند، هاي موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی میمند به گزينش در رشتهعالقه اکنونهم که  آن دسته از داوطلبانی -4
با ورود به بخش ويرايش اطالعات و خريد کارت  ،رشته امتحانی خود اين موسسات در ، پس از اطمینان از پذيرشزمان پرينت کارت شرکت در آزمون

به عنوان  ريال (هزار شصت و نه) 000/69شبكه بانكی شتاب که پرداخت الكترونیكی آنها فعال باشد، با پرداخت مبلغ  اعتباري بوسیله کارتهاي عضو
 .مورد نظر خود اقدام نمايند يهاه و نسبت به ثبت کدرشته محلدونام اقدام نموده و مشخصات کارت اعتباري را در محل مربوط درج نموجه ثبت

بايست از برگ راهنماي شرکت در آزمون که بر روي سايت اين سازمان قرار داده براي آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون می کلیه داوطلبانيادآوري: 
 خواهد شد، پرينت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمايند.

 قابل توجه داوطلبان موارد مهم  -4
 الزامی است. رداعكسو يا اصل شناسنامه  ملی کارتاصل ، در آزمون شرکت کارتهمراه داشتن پرينت ، جلسه آزمون در زمان حضور در -1
)هشت( آغاز  8:00)هفت و سی دقیقه( بسته خواهد شد. فرآيند برگزاري آزمون رأس ساعت  7:30هاي امتحانی رأس ساعت درهاي ورودي حوزه -2

 و يا سالنهاي امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درهاي ورودي به محوطه می
 سیاهاد چند مد، رداعكسو يا اصل شناسنامه  ملی 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 حسابجزوه، کتاب، ، دستیساک ، دستیاز جمله کیف  اضافی وسايلاز آوردن  بايدداوطلبان  -4

 همچنین وسايل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداري نمايند.
لكترونیكی و دستگاههاي حافظه دار از جمله تلفن همراه،ساعت الزم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسايل ارتباط ا -5

ر هوشمند،دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و غیره درجلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري که بخشی از آن د
 .آمده است، موجب محرومیت از گزينش در آزمون می شود« د»بند 

تقلّب  و تخلّف مصاديق از ماهیتاً امتحانی مدارک ارائه در تعلل و مقرر زمان در پاسخنامه  ارائه عدم پاسخنامه، نمودن پاره و نمودن مخدوش  -6
  .آزمونهاي سراسري رسیدگی و برخورد خواهد شد رسیدگی به تخلفات و جرايم در قانون با برابر متخلف داوطلبان با و میگردد محسوب

 هاي جدید:نام و اعالم رشتهتغییرات دفترچه راهنماي ثبت و اصالحات -5
هاي جديد و يا اصالحاتی را پس از انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته به اين محلرشته کدبرخی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

سنجش آموزش در سايت سازمان اين آزمون  7/5/98ر اطالعیه مورخ داند که اين قبیل کد رشته محلها و اصالحات اعالم شده سازمان اعالم نموده
نسبت به مطالعه آن اقدام نموده و هاي با آزمون يا با سوابق تحصیلی الزم است کلیه داوطلبان اعم از داوطلبان متقاضی رشته خواهد گرفت.قرار کشور 

 خابی خود را ويرايش نمايند.محلهاي انت در صورت تمايل با توجه به مندرجات اين اطالعیه رشته

 سراسري آزمونهايدر  جرائمبه تخلفات و  رسیدگيقانون  -6
 قانون مشتمل بر موارد زير است: ايندر  جرائمتخلفات و  -5ماده 
ارتباط الكترونیكی و  وسايلاز قبیل  غیر مجاز وسیلهآزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه  برگزاريدر  نظمیکه موجب بی  عملیهرگونه  ارتكاب - الف

 دار.حافظه دستگاههاي
 هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل: ارتكاب - ب
 در آزمون. شرکتمجعول براي  گواهی تصويرمجعول يا  گواهیيا  مدرکارائه  -1
 و طراحان سوال براي تخلف در آزمون. اجرايیآزمون از قبیل عوامل  اندرکاران دستبا داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحانی يا  تبانی -2
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 .اصلیدر جلسه آزمون به جاي داوطلب  شرکتمجعول يا  هويتثبت نام در آزمون با  -3
 دار.حافظه و دستگاههاارتباط الكترونیكی  وسايلاز قبیل  غیرمجاز وسیلهاستفاده 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 دسترسی - 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  دستیابیمون يا تالش در جهت افشاي سواالت آز -ز 
 غیرواقعیيا  واقعیآزمون 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.
 زير را درباره متخلفان دارند: مجازاتهايبه  حكمصدور  صالحیت، به تخلفات رسیدگی هايهیأت - 6ماده 
 از گزينش در آزمون همان سال. محرومیتيا  ذيربطبا درج در پرونده داوطلب و اعالم به مراجع (: اخطار کتبی 5بند )الف( ماده ) در مورد مشموالن -الف 
از  محرومیتداوطلب در همان سال و  قبولیاز گزينش علمی در آزمون همان سال و ابطال  محرومیت( : 5در مورد مشموالت بند )ب( يا بند )ج( ماده ) -ب 

 در آزمون از يك تا ده سال. شرکت
به تخلفات در آزمون رسیدگینظر  تجديد هیأتهی در نظرخوا تجديدقانون قابل  اين( 6بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده ) هايهیأتآراء  -تبصره 
 باشد.ها می
 ريال( 000/000/10) میلیوناز ده  نقدي جزايو اعمال  رسیدگیمتهم را براي  رسیدگیهاي ت( هیأ5)ز( و )ح( ماده )، )و(، (ه)، )د( بندهايدر مورد مشموالن  - 7ماده 

 نمايند.معرفی می دادگستري محاکم يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به ريال( 000/000/000/1) میلیاردتا يك 
دهنده و  شود و تشكیلمجازات می تشديدباشد موجب  شبكهدر يك گروه يا  عضويت( چنانچه در قالب 5هر يك از اعمال موضوع ماده ) ارتكاب - 8ماده 

فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد  جرائمتخلفات و  ارتكابدد. مجازات هر يك از اعضاء که در گرمی محكوممجازات  حداکثربه  شبكهگروه يا  سرکرده
 باشد.می مرتكبشده براي  ذکرحداقل مجازات 

 اداريبه تخلفات  رسیدگی هايهیأت رسیدگیجزايی يا  قوانین سايربرابر  رسیدگیبه تخلفات در آزمونها مانع از  رسیدگی هايهیأتدر  رسیدگی - 9ماده 
قانون به مجازات  اين( 7( و )6عالوه بر مجازات مندرج در مواد ) مرتكبنیست و  دانشجويان انضباطیهاي علمی يا کمیته هیأت اعضاي انتظامی هايهیأتيا 

 گردد.می محكومو مقررات  قوانین سايرمقرر در 
به  رسیدگی هیأت، (6مجازات مندرج در بند )الف( ماده ) استثنايبه ، قانون اينمندرج در  مجازاتهايبه يكی از  فردي قطعی محكومیتدر صورت  - 10ماده 

به وي  مدرکيا  گواهیهر گونه  اعطايمربوط از صدور و  آموزشیصورت موسسه  ايننمايد. در وي در آزمون را ابطال می قبولی، هاتخلفات در آزمون
درمان و آموزش پزشكی يا ، ت بهداشتريا وزا فنآوريو  تحقیقات، شده باشد وزارت علومء فارغ التحصیلی به وي اعطا گواهیخودداري خواهد نمود و چنانچه 

 باشند.می گواهیملزم به ابطال آن  اسالمیوزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد 
از قبیل  اساسیغیرمتعارف مشهود و  مغايرتهايو سوابق تحصیلی وي داوطلبی  اکتسابیبین نمرات و رتبه ، هاي فنی و علمیچنانچه با بررسی - 11ماده 

از ها به تخلفات در آزمون رسیدگیبدوي  هايهیأت تأيیدبا ، در آزمون وجود داشته اکتسابیدانشگاهی با رتبه و نمره و دوره پیش ديپلمعدم تطابق معدل 
حاصل از امتحان  نتايجبراساس ، داوطلب ايننهايی آزمون  وضعیتآيد. تعیین امتحان مجدد به عمل می اختصاصیو  عمومیس داوطلب در يك يا چند در

 باشد.ت بدوي میأمجدد بر عهده هی

ايام تعطيل و در وقت اداري  بغير ازروزه كه واحد اطالعات و پاسخگويی به سواالت در اين خصوص از اين تاريخ همه رساند می اطالعه ب ضمناً

تماس حاصل  021 - 42163توانند به منظور پاسخگويی به سواالت خود با شماره تلفن باشد. لذا داوطلبان گرامی میآماده پاسخگويی به سواالت می

 فرمايند.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور   
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 4صفحه 

  1398شهرستان محل برگزاري آزمون کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي سال 

 

 توضيحات نام شهر محل برگزاري نام استان

 (10آذربايجان شرقی)

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

 (1021شبستر) (1021شبستر)

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

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

 (1017سراب)  (1017سراب )

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

 (1001آذرشهر ) (1001آذرشهر )

 (1014)و جلفا  1029مرند  (1029مرند )

 (1005اسكو ) (1005اسكو )

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

 (11آذربايجان غربی)

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

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

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

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

 (1109بوکان) (1109بوکان )

 (1127سلماس) (1127سلماس )

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

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

 (12اردبیل)

 (1215گرمی )( و 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)

 (1317خمینی شهر ) (1317خمینی 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)
   (1407ايوان)(و 1418( و مهران)1408(، بدره )1419(، ملكشاهی)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(، دشتی )1520( ، کنگان)1506(، جم)1516دير) ( 1514دشتی)

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

 ( 1511دشتستان ) (1511دشتستان)
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 5صفحه 

 (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 جنوبی)

 ( 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 )1916تربت جام ) (،1915صالح آباد) (1916تربت جام)

 (20خراسان شمالی)

 ( 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)

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

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

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

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

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

  (2121آغاجاري)و ( 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)2304سمنان) (،2303سرخه) (2304سمنان)

 (2302دامغان ) (2302دامغان)

 (2308میامی)( 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)

 (2406( و چابهار)2433کنارک ) (2406چابهار)
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 6صفحه 

 (2416مهرستان)( و 2430(، 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 )2568ممسنی ) (2568ممسنی)

 (2504استهبان) ( و2576نی ريز) (2576نی 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)2610بويین زهرا )(، 2614تاکستان) (2614تاکستان)

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

 (28كردستان)

 (2823کامیاران)(، 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)

 (3016سنقر)( و 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 باباجانی)3013(، روانسر)3004(، پاوه)3009جوانرود) (3009جوانرود)

كهگيلويه 

 (31بويراحمد)

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

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

 (32گلستان)

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

 گلستان می باشند.
 (3223( و مینودشت )3222(، گالیكش )3221)(، مراوه تپه 3215کالله )،( 3219گنبدکاووس) (3219گنبدکاووس)

 (3212( و علی آباد )3210(، رامیان )3202ازادشهر ) (3202آزادشهر)
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 7صفحه 

 (33گيالن)

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

 (3307بندر انزلی) (3307بندرانزلی)

 (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 شمالی)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(، حاجی آباد)3702(، ابوموسی)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)

 (3902ابرکوه )( و 3910(، خاتم )3908(و تفت )3906( و بهاباد )3907(، بافق )3917(، مهريز )3913( ، صدوق )3920يزد) (3920يزد)

 (3905اردکان ) (3905اردکان )

 (3918میبد) (3918میبد)
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 8صفحه 

 1398سال  نام و آدرس محل تشكیل باجه رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي – 2جدول شماره 

 

  

 صــــه هاي رفع نقـــنشانی باج كارتــصمحل رفع نق انـنام شهرست ان ــنام است

آذربایجان 

 شرقي

 جهاد)نصف راه( ، خیابان ورزشمیدان تبريز:  دانشگاه شهیدمدنی آذربايجان تبريز تبريز

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

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

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

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش آذرشهر
 مرند : میدان دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند مرند

 ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان  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 دانشگاه بناب بناب

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

آذربایجان 

 غربي

 دانشگاه ارومیه  ارومیه: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، ستاد مرکزي پرديس دانشگاهی دانشگاه ارومیه ارومیه

 آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت  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 عالی میاندوآب           میاندوآب

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

 وي : بلوار آيت اله خويی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوي ، ساختمان اداريخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوي خوي

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

 اردبیل

  

 اداره کل امور آموزشی سابق اردبیل : خیابان دانشگاه ،  دانشگاه محقق اردبیلی ، ساختمان  دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

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

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

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

 اصفهان

 ساختمان ستاد آزمونهادرب شمالی دانشگاه ، اصفهان: میدان آزادي، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان،  دانشگاه اصفهان اصفهان

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

 کیلومتر شش بلوار قطب راونديکاشان:  دانشگاه کاشان کاشان

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

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

 جان )زرين شهر( : ابتداي ورودي شهر سده لنجان لن دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان لنجان

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

 شهرخمینی
 موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی

 خمینی شهر -اصفهان 
 خمینی شهر ، منظريه ، بلوار پرديس 

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

 ایالم
 ايالم

 موسسه آموزش عالی غیردولتی 

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

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

 البرز

 میدان دانشگاه: خیابان شهید بهشتی )حصارک(،  کرج دانشگاه خوارزمی پرديس کرج        کرج

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

 بوشهر

 خیابان شهید ماهینی  -: بهمنی بوشهر دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 دشتستان )برازجان( : روبه روي دادگستري  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دشتستان دشتستان
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش دشتی

 شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش  آموزش و پرورش بندرگناوه
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 9صفحه 

 1398سال  د دانشگاه فني و حرفه ايآزمون کارداني نظام جدی ورود به جلسه نام و آدرس محل تشكیل باجه رفع نقص کارت – 2جدول شماره ادامه 

 

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

 تهران

 ورامین : پیشوا ، شهرک نقش جهان  واحد ورامیندانشگاه آزاد اسالمی  ورامین

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

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

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

 تهران

 دانشگاه خوارزمي 

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

 دانشكده فرهنگ و ارتباطات 

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

چهار محال و 

 بختیاري

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

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

 خراسان جنوبي

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

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

 خراسان رضوي

 ، مديريت آموزشی دانشگاهمشهد: بلوار وکیل آباد، روبروي پارک ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی  دانشگاه فردوسی مشهد مشهد

 ساختمان معاونت آموزشی و تحصیالت تكمیلیسبزوار: توحید شهر، دانشگاه حكیم سبزواري،  حكیم سبزواريدانشگاه  سبزوار

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

 آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت  آموزش و پرورش تربت جام

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

 کاشمر : بلوار سید مرتضی ، جنب مسكن مهر  کاشمرمرکز آموزش عالی کاشمر

 قوچان(  -جاده )مشهد 5قوچان: کیلومتر  صنعتی قوچاندانشگاه  قوچان

 انتهاي خیابان غفاري گناباد:  گناباد مجتمع آموزش عالی گناباد

 خراسان شمالي

 601شهريور جنوبی ، خیابان دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشكده فنی و مهندسی ، اتاق  17بجنورد : امتداد خیابان  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد بجنورد
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط 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 عالی جهاد دانشگاهی خوزستان  اهواز
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش بندرماهشهر

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

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش شوشتر
 برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و  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
 شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش آموزش و پرورش خرمشهر

 زنجان

 جاده تبريز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزي، واحد رايانه 6زنجان: کیلومتر  دانشگاه زنجان زنجان 

 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش ابهر
 پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و 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 اصلی، کتابخانه مرکزي دانشگاه دانشگاه دامغان دامغان

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

سیستان و 

 بلوچستان

 زهدان : انتهاي بلوار بزرگمهر  زاهدانهاتفموسسه آموزش عالی غیر انتفاعی  زاهدان 

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

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

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران:  آموزش و پرورش زابل
 حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط آموزش و پرورش چابهار
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 10صفحه 

1398د دانشگاه فني و حرفه اي سال آزمون کارداني نظام جدی ورود به جلسه نام و آدرس محل تشكیل باجه رفع نقص کارت – 2جدول شماره ادامه   

 

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

 فارس

 شیراز: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز 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

 داراب : میدان سرداران ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب دانشگاه آزاد اسالمی 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

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

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

 فسا : انتهاي بلوار شهید محب  فسادانشگاه  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

 پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و 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 آموزش و پرورش نی ريز

 قزوین

 بابايی ، آموزشكده فنی و حرفه اي پسران قزوين)شهید بايايی(قزوين : خیابان شهید  آموزشكده فنی و حرفه اي پسران قزوين قزوين

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

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

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

 کردستان

  واحد صدور کارتسنندج: خیابان پاسداران، خیابان دانشگاه، درب اصلی دانشگاه کردستان،  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

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

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

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

 کرمان

 دانشكده فنی شهید چمران کرمانکرمان: خیابان شهید مصطفی خمینی )شهاب(، ابتداي اتوبان هفت باغ علوي،  دانشكده فنی 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 آموزشی بافتدانشگاه پیام نور مرکز  بافت

 جاده بندر عباس 8جیرفت: کیلومتر  دانشگاه جیرفت جیرفت

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

 سیرجان : ابتداي جاده بافت  دانشگاه صنعتی سیرجان سیرجان

 پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و  آموزش وپرورش شهربابك

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

 کرمانشاه

 آموزش، سازمان مرکزي دانشگاه، ادارهکرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي  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

 دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشی و تحصیالت تكمیلی ياسوج: میدان معلم، خیابان دانشجو، دانشگاه ياسوج ياسوج )بويراحمد(

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

 گچساران : فلكه فردوسی ، شهرک مدرس ، مجتمع دانشگاهی )سايت( دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران گچساران
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 نشانی باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص نام شهرستـان نام استــان 

 گلستان

 گرگان 
ع دانشگاه علوم کشاورزي ومناب

گرگان طبیعی  
 گرگان: خیابان شهید دکتر بهشتی

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

 گیالن

 گیالن ی دانشگاهبلوار حافظ، خیابان ملت، روبروي شهر بازي، پرديس دانشگاهرشت:  دانشگاه گیالن رشت 

 گیل رودباررستم آباد ، انتهاي بلوار ولیعصر)عج(، موسسه غیرانتفاعیرودبار : شهر گیل رودبارموسسه غیرانتفاعی رودبار

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

 الهیجان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 شرق گیالن )الهیجان(
 ع اداري آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجانکاشف شرقی ، خیابان شقايق ، مجتم الهیجان : 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 بندرانزلی

 لرستان

 تهران(، دانشگاه لرستان -جاده )خرم آباد  5خرم آباد: کیلومتر دانشگاه لرستان 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 العظمی بروجردي -جاده )بروجرد 3بروجرد: کیلومتر  بروجردي العظمیاهلل دانشگاه حضرت آيت بروجرد

 مازندران

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

 شهريور ، رو به روي مسجد امام حسین )ع(، حوزه معاونت آموزشی 17چالوس : خیابان  دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس چالوس 

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

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

 بابل: خیابان شريعتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بابل

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

 مرکزي

 درب اصلی دانشگاه، روبه روي باجه انتظامات ،اراک: میدان شريعتی، ابتداي بلوار میرزاي شیرازي ، دانشگاه اراک  دانشگاه اراک اراک 

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

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

 هرمزگان

 آزادشهر، بلوار افروز شهابی پور، مجتمع آموزشی پژوهشی بصیرت )گفتگوي تمدنها(: بندرعباس دانشگاه هرمزگان بندرعباس

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

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

 همدان

 همدان: شهرک مدرس ، خیابان ابوطالب، جنب دبیرستان، دانشكده علوم انسانی بوعلی سینادانشگاه  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
پسران آموزشكده فنی و حرفه اي 

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

 یزد

 ورودي دانش راه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد،چهار ،يزد: صفائیه دانشگاه يزد يزد 

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

 اردکان : بلوار آيت اهلل خاتمی  دانشگاه اردکان اردکان
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