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شهرستان  براساسدرصد 70استخدامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان  آزمونبرگزاري  محل شهرستان - 1جدول شماره 
 متقاضیانفعلیاقامتحلم

 نام استان
 شهرستان محل

 برگزاري آزمون 
 محل اقامت شهرستان

 آذربايجان

(10شرقي)  

 (1012تبريز)

(، 1014(، جلفاا)1012(، تبرياز)1009ستان آباا))(، ب1006(، اهر)1005(، اسکو)1001آذرشهر)

(، هااري  1038(، ورزقااان)1026کلیباار) (،1021(، شبسااتر)1017(، ساارا )1025خااآاآیري) )

 (1036(و میانه )1029مرنآ) ،(1040)

 (1028مراغه)
( و هشاترو) 1032(، ملکان)1023(، عجب شیر)1016(، چاراويماق)1010(، بنا )1028) مراغه

(1041 ) 

 (11غربي) يجانآذربا

 ( 1106( و اشنويه)1104ارومیه ) (1104)ارومیه

 (1123خوی)
(، 1117(، چالااااآران)1133(، ماااااکو )1127(، سااالما )1119پااااار )ي(، چا1123خاااوی)

 ( 1131( و شوط)1111پلآشت)

 (1124سر)شت) (1124سر)شت)

 (  1115کا )( و ت1129(، شاهی) )ژ )1109(، بوکان)1138) میانآوآ   (1138میانآوآ )

 (1140نقآ )(، 1113(، پیرانشهر)1135مهابا)) (1135مهابا))

 استان ار)بیل متقاضیان همه (1202ار)بیل) (12ار)بیل)

 استان متقاضیان همه (1310اصفهان)  (13اصفهان)

 استان ايالم متقاضیان همه (1405)ايالم  (14ايالم)

 استان بوشهر متقاضیان همه (1502بوشهر)  (15بوشهر)

 (16تهران)
 (1607تهران)

(، 1610(، بهارسااتان )1623(، قااآ )1624(، شاهريار)1612(، رباااط کااري )1602اسالمشاهر )
،  (1622، لواساااانا )(1620(، شااامیرانا )1625(، ماااالر))1607(، تهاااران)1616پااار)ي )

 (1627و ییروزکو  )( 1615ری ) ،(1609)ماونآ)

 ( 1635( و قرچك )1633(، پیشوا )1604ت )(، پاکآش1636ورامی) ) (1615)ری
چهار محال و 

 (17بختیاری)
 استان چهار محال و بختیاری  متقاضیان همه (1709شهر کر))

 استان خراسان جنوبي  متقاضیان همه (1802بیرجنآ) (18خراسان جنوبي)

 (19خراسان رضوی)

 (1960مشهآ)
(، مشاهآ 1955(، کاال  )1949ماان)(، یري1947(، سارخ  )1928(، چنااران )1906بینالو) )

 (1916(، تربت جام)1915(، صالح آبا))1909تايبا) )( 1960)

 (  1912(، ییروز  )1965نیشابور) (  1965نیشابور)

 (1937( و )رگز )1951قوچان ) (1951قوچان)

 (1922تربت حیآريه)

(، 1953کاشاامر)(، 1920(، زاو  )1962(، مااه و) )1957(، گنابااا) )1922ترباات حیآريااه )

و بجساتان (1908(، باخزر )1940(، رشتخوار)1930(، خلیل آبا))1934(، خواف)1905بر)سک))

(1901  ) 

 ( 1942( و )اورزن )1941(، خوشا  )1926(، جوي) )1923جغتای)(، 1945سبزوار) (1945سبزوار)

 استان خراسان شمالي متقاضیان همه (2005بجنور)) (20خراسان شمالي)

 (21ن)خوزستا

 (2112اهواز)

(، 2124(، بهبهان)2110(، باوی)2117(، باغ ملك)2112(، اهواز)2104(، امیآيه)2121آغاجاری)

(، 2166(، کااارون)2140(، شوشااتر)2134(، رامهرمااز)2131(، )شاات آزا)گااان)2111حمیآيااه)

و هاويز  (2107(، اناآيکا)2144)لاي)( ،2132(، رامشایر)2148(، هفتگل)2146مسجآسلیمان)

 (2115ايذ ) و(2151)

 ( 2142( و گتونآ)2138(، شوش)2109(، انآيشمك )2129))زیول (2129)زیول)

 ( 2150( و هنآيجان )2120(، ماهشهر)2125(، خرمشهر)2135(، شا)گان)2102آبا)ان ) (2125خرمشهر)

 استان زنجان  متقاضیان همه (2212زنجان) (22زنجان)

 استان سمنان  انمتقاضی همه (2304)سمنان (23سمنان)

 سیستان وبلوچستان

(24) 

 ( 2419( و میرجاو )2418(، زاهآان)2408خاش) (2418)زاهآان

 (2403ايرانشهر)
(، ینااو  2416(، مهرسااتان)2411(، )لگااان)2425(، سااراوان)2429(، ساارباز)2403ايرانشااهر)

  (2402، بمپور)(2430سیب سوران)( و 2437)

  ( 2448( و هامون )2435(، هیرمنآ )2446(، نیمروز)2422(، زهك)2414زابل) (2414زابل)

  (2438قصرقنآ)( و 2440(، نیك شهر )2433(، کنارک)2406بهار)چا (2406بهار)چا
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 متقاضیانفعلیاقامتمحل

 نام استان
 شهرستان محل

 برگزاري آزمون 

 محل اقامت شهرستان 
 

 (25یار )

 (2536شیراز)

(، خاارم 2510(، پاسااارگا))2509(، بوانااا )2507(، اقلیااآ)2502(، ارساانجان)2501آبااا) )

(، 2538(، یراشابنآ)2536(، شایراز)2528(، سپیآان)2524(، رست )2551(، کازرون)2516بیآ)

، (2581خراماااه) ،(2568(و ممساااني )2565(، مرو)شااات)2535(، کاااوار)2543ییروزآباااا))

 (2533زرقان)

 (2541یسا)

( 2522(، )ارا )2515جهرم ) (2531(، سروستان)2576(، ني ريز)2504(، استهبان)2541یسا)

( 2519خاان ) (،2557(، گااراش)2558( )رسااتان)2546(، قیروکااارزي) )2526زرياا) )شاات )

 (2571( مهر)2561)مر))

 قزوي) استان  متقاضیان همه (2619)قزوي) (26زوي))ق

 استان ق  متقاضیان همه  (2704)ق  (27ق )

 کر)ستان استان متقاضیان همه (2819)سننآ  (28کر)ستان)

 (29کرمان)

 (2940)کرمان
( و 2942(، کوهبناان )2940(، کرماان)2924(، زرنآ)2914(، راور)2905بر)سیر) ،(2903بایت)

 (2901ارزوئیه) ،(2929شهربابك) ( 2915و انار) (2927سیرجان) (،2918ریسنجان)

 (2912جیریت)

(، قلعاه گان  2946(، منوجان)2944(، کهنو )2943(، یاريا )2912(، جیریت )2932عنبرآبا))

( 2909نرماشااایر)  (،2907(، یهااار )2923ريگاااان) (2902(، رابااار)2908بااا ) (،2934)

 (2921رو)بارجنو )

 (30کرمانشا )

 (3024کرمانشا )
(، 3025نگااور)ک(، 3029(، هرسای))3013(، روانسار)3007(، ثاال  باباجااني)3024کرمانشا )

 ( 3018(، صحنه)3016سنقر)

 (3009جوانرو)) (3009جوانرو))

 (3027گیالنغر ) (3027گیالنغر )

 (3020(، قصرشیري))3014سرپل ذها ) (3014سرپل ذها )

 (3004پاو ) (3004پاو )

 (3011(، )ا)هو)3002آبا) غر ) ماسال (3002آبا) غر ) ماسال

 استان کهگیلويه و بويراحمآ متقاضیان همه (3103()بويراحمآ)ياسو  (31کهگیلويه و بويراحمآ)

 (32گلستان)

 (3217)گرگان
(، 3210(، رامیان)3208(، ترکم))3207(، گمیشان)3205(، بنآرگز)3203آقال)، (3217رگان)گ

 (3213(، کر)کوی)3212)علي آبا)

 (3219گنبآ کاوو )
(، 3223(،مینو)شات)3222(، گاالیک))3221(، ماراو  تپاه)3215کالله) (،3219گنبآ کاوو )

 (3202آزا)شهر)

 (33گیالن)

 (3313)رشت
(، 3327(، شافت)3319(، رو)بار)3315(، رضوانشهر)3307(، انزلي)3302(، آستارا)3313رشت)

 (3343(، ماسال)3336(،یوم))3334(، طوال))3329صومعه سرا)

 (3338)هیجان)
(، اسااتانه 3325(، ساایاهکل)3306(، املاا))3323(، رو)ساار)3341(، لنگاارو))3338)هیجااان)

 (3304اشرییه)

 لرستاناستان  متقاضیان همه (3413آبا))خرم (34لرستان)

 (35مازنآران)

 (3527ساری)
 ،(3520( و جويبار)3528(، میانآرو))3536(، گلوگا  )3539(، نکا)3513(، بهشهر)3527ساری)

 (3534(، قائمشهر)3529(، سوا)کوشمالي)3530( سوا)کو )3533سیمرغ)

 (3509بابل)

 (3538(، محمو)آباااا))3532(، یرياااآونکنار)3512(، بابلسااار)3509(، بابااال)3503)آمااال) 

(، عباااا  3545( ، نوشاااهر)3543(، نااور )3523رامسااار)( 3522(، چاااالو )3517تنکاااب))

  (3521کالر)شت)(، 3516)آبا)

 مرکزی استان متقاضیان همه  (3602اراک) (36مرکزی)

 هرمزگان استان متقاضیان همه  (3709)بنآرعبا  (37هرمزگان)

 همآان استان متقاضیان همه (3823)همآان (38همآان)

 استان يز) متقاضیان همه (3920يز)) (39يز))

  استان البرز متقاضیان همه (4008کر ) (40البرز)

 


