
تصدي منصب قضاء  آزمون( جذب عمومی )ت در ـص کارت شرکــو آدرس محل رفع نق محل برگزاري  شهرستاناستان و  نام  - 2جدول شماره 
 1400قوه قضائیه 

 

محل  نام استــان

 برگزاري

 نام شهرستـان

 محل برگزاري
 نشانی باجـــه هاي رفع نقــــص کارتمحل رفع نقــص

 بهشتی راهی شهیدسهنبش حکیم نظامی خیابان مشروطه(امامیه سابق)، بلوار  :تبریز پیام نور تبریزدانشگاه  تبریز آذربایجان شرقی

 خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، ستاد مرکزي پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه ارومیه: دانشگاه ارومیه ارومیه آذربایجان غربی

 دانشگاه یاصل ي. ورودیلیدانشگاه. دانشگاه محقق اردب ابانیخ  اردبیل : دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل اردبیل

 میدان آزادي، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان،درب شمالی، ستاد آزمونها  اصفهان : اصفهاندانشگاه  اصفهان  اصفهان

 آموزش 2اتاق  -طبقه اول -يساختمان مرکز -یدانشگاه خوارزم-حصارك دانیم  : کرج خوارزمی کرجدانشگاه  کرج البرز

 تهران تهران

دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه 

  میدان فردوسی ، به سمت انقالب ، کوچه شاهرودتهران :  سوره (برادران و خواهران) 

   ، مدیریت آموزشی دانشگاهمشهدآباد، روبروي پارك ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی بلوار وکیل : مشهد دانشگاه فردوسی مشهد مشهد خراسان رضوي

مجتمع اموزش عالی جهاد دانشگاهی  اهواز خوزستان
 خوزستان-

 دانشگاهی خوزستان مجتمع آموزش عالی جهاد -بلوار پردیس  -جاده گلستان  اهـواز:

 دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان سیستان و بلوچستان
سازمان مرکزي دانشگاه سیستان و بلوچستان، دفتر معاونت خیابان دانشگاه، ورودي زیباشهر،   زاهدان :

 آموزشی دانشگاه

 : خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیرازشیراز دانشگاه شیراز شیراز فارس

 نور امینواب مجتمع ادارات دانشگاه پ قزوین: قزوین پیام نور مرکز  دانشگاه قزوین قزوین

  جنب درب ورودي دانشگاه: بلوار الغدیر، بعد از شهرك قدس ، دانشگاه قم ،  قم دانشگاه قم قم قم

 آموزش: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازي ، سازمان مرکزي دانشگاه، اداره  کرمانشاه دانشگاه رازي کرمانشاه کرمانشاه  کرمانشاه

 مهندسی دانشگاه شهید باهنرکرمان دانشکده فنی و -بلوار جمهوري اسالمی  کرمان : دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان کرمان

دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع  گرگان گلستان

 طبیعی گرگان
 : خیابان شهید دکتر بهشتی گرگان

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی  رشت  گیالن

 رشت-غیر دولتی احرار
 موسسه آموزش عالی احرار -سید احمد خمینی شهرك  -بعد از ایران برك  -جاده الکان :  رشت

 
               

    
 

               
    

 

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

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

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

دانشگاه بوعلی سینا  همدان  همدان

 

 یدانشکده علوم انسان- رستانیابوطالب جنب دب ابانیهمدان شهرك مدرس خ همدان :


