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 استان محل اقامت نام شهرستان محل برگزاري آزمون استان

 ) 10کلیه داوطلبان استان آذربایجان شرقی( )1012تبریز( )10آذربایجان شرقی(

 )11آذربایجان غربی(کلیه داوطلبان استان  )1104ارومیه( )11آذربایجان غربی(
 )12کلیه داوطلبان استان اردبیل( )1202اردبیل( )12اردبیل(

 ) 13کلیه داوطلبان استان اصفهان( )1310اصفهان( )13اصفهان(
 )40کلیه داوطلبان استان البرز( )4008کرج( )40البرز(
 )14کلیه داوطلبان استان ایالم( )1405ایالم( )14ایالم(

 )15کلیه داوطلبان استان بوشهر( )1502بوشهر( )15بوشهر(
 )16کلیه داوطلبان استان تهران( )1607تهران( )16تهران(

 )17کلیه داوطلبان استان چهارمحال و بختیاري( )1709شهرکرد( )17چهارمحال و بختیاري(

 )18کلیه داوطلبان استان خراسان جنوبی( )1802بیرجند( )18خراسان جنوبی(
 )19کلیه داوطلبان استان خراسان رضوي( )1960مشهد( ) 19خراسان رضوي(

 )20کلیه داوطلبان استان خراسان شمالی( )2005بجنورد( )20خراسان شمالی(
 ) 21کلیه داوطلبان استان خوزستان( )2112اهواز( )21خوزستان(

 )22کلیه داوطلبان استان زنجان( )2212زنجان( )22زنجان(

 )23کلیه داوطلبان استان سمنان( )2304سمنان( )23سمنان(
 )24کلیه داوطلبان استان سیستان و بلوچستان( )2418زاهدان( )24سیستان و بلوچستان(

 ) 25کلیه داوطلبان استان فارس( )2536شیراز( )25فارس(
 )26کلیه داوطلبان استان قزوین( )2619قزوین( )26قزوین(

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

 )28کلیه داوطلبان استان کردستان( )2819سنندج(  )28کردستان(
 )29کلیه داوطلبان استان کرمان( )2940کرمان( )29کرمان(

 ) 30کلیه داوطلبان استان کرمانشاه( )3024کرمانشاه( )30کرمانشاه(

 )31و بویراحمد(کلیه داوطلبان استان کهکیلویه  )3103بویراحمد( )31کهکیلویه و بویراحمد(
 )32کلیه داوطلبان استان گلستان( )3217گرگان( )32گلستان(

 )33کلیه داوطلبان استان گیالن( )3313رشت( )33گیالن(
 )34کلیه داوطلبان استان لرستان( )3413خرم آباد( )34لرستان(

 ) 35کلیه داوطلبان استان مازندران( )3527ساري( )35مازندران(

 )36کلیه داوطلبان استان مرکزي( )3602اراك( )36مرکزي(
 )37کلیه داوطلبان استان هرمزگان( )3709بندرعباس( )37هرمزگان(

 )38کلیه داوطلبان استان همدان( )3823همدان( )38همدان(
 )39کلیه داوطلبان استان یزد( )3920یزد( )39یزد(
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 1399 قوه قضائییه   -دادگستري  کارشناسان رسمی آزمون نام و آدرس محل تشکیل باجه رفع نقص کارت ورود به جلسه – 2جدول شماره 

 

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

آذربایجان 

 شرقی
 : میدان جهاد(نصف راه) ، خیابان ورزشتبریز دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان تبریز تبریز

آذربایجان 

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

 3ورودي شماره -پردیس غربی دانشگاهدانشگاه محقق اردبیلی ، : خیابان دانشگاه ،  اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل اردبیل

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

 ساختمان مرکزي-دانشگاه ایالم-بلوار پژوهش(بانگنجاب):  ایالم ایالمدانشگاه  ایالم ایالم

 : خیابان شهید بهشتی (حصارك)، میدان دانشگاه کرج دانشگاه خوارزمی پردیس کرج        کرج البرز

 خیابان شهید ماهینی  -: بهمنی بوشهر دانشگاه خلیج فارس بوشهر بوشهر

 تهران تهران
دانشکده فرهنگ و ارتباطات 

 دانشگاه سوره 
  میدان فردوسی ، به سمت انقالب ، کوچه بن بست شاهرود -خیابان انقالب : تهران

چهار محال و 
 بختیاري

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

خراسان 
 جنوبی

 بیرجند
 دانشگاه بیرجند

 ، دانشگاه بیرجند، سازمان مرکزيانتهاي بلوار دانشگاه :بیرجند

خراسان 
 رضوي

 دانشگاه فردوسی مشهد مشهد
 دانشگاه آموزشی مدیریت ، مشهد فردوسی دانشگاه شمالی درب ملت، پارك روبروي وکیل آباد، بلوارمشهد: 

خراسان 
 شمالی

 دانشگاه بجنورد جاده اسفراین  4: کیلومتر  بجنورد دانشگاه بجنورد بجنورد

 دانشگاه شهید چمران اهواز بلوارگلستان، جنب پل پنجم،  اهـواز: دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز خوزستان

 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزي، واحد رایانه 6: کیلومتر زنجان دانشگاه زنجان زنجان  زنجان

 سوکان، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان، ساختمان انتشارات دانشگاه پارك روبرويسمنان :  دانشگاه سمنان سمنان سمنان

سیستان 

 وبلوچستان
 دفتر معاونت آموزشی دانشگاه-سازمان مرکزي دانشگاه-ورودي زیبا شهر-: خیابان دانشگاه زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

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

 مجتمع ادارات دانشگاه پیام نور مرکز قزوین-فلکه شهید حسن پور-: خیابان نواب قزوین دانشگاه پیام نور مرکز قزوین قزوین قزوین

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

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

 : خیابان شهید مصطفی خمینی (شهاب)، ابتداي اتوبان هفت باغ علوي، دانشکده فنی شهید چمران کرمانکرمان دانشکده فنی شهید چمران کرمان کرمان  کرمان

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

کهگیلویه و 

 بویراحمد
یاسوج 

 (بویراحمد)
 تحصیالت تکمیلیمیدان معلم، خیابان دانشجو، دانشگاه یاسوج، ساختمان مدیریت آموزشی و : یاسوج دانشگاه یاسوج

 گرگان  گلستان
دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی 

 گرگان
: خیابان شهید دکتر بهشتیگرگان  

 : بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروي شهر بازي، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیالنرشت دانشگاه گیالن رشت  گیالن

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

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

 درب اصلی دانشگاه، روبه روي باجه انتظامات ،: میدان شریعتی، ابتداي بلوار میرزاي شیرازي ، دانشگاه اراكاراك  دانشگاه اراك اراك  مرکزي

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

 انسانی: شهرك مدرس ، خیابان ابوطالب، جنب دبیرستان، دانشکده علوم همدان دانشگاه بوعلی سینا همدان  همدان

 چهارراه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد، ورودي دانش ،: صفائیهیزد دانشگاه یزد یزد  یزد


