
 1صفحه 

 1399 قوه قضائيه در سال -دادگستري  ( شهرستان محل رفع نقص و برگزاري آزمون پذيرش وکالت 1جدول شماره  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان
رفع نقص کارت  نام شهرستان محل

برگزاري آزمون و   
 استان محل اقامت

( 10كليه داوطلبان استان آذربايجان شرقي) (1012تبريز) (10شرقي)آذربايجان   

(1104اروميه) (11آذربايجان غربي) (11كليه داوطلبان استان آذربايجان غربي)   

(1202اردبيل) (12اردبيل) (12كليه داوطلبان استان اردبيل)   

(1310اصفهان) (13اصفهان) ( 13كليه داوطلبان استان اصفهان)   

(4008كرج) (40البرز) (40كليه داوطلبان استان البرز)   

(1405ايالم) (14ايالم) (14كليه داوطلبان استان ايالم)   

(1502بوشهر) (15بوشهر) (15كليه داوطلبان استان بوشهر)   

(1607تهران) (16تهران) (16كليه داوطلبان استان تهران)   

(1709شهركرد) (17چهارمحال و بختياري) (17چهارمحال و بختياري) كليه داوطلبان استان   

(1802بيرجند) (18خراسان جنوبي) (18كليه داوطلبان استان خراسان جنوبي)   

(1960مشهد) ( 19خراسان رضوي) (19كليه داوطلبان استان خراسان رضوي)   

(2005بجنورد) (20خراسان شمالي) (20كليه داوطلبان استان خراسان شمالي)   

(2112اهواز) (21خوزستان) ( 21كليه داوطلبان استان خوزستان)   

(2212زنجان) (22زنجان) (22كليه داوطلبان استان زنجان)   

(2304سمنان) (23سمنان) (23كليه داوطلبان استان سمنان)   

(2418زاهدان) (24سيستان و بلوچستان) (24كليه داوطلبان استان سيستان و بلوچستان)   

(2536شيراز) (25فارس) ( 25كليه داوطلبان استان فارس)   

(2619قزوين) (26قزوين) (26كليه داوطلبان استان قزوين)   

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

(2819سنندج)  (28كردستان) (28كليه داوطلبان استان كردستان)   

(29كرمان) (2940كرمان)  (29كليه داوطلبان استان كرمان)   

(3024كرمانشاه) (30كرمانشاه) ( 30كليه داوطلبان استان كرمانشاه)   

(3103بويراحمد) (31كهكيلويه و بويراحمد) (31كليه داوطلبان استان كهكيلويه و بويراحمد)   

(3217گرگان) (32گلستان) (32كليه داوطلبان استان گلستان)   

(33گيالن) (3313رشت)  (33كليه داوطلبان استان گيالن)   

(34لرستان) (3413آباد)خرم   (34كليه داوطلبان استان لرستان)   

(35مازندران) (3527ساري)  ( 35)مردكليه داوطلبان استان مازندران جنس    

(35مازندران) (3512بابلسر)  (35)زن كليه داوطلبان استان مازندران جنس   

(36مركزي) (3602اراك)  (36كليه داوطلبان استان مركزي)   

(37هرمزگان) (3709بندرعباس)  (37كليه داوطلبان استان هرمزگان)   

(38همدان) (3823همدان)  (38كليه داوطلبان استان همدان)   

(39يزد) (3920يزد)  (39كليه داوطلبان استان يزد)   



 2صفحه 

 1399 قوه قضائيه -دادگستري  وکالت پذيرش آزمون نام و آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص کارت ورود به جلسه – 2جدول شماره 

 

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

 تبريز آذربايجان شرقي
دانشگاه شهيدمدني آذربايجان 

 تبريز
 : ميدان جهاد)نصف راه( ، خيابان ورزشتبريز

 : خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميهارومیه دانشگاه اروميه اروميه آذربايجان غربي

 3ورودي شماره -پرديس غربي دانشگاهدانشگاه محقق اردبيلي ، : خيابان دانشگاه ،  اردبیل دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل اردبيل

 اصفهان اصفهان
خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، درب شمالي دانشگاه ، ساختمان ستاد : ميدان آزادي، اصفهان دانشگاه اصفهان

 آزمونها

 ساختمان مركزي-دانشگاه ايالم-بلوار پژوهش)بانگنجاب(:  ايالم دانشگاه ايالم ايالم ايالم

 كرج البرز
دانشگاه خوارزمي پرديس        

 كرج
 : خيابان شهيد بهشتي )حصارك(، ميدان دانشگاه كرج

 خيابان شهيد ماهيني  -: بهمني بوشهر دانشگاه خليج فارس بوشهر بوشهر

 تهران تهران
دانشكده فرهنگ و ارتباطات 

خواهران و دانشگاه سوره )

 (برادران

 : ميدان فردوسي ، به سمت انقالب ، كوچه شاهرود تهران

چهار محال و 

 بختياري
 : بلوار رهبر ، دانشگاه شهركرد ، معاونت آموزشي شهركرد دانشگاه شهر كرد شهركرد

 ، دانشگاه بيرجند، سازمان مركزيانتهاي بلوار دانشگاه :بیرجند دانشگاه بيرجند بيرجند خراسان جنوبي

 مشهد خراسان رضوي
 مديريت ، مشهد فردوسي دانشگاه شمالي درب ملت، پارك روبروي وكيل آباد، بلوارمشهد:  دانشگاه فردوسي مشهد

 دانشگاه آموزشي

جاده اسفراين  4: كيلومتر  بجنورد دانشگاه بجنورد بجنورد خراسان شمالي

 دبيرستان شهداء –خيابان دكتر فاطمي  –امانيه  –اهواز  اهـواز: دبيرستان شهداء  اهواز خوزستان

 ساختمان مركزي، واحد رايانهجاده تبريز، دانشگاه زنجان،  6: كيلومتر زنجان دانشگاه زنجان زنجان  زنجان

سوكان، پرديس شماره يك دانشگاه سمنان، ساختمان انتشارات دانشگاه روبروي پاركسمنان :  دانشگاه سمنان سمنان سمنان

 دفتر معاونت آموزشي دانشگاه-سازمان مركزي دانشگاه-ورودي زيبا شهر-: خيابان دانشگاه زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان سيستان وبلوچستان

 : خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيرازشیراز دانشگاه شيراز شيراز فارس

 مجتمع ادارات دانشگاه پيام نور مركز قزوين-فلكه شهيد حسن پور-: خيابان نواب قزوين دانشگاه پيام نور مركز قزوين قزوين قزوين

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

: خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب اصلي دانشگاه كردستان، واحد صدور كارت سنندج دانشگاه كردستان سنندج کردستان

 خيابان معلم ، اداره كل آموزش و پرورش:  كرمان  اداره كل آموزش و پرورش كرمان  کرمان

 آموزش: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي ، سازمان مركزي دانشگاه، اداره كرمانشاه دانشگاه رازي كرمانشاه كرمانشاه  کرمانشاه

کهگيلويه و 

 بويراحمد
 دانشگاه ياسوج ياسوج )بويراحمد(

: ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي و تحصيالت ياسوج

تكميلي

 گرگان  گلستان
ومنابع  دانشگاه علوم كشاورزي

 طبيعي گرگان
: خيابان شهيد دكتر بهشتيگرگان  

 : بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي شهر بازي، پرديس دانشگاهي دانشگاه گيالنرشت دانشگاه گيالن رشت  گيالن

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

 مازندران

)حوزه ساري

 برادران(

 دانشكده فني امام محمد باقر)ع(
 : بلوار خزر، خيابان شهيد مطهري)طبرستان(، دانشكده فني امام محمد باقر)ع( ساري

)حوزه بابلسر

 خواهران(

 دانشگاه مازندران
خيابان پاسداران، سازمان مركزي دانشگاه مازندران  بابلسر:  

 اراك  مرکزي
درب اصلي دانشگاه، روبه روي باجه  ،شريعتي، ابتداي بلوار ميرزاي شيرازي ، دانشگاه اراك: ميدان اراك  دانشگاه اراك

 انتظامات

 آزادشهر، بلوار افروز شهابي پور، مجتمع آموزشي پژوهشي بصيرت )گفتگوي تمدنها(: بندرعباس دانشگاه هرمزگان بندرعباس هرمزگان

 مدرس ، خيابان ابوطالب، جنب دبيرستان، دانشكده علوم انساني: شهرك همدان دانشگاه بوعلي سينا همدان  همدان

 چهارراه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد، ورودي دانش ،: صفائيهيزد دانشگاه يزد يزد  يزد


