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آذربایجان 

 شرقي

 شهرك وليعصر)عج(، فلكه دانشگاه : اسكو دانشگاه پيام نور مركز اسكو اسكو

  روبروي پليس راه اهر به تبریز-، بلوار دانشگاهزیجاده اهر به طرف تبر 2 لومتريك :اهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر اهر

 طبقه اول -هیدانشكده علوم پاانتهاي بزرگراه والیت، جنب پليس راه، دانشگاه بناب،  : بناب دانشگاه بناب بناب

 بهمن، دانشگاه تبریز، طبقه همكف، ساختمان مدیریت خدمات آموزشي 29بلوار  تبریز: دانشگاه تبریز تبریز

 شهرك گلشهراتوبان اميركبير، ميدان مادر،  : مراغه دانشگاه مراغه مراغه

 بلوار عباسي  : مرند دانشكده فني و مهندسي مرند مرند

 ساختمان مركزي -بلوار شهداي زینبيه ميانه: ميانهدانشگاه آزاد اسالمي واحد  ميانه

آذربایجان 

 غربي

: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پردیس دانشگاهي اروميه دانشگاه اروميه اروميه  

ساختمان سلف سرویس-جاده ماكو بازرگان 2كيلومتر ماكو :  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماكو ماكو  

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربطحوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش سلماس

 : بلوار آیت اله خویي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي، ساختمان اداريخوي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي خوي

 : بلوار دانشجو، تپه علي آبادبوكان  دانشگاه پيام نور مركز بوكان بوكان

 مياندوآب
مركز آموزش عالي شهيد باكري 

 مياندوآب
  ایستگاه راه آهنبزرگراه والیت، پل آیت اهلل وحيدي،باالتر از كوي رابري نرسيده به  مياندوآب:

 ابتداي بلوار شهيد شهریكندي  : مهاباد دانشگاه پيام نور مركز مهاباد مهاباد

 اردبيل

 دانشگاه ياصل ي. وروديليدانشگاه. دانشگاه محقق اردب ابانيخ : اردبيل دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل

 خيابان وليعصر خيابان دانشگاهخلخال :  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال خلخال

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش پارس آباد

 يسابق( بلوار عالمه جعفر ي)دادگستريمانيقاسم سل ديشه دانيم :شهر نيكمش مشكين شهردانشگاه پيام نور مركز  مشكين شهر

 اصفهان

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

لنجان)زرین 

 شهر(
 ابتداي ورودي شهر سده لنجان زرین شهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنجان

 اندیشه ساختمان-آباد نجف اسالمي آزاد دانشگاه-دانشگاه بلوارنجف آباد :  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد نجف آباد

 خانه كارگر، انتهاي بلوار نور شهر:شاهين دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر شاهين شهر

 جنب فرمانداري  –بلوار معلم مباركه :  واحد مباركهدانشگاه آزاد اسالمي  مباركه

 خميني شهر
موسسه غير انتفاعي جهاد 

 دانشگاهي خميني شهر
 : منظریه، بلوار پردیسخميني شهر

 فالورجان
 واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 فالورجان
 بلوار دانشگاه -بلوار بسيج فالورجان : 

  انتهاي خيابان پاسداران : شهرضا دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا شهرضا

 بلوار قطب راوندي 6كيلومتر كاشان: دانشگاه كاشان كاشان

 انفورماتيک واحد گلپایگان مركز نور پبام دانشگاه تختي استادیوم جنب : گلپایگان دانشگاه پيام نور مركز گلپایگان گلپایگان

 البرز
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط  برادرانحوزه خواهران و  آموزش و پروش فردیس، نظرآباد

 خيابان شهيد صدوقي  -بلوار ایت اهلل خامنه اي هشتگرد : دانشگاه آزاد اسالمي واحد هشتگرد هشتگرد

 آموزش 2اتاق  -طبقه اول -يساختمان مركز -يدانشگاه خوارزم-حصارك دانيم : كرج دانشگاه خوارزمي پردیس كرج كرج

 ایالم

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش شهرایوان، دره

 بلوار پژوهش، دانشگاه ایالم، حوزه معاونت آموزشي ایالم :  دانشگاه ایالم ایالم

 دهلران
دانشكده فني مهندسي و كشاورزي 

 بلوار امام حسين )ع(، ضلع شمالي مسكن مهر   : دهلران دهلران

 بوشهر
 دانشگاه خليج فارس بوشهر بوشهر

معاونت  -يسازمان مركز خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر،بهمني، بوشهر:

 يليتكم التيو تحص يآموزش
  : بلوارامام علي )ع( گناوه دانشگاه پيام نورمركزگناوه گناوه

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش دشتستانجم و 
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 تهران

اسالم شهر،  رباط 
بهارستان، كریم، 

شهریار، مالرد، 
قدس، پاكدشت، 

 و قرچک پردیس

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 شهرري
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 شهرري
دانشكده صفائيه)مجتمع -ميدان صفائيه-خيابان سرگرد محمدي-اسالمخيابان فدائيان شهرري : 

  ابوالفتوح(
 تهران

 )حوزه خواهران(
 دانشگاه خوارزمي تهران

 بوربور، ساختمان شهيد كوچه خاقاني،نبش دولت،خيابان انقالب،دروازه خيابانتهران: 

 همكف خوارزمي، طبقه دانشگاه پردیس

 تهران

 )حوزه برادران(
 فرهنگ و ارتباطات سوره دانشگاه

بن بست حد فاصل بين ميدان فردوسي و خيابان استاد نجات الهي ، ميدان فردوسي، تهران : 
 شاهرود

 شهرك اماميه، ميدان بسيجدماوند :  دانشگاه پيام نورمركزدماوند دماوند

 انتهاي بلوار دانشگاه  -ي )ره( ميدان امام خمين :  قرچک دانشگاه پيام نور مركز ورامين ورامين

چهار محال و 

 بختياري

 روبروي اداره بهزیستيبلوار مدرس،  بروجن: دانشگاه پيام نور مركز بروجن بروجن

 ، ستاد برگزاري آزمون هابلوار رهبر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشي شهركرد: دانشگاه شهركرد شهركرد

 : اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذیربطخواهران وبرادرانحوزه  آموزش و پرورش لردگان

خراسان 

 جنوبي

 ميدان شهدا، خيابان دانشگاه، دانشگاه بيرجند، دانشكده هنر  بيرجند : دانشگاه بيرجند بيرجند

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط  حوزه خواهران و برادران : آموزش و پرورش طبس

 ریغد دانيم-)ع(عصريول بلوارفردوس :  نور مركز فردوس اميدانشگاه پ فردوس

 دانشگاه بزرگمهر قائنات قائنات
انتهاي خيابان بزرگمهر، دانشگاه بزرگمهر قائنات، ساختمان آموزشي، طبقه سوم،  قائنات:

 اداره آموزش

خراسان 

 رضوي

 شهد، بعداز پل هوایي عابر پيادهمحور تربت حيدریه به م 7كيلومتر حيدریه :تربت دانشگاه تربت حيدریه تربت حيدریه

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش خوافجام، تربت

 15شماره باجه  -مدیریت آموزشي-پردیس دانشگاه حكيم سبزواري-توحيدشهر-سبزوار سبزوار: دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار

 قوچان(  -جاده)مشهد  5كيلومتر قوچان : دانشگاه صنعتي قوچان قوچان

 انتهاي خيابان غفاري گناباد : مجتمع آموزش عالي گناباد گناباد

  بلوارسيد مرتضي، جنب مسكن مهركاشمر:  مركزآموزش عالي كاشمر كاشمر

 دانشگاه فردوسي مشهد مشهد
، مدیریت آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهدبلوار وكيل مشهد:

 آموزشي دانشگاه  

 انتهاي بلوار جانبازان، انتهاي بلوار ادیب دوم غربي، بلوار نظام الملک  نيشابور: دانشگاه نيشابور نيشابور

خراسان 

 شمالي

 اسفراینجاده  4كيلومتر بجنورد: دانشگاه بجنورد بجنورد

اسفراین و 
 شيروان

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 خوزستان

 بلوار گلستان، جنب پل پنجم اهواز: دانشگاه شهيد چمران اهواز اهواز

 دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان
االنبياء،ساختمان دانشكده منابع ابتداي جاده دیلم، دانشگاه صنعتي خاتم  بهبهان:

 طبيعي،اتاق آموزش
آبادان ، ایذه، 
بندرماهشهر، 

اندیمشک ، دشت 
آزادگان، رامهرمز 
 و مسجدسليمان

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط :  حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 ساختمان اداري -دانشگاه پيام نور -بتداي شهرك دانيالا شوش : دانشگاه پيام نور مركز شوش شوش

   بلوار دانشگاهشوشتر:  واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسالمي شوشتر

  جاده گلزار شهدا: باغ ملک  مركز باغ ملک پيام نوردانشگاه  باغ ملک

 دانشگاه علوم و فنون خرمشهر خرمشهر
دانشكده -آموزش-خرمشهر یيایدانشگاه علوم و فنون در-طالبيابن اب يبلوار علرمشهر:خ

 اقتصاد

 دزفول
دانشگاه صنعتي 

 شاپوردزفولجندي
 روبروي پایگاه چهارم شكاري وحدتيبلوار سرداران شهيد، دزفول:
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 زنجان

 خدابنده

 )قيدار(

دانشگاه پيام نور مركز 

 )قيدار(خدابنده
 ابتداي جاده ابهر خدابنده :

 جاده تبریز،دانشگاه زنجان،ساختمان مركزي،واحد رایانه 6كيلومترزنجان :  دانشگاه زنجان زنجان

 رو به روي دانشگاه آزاد-ر دانشجوبلواابهر :  نور مركز ابهر پيام دانشگاه ابهر

 سمنان

 ميدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، درب اصلي كتابخانه مركزي دانشگاه  دامغان : دانشگاه دامغان دامغان

 دانشگاه سمنان سمنان
روبروي پارك سوكان، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان، ساختمان  سمنان :

 انتشارات دانشگاه 

 دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود
ميدان هفتم تير، بلواردانشگاه، پردیس اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود،  شاهرود :

 سازمان مركزي

 آباد حاجي راه سه -سمنان به گرمسار جاده ۳ كيلومتر شمالي ضلع گرمسار: گرمسار دانشگاه گرمسار

سيستان و 

 بلوچستان

 چابهار
دانشگاه دریانوردي و علوم دریایي 

 چابهار
 طبقه همكف -يقنبر ديساختمان شه -قیقا دانيم -چابهار یيایو علوم در يانوردیدانشگاه در چابهار:

  ايبلوار خاتم االنبنيک شهر :  مركز نيک شهردانشگاه پيام نور  نيک شهر

 امام خميني  خيابانخاش :  دانشگاه ازاد اسالمي واحد خاش خاش

 جاده بنجار، پردیس جدید دانشگاه زابل، ساختمان ابوسعيد سجزي  2كيلومتر زابل : دانشگاه زابل زابل

 مرادي بزرگراه شهيد 4كيلومترایرانشهر: دانشگاه والیت ایرانشهر ایرانشهر

  -جنب ساختمان فرمانداري-بلوار پاسداران سراوان : مجتمع آموزش عالي سراوان سراوان

 دانشگاه سيستان وبلوچستان زاهدان
خيابان دانشگاه، ورودي زیباشهر، سازمان مركزي دانشگاه سيستان وبلوچستان، زاهدان : 

 دفترمعاونت آموزشي دانشگاه

 شيراز

 انتهاي بلوار شهيد محب فسا : دانشگاه فسا فسا

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط  حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش مرودشت ، داراب

 بلوار دانشگاه ،  بلوار چمرانآباده :  واحد آباده دانشگاه آزاد اسالمي آباده

 بلوار رهبري جنب فرودگاه جهرم :  دانشگاه ازاد اسالمي واحد جهرم جهرم

 خیابان شهید مصطفی خمینی. میدان سالمت. اقليد :  مرکز آموزش عالی اقلید اقليد

 مجتمع آموزش عالي الر الر
شهر جدید خيابان معلم ، ابتداي بلوار جمهوري اسالمي)چهل متري اول(، مجتمع الر : 

 (2آموزشي عالي الرستان، ساختمان آموزشي)ساختمان شماره 

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

 فيروزآباد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروز 

 آباد

ساختمان اداري -شهرك دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد فيروزآباد :

  طبقه همكف-شهيد ابول پور

 كازرون
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 كازرون
 بوشهر –جاده كازرون  5كيلومتر كازرون: 

 ممسني
دانشگاه آزاد اسالمي واحد نورآباد 

 ممسني

، دانشگاه آزاد اسالمي واحد )نورآباد( «عج»بلوار اسكان عشایر، باالتر از بيمارستان وليعصر ممسني: 

 ممسني، ساختمان اداري
 لوار معلم ب المرد : مركز آموزش عالي المرد المرد

 جاده )ني ریز، شيراز(، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ني ریز، ساختمان اداري، طبقه اول 5كيلومتر ریز:ني دانشگاه آزاد اسالمي واحد ني ریز ني ریز

 قزوین

 بلوارسهروردي : الوند كار عالي آموزش موسسه البرز

  زنجان تاكستان به 5كيلومتر تاكستان :  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان تاكستان

 قزوین
دانشگاه بين المللي امام خميني 

 )ره(قزوین
 يو مهندس يفن تیسا -)ره(ينيامام خم يالملل نيدانشگاه ب -يمانيسل ديبلوار شه قزوین:

 بلوارالغدیر، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، جنب درب ورودي دانشگاه قـم : دانشگاه قم قم قم

 كردستان

مریوان ، ، دیواندره 

 قروه
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 شهرک آفتاب-بيجار دانشگاه پيام نور مركز بيجار بيجار

 ، خيابان دانشگاه شهرك دانشگاهسقز:  دانشگاه پيام نور مركز سقز سقز

 دانشگاه كردستان سنندج
مركز  -دانشگاه  ياصل يدرب ورود - انیقراد ابانيخ يابتدا -بلوار پاسداران  سنندج :

 يآموزش زبان فارس
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 هاي رفع نقــــصنشاني باجـــه  كارتمحل رفع نقــص نام شهرستـان نام استــان 

 كرمان

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش بافت

 : بلوار خليج فارس بم دانشگاه پيام نور مركز بم بم

 جاده بندرعباس  8كيلومتر جيرفت: دانشگاه جيرفت جيرفت

 دانشگاه وليعصر)عج( رفسنجان رفسنجان
ابتداي بلوار والیت، پردیس اصلي دانشگاه وليعصر)عج( رفسنجان، اداره كل آموزش)جنب  : رفسنجان

 102اتاق  مركزبهداشت دانشگاه(

 يامور مال ری. مد يساختمان ادارجاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند،  زرند: دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند زرند

 ابتداي جاده بافت سيرجان: دانشگاه صنعتي سيرجان سيرجان

 بلوار جمهوري اسالمي، دانشكده فني و مهندسي  كرمان: دانشگاه شهيد باهنر كرمان كرمان

 كرمانشاه

سرپل ذهاب ، 

 اسالم آباد غرب

 ركنگاو

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازي، سازمان مركزي دانشگاه، اداره آموزش كرمانشاه : كرمانشاهدانشگاه رازي  كرمانشاه

كهگيلویه و 

 بویر احمد

بویراحمد 

 )یاسوج(
 دانشگاه یاسوج

ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه یاسوج، ساختمان مدیریت آموزشي و  یاسوج :

 تحصيالت تكميلي

 كهگيلویه)دهدشت(

 و گچساران
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران: آموزش و پرورش

 گلستان

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط  حوزه خواهران و برادران: آموزش و پرورش آزادشهر

 گرگان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

 طبيعي گرگان
 خيابان شهيد بهشتي گرگان:

 خيابان شهيد فالحي )فرودگاه سابق ( بلوار بصيرت،  گنبدكاووس: دانشگاه گنبدكاووس گنبدكاووس

 گيالن

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش طوالشبندرانزلي، 

 الهيجان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 الهيجان

 -دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان -شقایقانتهاي -كاشف شرقيالهيجان : 

 دانشكده فني و مهندسي طبقه دوم

 بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي شهربازي، پردیس دانشگاهي دانشگاه گيالن رشت: دانشگاه گيالن رشت

 خيابان دانشگاه-جاده ليالكوه:  لنگرود واحد لنگرود دانشگاه آزاد اسالمي لنگرود

 خيابان شهدارودسر:  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودسر رودسر

 لرستان

  خرم آباد( -جاده ) بروجرد ۳لومتركيبروجرد: دانشگاه آیت اله العظمي بروجردي )ره( بروجرد

، اليگودرز، دلفان 

 سلسله، كوهدشت
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 ميدان حضرت ابوالفضل )ع( مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد دوروددرود :  مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد دورود دورود

 يشكمپزادانشكده ددانشگاه لرستان،  ،تهران ( -جاده )خرم اباد 5كيلومتر :آباد خرم دانشگاه لرستان خرم آباد

 مازندران

 ابتداي محور نور به چمستان -خيابان شيخ فضل اهلل نوري:  نور نور-نوريدانشگاه عالمه محدث  نور

 خيابان شریعتي،  بابل: دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل

 خيابان پاسداران، سازمان مركزي دانشگاه مازندران  بابلسر: دانشگاه مازندران)بابلسر( بابلسر

  دریا جاده ۳ كيلومتربهشهر:  مازندران فناوري و علم دانشگاه بهشهر

 چالوس
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 چالوس،

شهریور، روبروي مسجد امام حسين)ع(، دانشگاه آزاد اسالمي  17خيابان چالوس:

 واحد چالوس، حوزه معاونت آموزشي

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

نوشهر، نكا، قائم 

 شهر، تنكابن، آمل
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران  آموزش و پرورش
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 مركزي
 دانشگاه اراك اراک

ميدان شریعتي، ابتداي بلوارميرزاي شيرازي، درب اصلي دانشگاه اراك،  اراک :

 روبروي باجه انتظامات

 ي دانشجو، ابتداي جاده اليگودرزبلوار شهدا خمين: نور مركز خميندانشگاه پيام  خمين

 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش ساوه

 هرمزگان

بندرلنگه، جاسک، 

 ميناب
 : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط حوزه خواهران و برادران آموزش و پرورش

 جاده قشم درگهان  18كيلومتر :قشم دانشگاه ازاد اسالمي واحد قشم قشم

 دانشگاه هرمزگان بندرعباس 
آزادشهر، بلوارافروز شهابي پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت )گفتگوي  بندرعباس:

 تمدنها ( 

 همدان

 يمركزساختمان ، جاده اراك، دانشگاه مالیر 4كيلومتر  مالیر: دانشگاه مالیر مالیر

  بروجرد  جاده 6 كيلومترنهاوند :  نهاوند دانشگاه نهاوند

 سينا بوعلي دانشگاه همدان
 مركزي سازمان - سينا بوعلي دانشگاه روشن احمدي شهيد بلوار پژوهش چهارراه همدان :

 دانشگاه

 یزد

 بلوارآیت اهلل خاتمي،  :اردكان دانشگاه اردكان اردكان

 مهریز
، خيابان شهيد مطهري، خيابان سيد احمد خميني، دانشگاه پيام نور مركز مهریز مهریز: نور مركز مهریزدانشگاه پيام 

 ساختمان اصلي

 بلوار خرمشهر، بلوار حجت االسالم یحيي زاده،  ميبد: دانشگاه ميبد ميبد

 چهار راه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد، ورودي دانش ،صفائيه یزد: دانشگاه یزد یزد

 


