
 1صفحه 

 1397 ( سالPh.Dبرگزاري آزمون ورودي دكتري ) محل شهرستان -1جدول شماره 

 داوطلبانفعلياقامتمحلاستانبراساس

 نام استان
شهرستان محل 

 برگزاري آزمون
 استان محل اقامت

(10آذربايجان شرقي)  

 (17تبريز )
شهر)         داوطلباني كه ستانهاي آذر شهر ستان محل اقامت آنان يكي از  سكو) 11شهر ستان آباد) 14(، اهر)13(، ا (  17(، تبريز)15(، ب

 ( استان آذربايجان شرقي مي باشند.28هريس ) (و27میانه) (،12(، ورزقان)23(، كلیبر)20(، سراب)30خداآفرين)

 (25مرند)
 (اساااتااان آذربااايجااان شااارقي     25(ومرنااد) 21(،شااابساااتر)  18تااانهاااي )لفااا)    داوطلباااني كااه شاااهرساااتااان محاال اقاااماات آنااان يكي از شاااهرسااا            

 مي باشند.

 (24مراغه)
(   22عجب شااایر ) (،19(، چاراويماق )16(، بناب)24داوطلباني كه شاااهرساااتان محل اقامت آنان يكي از شاااهرساااتانهاي مراغه)

 استان آذربايجان شرقي مي باشند.(29هشترود) (و26ملكان)

 (11آذربايجان غربي)

 ( استان آذربايجان غربي مي باشند.12(و اشنويه)11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ارومیه ) (11)ارومیه

 (17خوي)
ستانهاي خوي)       شهر ستان محل اقامت آنان يكي از  شهر سلماس) 26(، چابپاره)17داوطلباني كه  (،  16(، چالدران)21(، ماكو )19(، 

 آذربايجان غربي مي باشند. ( استان27شوط)(و 25پلدشت)

 (23میاندوآب)
(  15(و تكاب)20(، شاهین دژ ) 24(، نقده)13(، بوكان)23داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي میاندوآب)    

 استان آذربايجان غربي مي باشند.

 ( استان آذربايجان غربي مي باشند.18(و سردشت)22(، مهاباد)14شهرستانهاي پیرانشهر)داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از   (22مهاباد)

 كلیه داوطلبان استان اردبیل  (11اردبیل) (12اردبیل)

 (13اصفهان)
 (13اصفهان) 

(،  15كرون)(، تیران و 14(، شاااهین شااهر و میمه)13داوطلباني كه شااهرسااتان محل اقامت آنان يكي از شااهرسااتانهاي اصاافهان)
نک)    17(، خمیني شاااهر)32(، برخوار)22(، فريدن) 18(، خوانساااار)16چادگان)   با یا قان)  33(، خور وب ها (،  19(، سااامیر )21(، د

(و بوئین  30نجف آباد)  (،26گلپايگان)   (،29(، نائین) 28(، مباركه )  27(، لنجان) 23(، فريدونشاااهر) 24(، فالور)ان) 20شاااهرر اااا)
 د.( استان اصفهان مي باشن34میاندشت)

 باشند.( استان اصفهان مي12(و  اردستان)31(،  نطنز )11(، آران و بیدگل)25داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي كاشان) (25كاشان)

 كلیه داوطلبان استان البرز (13كرج) (40البرز)

 كلیه داوطلبان استان ايال  (12)ايال   (14ايال )

 كلیه داوطلبان استان بوشهر (11بوشهر)  (15بوشهر)

 (16تهران)

 (13تهران)
(  24(، قدس)19(، شااهريار)15(، رباط كريم)11داوطلباني كه شااهرسااتان محل اقامت آنان يكي از شااهرسااتانهاي اسااالمشااهر )  

 تهران مي باشند.( استان 20(و فیروزكوه)18(، شمیرانات )25(، مالرد)14(، دماوند)13(، تهران)28(، پرديس)26،بهارستان)

 (16ري)
(   29(و قرچک)12(، پاكدشت ) 23(، ورامین )16(، ري )27داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي پیشوا )      

 استان تهران مي باشند.

 و بختیاري كلیه داوطلبان استان چهار محال (13شهركرد) (17چهار محال و بختیاري)

 كلیه داوطلبان استان خراسان )نوبي   (11بیر)ند) (18خراسان )نوبي)

 (19خراسان ر وي)

 (28مشهد)
(  23(، فريمان )22(، سرخس )19(، درگز)16(، چناران )31داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بینالود ) 

 ( از استان خراسان ر وي مي باشند.28(و مشهد )26(، كالت )24قوچان )

 (15حیدريه)تربت 
(  35(، زاوه )14(، مه والت)12(، تايباد )15داوطلباني كه شاااهرساااتان محل اقامت آنان يكي از شاااهرساااتانهاي تربت حیدريه ) 

 (  30(و بجسااتان)27گناباد) (،36(، باخزر،)20( رشااتخوار)17( خلیل آباد )13( تربت )ا )18( خواف)11( بردسااكن)25كاشاامر)
 استان خراسان ر وي مي باشند.

 (21سبزوار)
(  38(و داورزن )37(  خوشاب )34( )وين )33)غتاي)( 21داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي سبزوار) 

 از  استان خراسان ر وي مي باشند.

 خراسان ر وي مي باشند.( استان 32( و فیروزه )29داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي نیشابور) (29نیشابور)

 كلیه داوطلبان استان خراسان شمالي (12بجنورد) (20مالي)شخراسان 

 (21خوزستان)
 (14اهواز)

(  31(، انديكا)12(، امیديه)35(، آغا)اري)19(، خرمشهر) 11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آبادان )    
شهر) 34باوي)(، 16(، باغ ملک)15(، ايذه)14اهواز) شت آزادگان) 36(، حمیديه)18(، بهبهان)17(، بندر ماه شیر) 21(، د (،  23(، رام

( از  33(و هويزه )30(، هنديجان )32(، هفتگل)28(، مسجدسلیمان)29(، اللي)37(، كارون)26(، شوشتر)24(، شادگان) 22رامهرمز)
 استان خوزستان مي باشند.

 ( استان خوزستان مي باشند.27( وگتوند)25(، شوش)13( انديشمک )20)مت آنان يكي از شهرستانهاي دزفولداوطلباني كه شهرستان محل اقا (20دزفول)

 كلیه داوطلبان استان زنجان  (15زنجان) (22زنجان)

 (23سمنان)
 (12)سمنان

(و سرخه   15مهدي شهر ) (، 14(، گرمسار) 12(، سمنان) 16داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آرادان)     
 ( از استان سمنان مي باشند.18)

 (  استان سمنان است.17( و میامي)11(، دامغان)13اقامت آنان يكي از شهرستانهاي شاهرود )محلكه شهرستان داوطلباني (13شاهرود)

سیستان 

 (24وبلوچستان)

 ( از استان سیستان و بلوچستان مي باشند.27(و میر)اوه)17( زاهدان)14شهرستانهاي خاش)داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از  (17)زاهدان

 (11ايرانشهر)
(، فنوج  22(، مهرستان) 21(، دلگان)19(، سراوان) 18(، سرباز) 11داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستانهاي ايرانشهر)      

 استان سیستان و بلوچستان مي باشند ( از23سیب سوران)(و 25)

 استان سیستان و بلوچستان است (29( و هامون )24( هیرمند)28( نیمروز)16( زهک)15داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستان زابل) (15زابل)

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 (12بهار)چا
ستانهاي چا       شهر ستان محل اقامت آنان يكي از  شهر شهر ) 13(، كنارک)12بهار)داوطلباني كه  صرقند) (و 20(، نیک  ستان    (26ق ا

 باشند.سیستان وبلوچستان  مي

 (25فارس)

 (21شیراز)

ستانهاي       شهر ستان محل اقامت آنان يكي از  شهر سنجان) 11آباده) داوطلباني كه  سارگاد) 15بوانات)(، 14(، اقلید)12(، ار (  31(، پا

(،  36( سااروسااتان) 20(، سااپیدان)35(، رسااتم)28(، خنج)27(، الرسااتان )26(، كازرون)17(، خر  بید)16(، )هر  )38خرامه)

(و ممسني 30(، مرودشت) 29(، المرد )33(، مهر)37(، گراش)39(، كوار)25(، قیر وكارزين)24(، فیروزآباد)22(، فراشبند) 21شیراز) 

 ارس مي باشند.( استان ف32)

 (23فسا)
ني  (و19زرين دشت)(، 23(، فسا )18(، داراب)13داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي استهبان)

 ( استان فارس مي باشند.34ريز)

 كلیه داوطلبان استان قزوين (14)قزوين (26قزوين)

 كلیه داوطلبان استان قم  (11)قم (27قم)

 كلیه داوطلبان استان كردستان  (16)سنندج (28كردستان)

 (29كرمان)

 (22)كرمان
ستانهاي ارزوئیه)      شهر شهرستان محل اقامت آنان يكي از  سیر) 11بافت) (،31داوطلباني كه  (  15(، راور)29(، رابر)13(، بم)12(، برد

 ( استان كرمان مي باشند.33(و نرماشیر)18(، كوهبنان )22(، كرمان)30(، فهرج)17(، زرند)27ريگان)

 (14)یرفت)
(،  26( منو)ان)23(، كهنوج)32(، فارياب)14(، )یرفت )21داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي عنبرآباد)

 كرمان مي باشند. ( استان24رودبار)نوب)(و 25قله گنج )

 باشند.كرمان مي ( استان28(و انار)19(، سیر)ان)20)(، شهربابک 16داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي رفسنجان) (16رفسنجان)

 كلیه داوطلبان استان كرمانشاه (21كرمانشاه) (30كرمانشاه)

كهكیلويه و 

 (31بويراحمد)
 كلیه داوطلبان استان كهكیلويه و بويراحمد  (11()بويراحمد)ياسوج

 (32گلستان)

 (19)گرگان
نان يكي           قامت آ باني كه شاااهرساااتان محل ا هاي آق قال)   داوطل تان ندرگز) 12از شاااهرسااا باد) 14(، تركمن)13(، ب (،  16(، علي آ

 (  استان گلستان مي باشند.23(و گمیشان)19(، گرگان )17كردكوي)

 (20گنبدكاووس)
(  21(، مینودشاات)24(، گالیكش)22(، مراوه تپه)18داوطلباني كه شااهرسااتان  محل اقامت آنان يكي از شااهرسااتانهاي كالله)   

 ( استان گلستان مي باشند.20(و گنبد كاووس)15رامیان )(، 11آزادشهر)

 كلیه داوطلبان استان گیالن (15)رشت (33گیالن)

 (34لرستان)

 (15آباد)خر 
(،  21(، رومشكان)20(، دوره )16(، دلفان)15(، خر  آباد)14داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي پلدختر)

 ( استان لرستان مي باشند.19كوهدشت)(و 18سلسله )

 (13برو)رد)
( ا ستان لرستان    17(و دورود)11(، ازنا )12(، الیگودرز )13داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي برو)رد)    

 مي باشند.

 (35مازندران)

 (20ساري)
(  17(، )ويبار)15(، گلوگاه )24(، نكا)14(، بهشهر) 20ساري ) كلیه داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي      

 ( استان مازندران مي باشد.29و میاندرود )

 (12بابل)برادران()
(، سوادكوه   21(، سوادكوه) 13(، بابلسر) 12(، بابل)11كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آمل)     مردكلیه داوطلبان 

 (23(و محمود آباد)22(، قائم شهر)27(، فريدونكنار)31(، سیمرغ)30شمالي)

 (13بابلسر )خواهران()
شهرستانهاي       زنكلیه داوطلبان  شهرستان محل اقامت آنان يكي از  سر) 12(، بابل)11آمل)كه  سوادكوه) 13(، بابل سوادكوه   21(،   ،)

 (23(و محمود آباد)22(، قائم شهر)27(، فريدونكنار)31(، سیمرغ)30شمالي)

 (18چالوس)
(  25( نور )19( رامساار)28( عباس آباد)26( نوشااهر)16داوطلباني كه شااهرسااتان محل اقامت آنان يكي از شااهرسااتانهاي تنكابن)

 از استان مازندران مي باشند. (32)كالردشت( 18چالوس)

 كلیه داوطلبان استان مركزي (11اراک) (36مركزي)

 كلیه داوطلبان استان هرمزگان  (13)بندرعباس (37هرمزگان)

 (38همدان)
 (18)همدان

(، كبودرآهنگ  19فامنین)(، 14(، رزن)12(، بهار)11داوطلباني كه شااهرسااتان  محل اقامت آنان يكي از شااهرسااتانهاي اسااد آباد) 

 ( از استان همدان مي باشند.18(و همدان)15)

 ( استان همدان مي باشند.13(و تويسركان)17(، نهاوند )16داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي مالير) (16مالير)

 كلیه داوطلبان استان يزد. (20يزد) (39يزد)
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 1397 متمركز( سال)نيمه« Ph.D»آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ورودي دكتري نام و  - 2جدول شماره 

 هاي رفع نقصنشاني باجه محل رفع نقص كارت نام شهرستان نام استان

 آذربايجان شرقي

 بهمن، دانشگاه تبريز، مديريت امور آموزشي 29بلوار  :تبريز دانشگاه تبريز تبريز

 كبیر، میدان مادر، شهرک گلشهر، دانشگاه مراغهاتوبان امیر مراغه: دانشگاه مراغه مراغه

 میدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند مرند: دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند مرند

 آذربايجان غربي
 

 خیابان شهید بهشتي، دانشگاه ارومیه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي اروميه: دانشگاه ارومیه اروميه

 بلوار ولي عصر، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیا  نور مركز خوي، ساختمان آموزش، اتاق اول خوي: خوينور مركز پیا دانشگاه  خوي

  رشهید شهريكندي، دانشگاه پیا  نورمركزمهابادابتداي بلوا مهاباد :                                                                                                               دانشگاه پیا  نورمركزمهاباد                                                                                                    مهاباد

  زكوي رابري، نرسیده به ايستگاه راه آهناالتر اب پل آيت اهلل وحیدي، بزرگراه واليت،مياندوآب:  مركز آموزش عالي شهیدباكري میاندوآب مياندوآب

 اداره كل امور آموزشيسابق  خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلي، ساختمان :اردبيل دانشگاه محقق اردبیلي اردبيل اردبیل

 اصفهان
 ستادآزمونهامیدان آزادي، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، ساختمان  اصفهان: دانشگاه اصفهان اصفهان 

 كیلومتر شش بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان كاشان: دانشگاه كاشان كاشان

 حصارک، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي پرديس كرج رج:ـك كرج پرديس دانشگاه خوارزمي كرج البرز

 حوزه معاونت آموزشيخیابان پژوهش، دانشگاه ايال ،  ايالم: دانشگاه ايال  ايالم  ايال 

 خیابان شهید ماهیني، دانشگاه خلیج فارس بوشهر بوشهر: دانشگاه خلیج فارس بوشهر بوشهر  بوشهر

 تهران
 تهران

  :حوزه خواهران
 دانشگاه خوارزمي پرديس تهران

 خیابان انقالب، دروازه دولت ،خیابان شهید مفتح، دانشگاه خوارزمي پرديس تهران :تهران

  :حوزه برادران

 رهوسدانشكده فرهنگ وارتباطات دانشگاه 
 انقالب، میدان فردوسي، كوچه شاهرود، دانشكده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سورهخیابان  تهران:

 بزرگراه خلیج فارس، روبروي حر  مطهرحضرت اما  خمیني)ره(، مجتمع دانشگاهي يادگار اما  )ره(تهران: دانشگاه آزاد اسالمي شهر ري ري

 رهبر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشي بلوار شهركرد: دانشگاه شهركرد  شهر كرد چهارمحال و بختیاري

 میدان شهدا، خیابان دانشگاه، دانشكده هنر بيرجند: دانشگاه بیر)ند  بيرجند خراسان )نوبي

 خراسان ر وي    

 مديريت آموزشي دانشگاه ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد،روبروي پارک بلوار وكیل آباد، مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد مشهد

 مشهد (، بعد از پل هوايي عابرپیاده، دانشگاه تربت حیدريه–تربت حیدريه))اده  7كیلومتر  تربت حيدريه: دانشگاه تربت حیدريه  تربت حيدريه

 ساختمان معاونت آموزشي وتحصیالت تكمیليتوحیدشهر، پرديس دانشگاه حكیم سبزواري، زوار:ـسب دانشگاه حكیم سبزواري سبزوار

 ابتداي شهرک بهداري، دانشكده هنر دانشگاه نیشابورنيشابور:  دانشگاه نیشابور نيشابور

 )اده اسفراين، دانشگاه بجنورد 4كیلومتر  ورد:ـبجن دانشگاه بجنورد بجنورد خراسان شمالي

 خوزستان
 شهید چمران اهوازدانشگاه درب شمالي )نب پل پنجم، ورودي بلوارگلستان،  واز:ـاه دانشگاه شهیدچمران اهواز اهواز

 روبروي پايگاه چهار  شكاري، دانشگاه صنعتي )ندي شاپور دزفولبلوار سرداران شهید، ول:ـدزف شاپور دزفولدانشگاه صنعتي )ندي دزفول

 )اده تبريز، دانشگاه زنجان، ساختمان مركزي واحدرايانه 6كیلومتر  ان:ـزنج دانشگاه زنجان زنجان زنجان

 سمنان
 سوكان، پرديس شماره يک دانشگاه سمنان، ساختمان انتشارات دانشگاه روبروي پارک سمنان : دانشگاه سمنان سمنان

 مركزي میدان هفتم تیر، بلواردانشگاه، پرديس اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود، سازمان  رود:ـشاه دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود

سیستان و 

 بلوچستان

 دانشگاه سازمان مركزي دانشگاه ، دفترمعاونت آموزشي خیابان دانشگاه، ورودي زيباشهر،زاهدان: بلوچستاندانشگاه سیستان و  زاهدان

 )اده بنجار، پرديس )ديد دانشگاه زابل 2كیلومتر ل:ـزاب دانشگاه زابل زابل

 بزرگ راه شهید مرادي، دانشگاه واليت ايرانشهر 4كیلومتر  ر:ـايرانشه ايرانشهر-دانشگاه واليت ايرانشهر

 بلوار دانشگاه، دانشگاه دريانوردي وعلو  دريايي چابهار، دانشكده علو  دريايي ار:ـچابه دانشگاه دريانوردي و علو  دريايي چابهار بهارچا

 فارس
 خیابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شیراز راز:ـشي دانشگاه شیراز شيراز

 فسا دانشگاه، شهیدمحب بلوار ا:ـفس دانشگاه فسا  فسا

 انتهاي بلوار دانشگاه، دانشگاه بین المللي اما  خمیني )ره ( قزوين  زوين:ـق دانشگاه بین المللي اما  خمیني)ره( قزوين قزوين قزوين

 بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، سازمان مركزيبلوارالغدير،  م:ـق دانشگاه قم قم قم

  خیابان پاسداران،خیابان دانشگاه،نرسیده به قراديان،درب اصلي دانشگاه كردستان،واحدصدور كارتدج:ـسنن سنندج-دانشگاه كردستان سنندج كردستان

 كرمان

 بلوار )مهوري اسالمي، دانشكده فني ومهندسي دانشگاه شهیدباهنر كرمان رمان:ـك دانشگاه شهید باهنر كرمان كرمان

 )اده بندرعباس، دانشگاه )یرفت 8كیلومتر  رفت:ـجي دانشگاه )یرفت  جيرفت

 ابتداي بلوار واليت، پرديس اصلي دانشگاه ولي عصر )عج( رفسنجان، اداره كل آموزش،))نب مركز بهداشت دانشگاه( جان:ـرفسن دانشگاه ولي عصر )عج( رفسنجان رفسنجان

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

كهكیلويه و 

 بويراحمد
  ساختمان مديريت آموزشيمیدان معلم، خیابان دانشجو، دانشگاه ياسوج،  وج:ـياس دانشگاه ياسوج (بويراحمد)ياسوج

 گلستان
 خیابان شهید بهشتي، دانشگاه علو  كشاورزي ومنابع طبیعي گرگان رگان:ـگ دانشگاه علو  كشاورزي و منابع طبیعي گرگان گرگان

 خیابان شهید فالحي )فرودگاه سابق(، بلواربصیرت، دانشگاه گنبد كاووس  گنبدكاووس: كاووسدانشگاه گنبد  گنبد كاووس

 بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروي شهربازي، پرديس دانشگاه گیالن رشت: رشت-دانشگاه گیالن رشت گیالن
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 4صفحه 

 لرستان
 دانشگاه لرستانتهران (،  -خر  آباد ))اده  5كیلومتر  آباد:رمـخ دانشگاه لرستان آبادخرم

 ظمي برو)ردي )ره(اعخر  آباد(، دانشگاه آيت اهلل  –)اده )برو)رد  3كیلومتر  رد:ـبروج برو)رد -اهلل اعظمي برو)ردي)ره(آيتحضرتدانشگاه  بروجرد

 مازندران

 باقر)ع(خیابان شهید مطهري)طبرستان(، دانشكده فني اما  محمد  اري:ـس دانشكده فني اما  محمدباقر)ع( ساري

 خیابان شريعتي، دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل ل:ـباب دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل  بابل )برادران(

 خیابان پاسدران، دانشگاه مازندران، سازمان مركزي دانشگاه ر:ـبابلس بابلسر  -دانشگاه مازندران بابلسر )خواهران(

 شهريور، روبروي مسجد اما  حسین )ع(، دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، حوزه معاونت آموزشي17خیابان وس:ـچال دانشگاه آزاد اسالمي چالوس  چالوس

 ،روبروي با)ه انتظاماتدانشگاه ابتداي بلوار میرزاي شیرازي ،درب اصلي میدان شريعتي،  اراك: دانشگاه اراک اراك مركزي

 پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصیرت )گفتگوي تمدنها(آزادشهر، بلوار افروز شهابي اس:ـبندرعب دانشگاه هرمزگان بندرعباس هرمزگان

 همدان
 شهرک مدرس، خیابان ابوطالب، )نب دبیرستان، دانشكده علو  انساني همدان: دانشگاه بوعلي سینا همدان همدان

 )اده اراک، دانشگاه مالير 4كیلومتر  الير:ـم دانشگاه مالير مالير

 ورودي دانشبلوار دانشگاه ،صفائیه،  زد:ـي دانشگاه يزد يزد يزد
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