
 1صفحه 

 براساس استان محل اقامت داوطلبان 1399 متمركز( سال)نيمه« Ph.D»نام و آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ورودي دكتري  - 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

 كبير، ميدان مادر، شهرك گلشهر، دانشگاه مراغهاتوبان امير مراغه: دانشگاه مراغه مراغه

 بلوار عباسي مرند: دانشکده فني و مهندسي مرند مرند

 آذربايجان غربي
 

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

 بلوار آيت اله خويي، ساختمان اداري خوي: آزاد اسالمي خوي دانشگاه  خوي

  ابتداي بلوارشهيد شهريکندي: مهاباد مهاباد مركز دانشگاه پيام نور مهاباد

  زكوي رابري، نرسيده به ايستگاه راه آهناالتر اب پل آيت اهلل وحيدي، بزرگراه واليت،مياندوآب:  مركز آموزش عالي شهيدباكري مياندوآب مياندوآب

 اردبيل
 3دانشگاه، ضلع غربي دانشگاه ، ورودي شماره خيابان  :اردبيل دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل

 كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آبادخيابان جهاد  پارس آباد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آباد پارس آباد

 اصفهان
 ستادآزمونهاميدان آزادي، خيابان دانشگاه، ساختمان  اصفهان: دانشگاه اصفهان اصفهان 

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

 2دانشگاه ، ساختمان مركزي ، طبقه اول ، اتاق حصارك، ميدان دانشگاه،  رج:ـك كرج پرديس دانشگاه خوارزمي كرج البرز

 حوزه معاونت آموزشيخيابان پژوهش،  ايالم: دانشگاه ايالم ايالم  ايالم

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

 تهران
 تهران

  :حوزه خواهران
 پرديس تهراندانشگاه خوارزمي 

 طبقه همکف ،ساختمان پرديس دانشگاه خوارزمي ،خيابان خاقاني ،دروازه دولت ،خيابان انقالب :تهران

  :حوزه برادران

 ورهسدانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه 
 خيابان انقالب، ميدان فردوسي، كوچه شاهرود، دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره تهران:

 بزرگراه خليج فارس، روبروي حرم مطهرحضرت امام خميني)ره(، مجتمع دانشگاهي يادگار امام )ره(تهران: آزاد اسالمي شهر ري دانشگاه ري

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

 ، پرديس شوكت آباد، سازمان مركزي  انتهاي بلوار دانشگاه بيرجند: دانشگاه بيرجند  بيرجند خراسان جنوبي

  خراسان رضوي

 مديريت آموزشي دانشگاه ،ملت، درب شمالي روبروي پارك بلوار وكيل آباد، مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد مشهد

 از پل هوايي عابرپيادهمشهد (، بعد –تربت حيدريه)جاده  7كيلومتر  تربت حيدريه: دانشگاه تربت حيدريه  تربت حيدريه

 جاده قوچان به مشهد  5كيلومتر : قوچان دانشگاه صنعتي قوچان  قوچان

 ساختمان معاونت آموزشي وتحصيالت تکميليتوحيدشهر، پرديس دانشگاه حکيم سبزواري، زوار:ـسب دانشگاه حکيم سبزواري سبزوار

 بلوارجانبازان، انتهاي بلواراديب دوم غربي، بلوار نظام الملكانتهاي نيشابور:  دانشگاه نيشابور نيشابور

 جاده اسفراين 4كيلومتر  ورد:ـبجن دانشگاه بجنورد بجنورد خراسان شمالي

 خوزستان

 درب شمالي جنب پل پنجم، ورودي بلوارگلستان،  واز:ـاه دانشگاه شهيدچمران اهواز اهواز

 ابتداي جاده بندرديلمبهبهان: بهبهاندانشگاه صنعتي خاتم االنبياء  بهبهان

 روبروي پايگاه چهارم شکاريبلوار سرداران شهيد، ول:ـدزف دزفولشاپور دانشگاه صنعتي جندي دزفول

 جاده تبريز، ساختمان مركزي واحدرايانه 6كيلومتر  ان:ـزنج دانشگاه زنجان زنجان زنجان

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

 ميدان هفتم تير، بلواردانشگاه، پرديس اصلي دانشگاه ، سازمان مركزي رود:ـشاه دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود

سيستان و 

 بلوچستان

 دانشگاه مركزي دانشگاه ، دفترمعاونت آموزشي سازمان خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر،زاهدان: دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان

 ساختمان ابوسعيد سجزي-پرديس جديد دانشگاه زابلجاده بنجار، 2كيلومتر ل:ـزاب دانشگاه زابل زابل

 بزرگ راه شهيد مرادي 4كيلومتر  ر:ـايرانشه ايرانشهر-دانشگاه واليت ايرانشهر

 بلوار دانشگاه، دانشکده علوم دريايي ار:ـچابه چابهاردانشگاه دريانوردي و علوم دريايي  بهارچا

 فارس

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

 محب شهيد بلوار ا:ـفس دانشگاه فسا  فسا

 13بلوار آزادگان، كوچه : جهرم دانشگاه پيام نور مركز جهرم جهرم

 عالي الرمركز آموزش  الرستان
ــتان تداي بلوار جمهوري اسهههالمي)چهل متري اول(، سهههاختمان : الرس شههههر جديد،خيابان معلم،اب

 (2آموزشي)ساختمان شماره 

  روبروي صدا و سيمايانتهاي بلوار دانشگاه،  زوين:ـق دانشگاه بين المللي امام خميني)ره( قزوين قزوين قزوين

 درب ورودي دانشگاهجنب بلوارالغدير،  قم: دانشگاه قم قم قم

 سنندج-دانشگاه كردستان سنندج كردستان
:بلوار پاسداران، بلوار عالمه حمدي،پايين تر از بيمارستان تامين اجتماعي، درب ورودي جنب سننـدج

 ساختمان جنب پاركينگ مسقفبانك تجارت، 

 بلوار جمهوري اسالمي، دانشکده فني ومهندسي  رمان:ـك دانشگاه شهيد باهنر كرمان كرمان كرمان
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 2صفحه 

 جاده بندرعباس 8كيلومتر  رفت:ـجي دانشگاه جيرفت  جيرفت

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

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

كهکيلويه و 

 بويراحمد
 تحصيالت تکميليو ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي  وج:ـياس دانشگاه ياسوج (بويراحمد)ياسوج

 گلستان
 خيابان شهيد بهشتي رگان:ـگ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گرگان

 خيابان شهيد فالحي )فرودگاه سابق(، بلواربصيرت  گنبدكاووس: دانشگاه گنبد كاووس گنبد كاووس

 بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي شهربازي، پرديس دانشگاه گيالن رشت: رشت-دانشگاه گيالن رشت گيالن

 لرستان

 تهران (-خرم آباد )جاده  5كيلومتر  آباد:رمـخ دانشگاه لرستان آبادخرم

 بروجرد
اهلل اعظمي آيتضرتحدانشگاه

 بروجرد-بروجردي)ره(
 خرم آباد( –جاده )بروجرد  3كيلومتر  رد:ـبروج

 مازندران

 (بلوارخزر، خيابان شهيد مطهري)طبرستان اري:ـس دانشکده فني امام محمدباقر)ع( ساري

 خيابان شريعتي ل:ـباب دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  بابل 

 خيابان پاسدران، سازمان مركزي دانشگاه ر:ـبابلس بابلسر  -دانشگاه مازندران بابلسر 

 شهريور، روبروي مسجد امام حسين )ع ، حوزه معاونت آموزشي17خيابان وس:ـچال دانشگاه آزاد اسالمي چالوس  چالوس

 ،روبروي باجه انتظاماتدانشگاه ابتداي بلوار ميرزاي شيرازي ،درب اصلي ميدان شريعتي،  اراك: دانشگاه اراك اراك مركزي

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

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

 جاده اراك 4كيلومتر  الير:ـم دانشگاه مالير مالير

 دانشورودي بلوار دانشگاه ،صفائيه،  زد:ـي دانشگاه يزد يزد يزد
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