
آدرس باجه رفع نقصنام باجه رفع نقصشهرستان استان
 جاده اهر به تبریز2کیلومتر - اهرمجتمع آموزشی دانشگاه آزاداسالمی واحد اهراهر

جنب پلیس راه بناب به تبریز- انتهای بزرگراه والیت - بناب دانشگاه بناببناب

جنب شرکت ماشین سازی- قراملك- میدان کارگر- جاده سنتو- تبریزدانشگاه جامع علمی کاربردی ماشین سازی تبریزتبریز

بلوار شهید درخشی -مراغه مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغهمراغه

ساختمان جدید دانشكده- بلوار عباسی- مرند دانشكده فنی و مهندسی مرندمرند

بلوار شهدای زینبیه- میانهساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانهمیانه

جنب سازمان جهاد کشاورزی- 3کیلومتر-جاده فرودگاه –ارومیهدانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه ارومیه

خیابان دانشجو- بلوار استاد هژار- بوکاندانشگاه آزاد اسالمی واحد بوکان بوکان

خیابان دانشگاه–  (عج) ولی عصربلوار- خوی دانشگاه پیام نور مرکز خوی خوی

ابتدای بلوار شهید شهریكندی - مهاباددانشگاه پیام نور مرکز مهابادمهاباد

نرسیده به ایستگاه راه آهن- باالتر از کوی رابری- پل آیت اهلل وحیدی- بزرگراه والیت -میاندوآبمرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآبمیاندوآب

میدان بسیج - اردبیلمجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلاردبیل

خیابان شهید رجایی- پارس آباد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پارس آبادپارس آباد

خیابان دانشگاه - (عج)خیابان ولی عصر- خلخالمجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخالخلخال
بلوار عالمه جعفری- خیابان سعدی- مشگین شهردانشگاه پیام نور مرکز مشگین شهرمشگین شهر

ساختمان اندیشه –بلوار دانشگاه  –بلوار ارغوانیه  –خیابان جی شرقی  –اصفهان (خوراسگان)دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان اصفهان

انتهای بلوار دانشجو- خانه کارگر - خیابان سعدی جنوبی - شاهین شهر دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهرشاهین شهر و میمه

 بلوار قطب راوندی6کیلومتر  –کاشان دانشگاه کاشانکاشان

بلوار دانشجو- سده لنجان- اتوبان ذوب آهن - لنجان دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجانلنجان

ساختمان اندیشه- بلوار دانشگاه - نجف آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نجف آباد

میدان دانشگاه –انتهای خیابان شهید بهشتی  –کرج دانشگاه خوارزمی پردیس کرجکرج

جنب مرکز سی تی اسكن کوثر-بلوار عاشورا - هشتگرد مجتمع آموزشی موفقیانساوجبالغ

طبقه همكف- سازمان مرکزی- خیابان پژوهش- ایالمدانشگاه ایالمایالمایالم

معاونت آموزشی و تحصیالت تكمیلی- سازمان مرکزی - خیابان شهید ماهینی - بهمئی - بوشهر دانشگاه خلیج فارس بوشهربوشهربوشهر

جنب فرمانداری –خیابان شهید صیاد شیرازی  -میدان نماز  –اسالمشهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهراسالمشهر

بن بست شاهرود- مابین خیابان استاد نجات اللهی و خیابان سپهبد قرنی- خیابان انقالب - میدان فردوسی- تهران دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سورهتهران

میدان معلم- بلوار شهید بهشتی - دماونددانشگاه آزاد اسالمی واحد دماونددماوند

بلوار نواب صفوی- شهریار مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریارشهریار 

نرسیده به مجتمع هالل احمر- خیابان شهید بختیاری- خیابان دانشگاه- میدان رازی –ورامین مجتمع والیت- مجتمع آموزشی فرهنگی سما ورامینورامین

1400مرداد ماه  - 27محل باجه های رفع نقص احتمالی مندرجات کارت شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان، تعیین صالحیت حرفه ای معماران تجربی و کارشناس رسمی ماده 

آذربایجان شرقی

اصفهان

البرز

تهران

آذربایجان غربی

اردبیل
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1400مرداد ماه  - 27محل باجه های رفع نقص احتمالی مندرجات کارت شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان، تعیین صالحیت حرفه ای معماران تجربی و کارشناس رسمی ماده 

ساختمان اداری- رحمتیه - شهرکرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردشهرکردچهارمحال و بختیاری
انتهای بلوار آیت اهلل غفاری- بیرجند دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندبیرجندخراسان جنوبی

بعد از پل هوایی عابر پیاده-  جاده تربت حیدریه به مشهد 7کیلومتر  –تربت حیدریه دانشگاه تربت حیدریهتربت حیدریه
15باجه شماره  –ساختمان معاونت آموزشی  –پردیس دانشگاه حكیم سبزواری - توحیدشهر- سبزواردانشگاه حكیم سبزواریسبزوار
مدیریت آموزشی دانشگاه- درب شمالی دانشگاه - روبروی پارک ملت - بلوار وکیل آباد - مشهد دانشگاه فردوسی مشهدمشهد

بلوار نظام الملك- انتهای بلوار ادیب دوم غربی- انتهای بلوار جانبازان- نیشابوردانشگاه نیشابورنیشابور
انتهای خیابان دانشگاه- بجنورددانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنوردبجنورد
خیابان دانشگاه-شیرواندانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروانشیروان

انتهای بلوار پردیس –اتوبان گلستان  –اهوازمجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستاناهواز
((ع)ساختمان امام جعفر صادق )ساختمان مرکزی - ابتدای جاده دیلم - بهبهاندانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهانبهبهان
روبروی بیمارستان طالقانی- فیه - آبادان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادانآبادان
روبروی مصلی- جنب ورزشگاه شهید ناحی - جنوبی  (ره)خیابان امام خمینی - دزفول دانشكده اصول الدیندزفول

شهرک پونك-  بهمن22بلوار - زنجانمؤسسه آموزش عالی روزبه زنجانزنجانزنجان
جنب اداره محیط زیست استان      - میدان استاندارد - سمنان دانشگاه پیام نور مرکز سمنانسمنان
بلوار دانشگاه                               - میدان هفتم تیر- شاهروددانشگاه صنعتی شاهرودشاهرود
(اتوبان شهید مرادی) جاده بمپور 4کیلومتر  –ایرانشهر دانشگاه والیت ایرانشهرایرانشهر
تراس بهشت - منطقه آزاد چابهار- چابهاردانشگاه بین المللی چابهارچابهار
دفتر معاونت آموزشی و تحصیالت تكمیلی دانشگاه- سازمان مرکزی- ورودی زیباشهر- بلوار دانشگاه –زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستانزاهدان
(سه راه دارالرحمه)تقاطع غیر هم سطح رضوان  –بلوار رحمت - شیرازدانشكده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیرازشیراز
 جاده بوشهر5کیلومتر - کازروندانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرونکازرون
(2ساختمان شماره )ساختمان آموزشی  - (متری اول40)ابتدای بلوار جمهوری اسالمی - خیابان معلم - شهر جدید - الرمجتمع آموزش عالی الرستانالرستان

بلوار نخبگان- قزوین دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوینقزوینقزوین
جنب درب ورودی دانشگاه - (بعداز شهرک قدس)بلوار الغدیر - قمدانشگاه قمقمقم

انتهای بلوار شهدای هفت تیر- سقزدانشگاه آزاد اسالمی واحد سقزسقز
آقای رضا رحیمی- امور آموزشی دانشگاه -   دانشگاه کردستان 2درب شمالی شماره - باالتر از بیمارستان تأمین اجتماعی - بلوار عالمه حمدی - خیابان پاسداران - سنندجدانشگاه کردستانسنندج

خیابان شهید باهنر- خیابان طالقانی - قروه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قروهقروه
 بزرگراه خلیج فارس8کیلومتر - جیرفتدانشگاه جیرفتجیرفت

102اتاق  - (جنب مرکز بهداشت دانشگاه)اداره کل آموزش - پردیس اصلی دانشگاه- ابتدای بلوار والیت - رفسنجانرفسنجان (عج)دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 جاده بافت2کیلومتر - سیرجاندانشگاه صنعتی سیرجانسیرجان
ابتدای اتوبان هفت باغ-(ره)خیابان شهیدمصطفی خمینی- کرماندانشكده شهید چمران-دانشگاه فنی حرفه ای استان کرمانکرمان

(ره)بزرگراه امام خمینی –میدان شهداء - کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه
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ساختمان مدیریت آموزشی و تحصیالت تكمیلی- بلوار دانشجو  –میدان معلم –یاسوج دانشگاه یاسوجیاسوج
 دستگاه180انتهای - دهدشتدانشگاه آزاد اسالمی واحد دهدشت(دهدشت)کهكیلویه 

خیابان شهید بهشتی- گرگاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگرگان
خیابان آتش نشانی- بعداز بیمارستان تأمین اجتماعی- بلوار شهید صیاد شیرازی - گنبدکاووسدانشگاه آزاد اسالمی واحد گنبدکاووسگنبدکاووس

روبروی پارک شهر- خیابان ملّت - بلوار حافظ - رشت پردیس دانشگاهی دانشگاه گیالنرشت

ابتدای جاده بندرانزلی- تالش دانشگاه پیام نور مرکز تالشتالش
بلواردانشگاه-میدان آقا سیدجالل الدین اشرف- آستانه اشرفیهموسسه آموزش عالی مهر آستانآستانه اشرفیه

جنب سپاه پاسداران- خیابان شهیدمطهری- لنگرودآموزش و پرورش شهرستان لنگرودلنگرود

طبقه سوم- ساختمان اداری –میدان دانشگاه  –الیگودرز دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرزالیگودرز

(جاده ونایی) (ره)بلوار یادگار امام- میدان نواب - بروجرددانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد  (ره)مجتمع دانشگاهی حضرت امام خمینیبروجرد

 جاده خرم آباد به بروجرد5کیلومتر - خرم آباددانشگاه لرستانخرم آباد

16والیت - بلوار والیت - آمل دانشگاه پیام نور مرکز آملآمل

خیابان دکتر شریعتی- بابل دانشگاه صنعتی نوشیروانیبابل

خیابان پاسداران-بابلسر سازمان مرکزی دانشگاه مازندرانبابلسر

 جاده چالوس3کیلومتر - تنكابن دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنكابنتنكابن

 شهریور17خیابان - چالوس طبرستان (دانشگاه)مؤسسه آموزش عالی چالوس

(طبرستان)خیابان شهید مطهری - بلوار خزر - ساری (ع)دانشكده فنی امام محمدباقر ساری

خیابان بابل- قانمشهردانشكده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهرقائم شهر

ابتدای جاده چمستان - نوردانشگاه عالمه محدث نورینور

شهرک دانشگاهی امیرکبیر  -  جاده خمین3کیلومتر - سه راهی خمین- (ره)بلوار امام خمینی- (ره)میدان امام خمینی- اراکدانشگاه آزاد اسالمی واحد اراکاراک

سایت شهرک دانشگاهی خاتم االنبیاء- جاده نورعلی بیك - ساوهدانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوهساوه

بلوار دانشگاه - چهارراه نخل ناخدا- بندرعباسدانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباسبندرعباس

خیابان قباد- کیش مدیریت آموزش و پرورش جزیره کیشکیش

(ع)روبروی بیمارستان امام حسین- بلوار دانشجو- باالتر از پارک سیفیه –مالیردانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیرمالیر

طبقه دوم- ساختمان شهید مدنی -بلوار پروفسور موسیوند - (ره)بلوار امام خمینی - شهرک شهید مدنی- همدانمجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان همدان

ورودی دانش- بلوار دانشگاه - صفائیه - یزد دانشگاه یزدیزدیزد

همدان

مرکزی

هرمزگان

لرستان

مازندران

گیالن

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان
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