جدول شماره  - 2نام و آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ورودي دكتري «( »Ph.Dنيمهمتمركز) سال 1400
نام استان

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

اردبيل

اصفهان

البرز

ايالم

بوشهر

نام شهرستان

محل رفع نقص كارت

تبريز

دانشگاه تبريز

اهر

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر

مراغه

دانشگاه مراغه

مرند

دانشگاه فني و مهندسي مرند

اروميه

دانشگاه اروميه

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

خوي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي

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

مهاباد

دانشگاه پيام نور مركز مهاباد

بوكان

دانشگاه پيام نور مركز بوكان

مياندوآب

مركز آموزش عالي شهيدباكري مياندوآب

اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

پارس آباد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آباد

اصفهان

دانشگاه اصفهان

كاشان

دانشگاه كاشان

شاهين شهر و ميمه

دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر و ميمه

نجف آباد

آموزشكده فني وحرفه اي دختران نجف آباد(سميه

خميني شهر

موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي اصفهان-
خميني شهر

شهرضا

دانشگاه آزاد واحد شهرضا

لنجان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنجان

كرج

دانشگاه خوارزمي پرديس كرج

فرديس

دانشگاه حکيم ابوالقاسم فردوسي فرديس

ساوجبالغ

دانشگاه پيامنور مركز هشتگرد (ساوجبالغ)

ايالم

دانشگاه ايالم

دره شهر

آموزش و پرورش دره شهر

نشاني باجههاي رفع نقص
تبريز :بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبريز ،مديريت امور آموزشي

اهر :

بلوار دانشگاه روبروی پلیس راه اهر به تبریز

مراغه :اتوبان اميركبير ،ميدان مادر ،شهرك گلشهر ،دانشگاه مراغه
مرند :بلوار عباسی دانشکده فنی و مهندسی مرند

مهاباد  :ابتداي بلوارشهيد شهريكندي ،دانشگاه پيام نورمركزمهاباد
بوكان  :بلوار دانشجو -تپه علی آباد

مياندوآب :بزرگراه واليت ،پل آيت اهلل وحيدي ،باالتر ازكوي رابري ،نرسيده به ايستگاه راه آهن
اردبيل :خیابان دانشگاه.دانشگاه محقق اردبیلی.پردیس غربی دانشگاه .ورودی شماره 1
پارس آباد :خیابان جهاد کشاورزی  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد پارس آباد مغان

اصفهان :ميدان آزادي ،خيابان دانشگاه ،دانشگاه اصفهان ،ساختمان ستادآزمونها
كاشان :كيلومتر شش بلوار قطب راوندي ،دانشگاه كاشان
شاهين شهر و ميمه  :خانه کارگر-انتهای بلوار دانشجو-دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
نجف آباد :خيابان امام خميني (ره) ،جنب جهادكشاورزي
خميني شهر  :شهرك منظريه  ،بلوار پرديس

شهرضا :انتهاي خيابان پاسداران
زرين شهر :ابتداي ورودي شهر سده لنجان  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنجان

كـرج :حصارك ،ميدان دانشگاه ،دانشگاه خوارزمي پرديس كرج
فرديس  :جاده مالرد-بعد از كانال-نرسيده به پل ارتش
هشتگرد قديم :بلوار آيت اهلل خامنهاي

ايالم :خيابان پژوهش ،دانشگاه ايالم ،حوزه معاونت آموزشي
حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

بوشهر

دانشگاه خليج فارس بوشهر

بوشهر :خيابان شهيد ماهيني ،دانشگاه خليج فارس بوشهر

دشتستان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد دشتستان

برازجان(دشتستان) :فرهنگ شهر-خيابان آموزش شمالي

جم

آموزش و پرورش جم
حوزه خواهران:
دانشگاه خوارزمي پرديس تهران

تهران

حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

تهران  :خيابان انقالب ،دروازه دولت ،خيابان شهيد مفتح ،دانشگاه خوارزمي پرديس تهران

حوزه برادران:
دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه

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

سوره

ري

دانشگاه آزاد اسالمي شهر ري

اسالمشهر

آموزش و پرورش اسالمشهر

حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

دماوند

دانشگاه پيام نور مركز دماوند

دماوند  :شهرك اماميه-ميدان بسيج-دانشگاه پيام نور مركز دماوند

رباط كريم

آموزش و پرورش رباط كريم

حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

شهريار

آموزش و پرورش شهريار

حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

ورامين

دانشگاه پيام نور مركز ورامين

قدس

دانشگاه آزاد اسالمي واحد قدس

پرديس

آموزش و پرورش پرديس

چهارمحال و بختياري

شهر كرد

دانشگاه شهركرد

شهركرد :بلوار رهبر ،دانشگاه شهركرد ،معاونت آموزشي

خراسان جنوبي

بيرجند

دانشگاه بيرجند

بيرجند :ميدان شهدا ،خيابان دانشگاه ،دانشكده هنر

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

تربت حيدريه

دانشگاه تربت حيدريه

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

قوچان

دانشگاه صنعتي قوچان

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

كاشمر

مركز آموزش عالي كاشمر

كاشمر :بلوار سيد مرتضي  -كنار مسكن مهر -مركز آموزش عالي كاشمر(دانشگاه دولتي كاشمر)

سبزوار

دانشگاه حکيم سبزواري

سبـزوار :توحيدشهر ،پرديس دانشگاه حكيم سبزواري ،ساختمان معاونت آموزشي وتحصيالت تكميلي

نيشابور

دانشگاه نيشابور

تهران

خراسان رضوي

تهران :بزرگراه خليج فارس ،روبروي حرم مطهرحضرت امام خميني(ره) ،مجتمع دانشگاهي يادگار امام (ره)

قرچک  :میدان امام خمینی-انتهای بلوار دانشگاه-دانشگاه پیام نور مرکز قرچک-ورامین
شهرقدس  :میدان قدس -بلوار شهید کلهر  -مجتمع دانشگاهی واحد شهرقدس.
حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

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

نيشابور :انتهاي بلوارجانبازان ،انتهاي بلوار اديب دوم غربي ،بلوار نظام الملك ،دانشگاه نيشابور

صفحه 1

خراسان شمالي

خوزستان

زنجان
سمنان

سيستان و
بلوچستان

فارس

قزوين
قم

كردستان

كرمان

كرمانشاه
كهگيلويه و
بويراحمد

گلستان

گيالن

لرستان

بجنـورد :كيلومتر  4جاده اسفراين ،دانشگاه بجنورد

بجنورد

دانشگاه بجنورد

اهواز

دانشگاه شهيدچمران اهواز

دزفول

دانشگاه صنعتي جنديشاپور دزفول

آبادان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان

بهبهان

دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان

انديمشک

دانشگاه پيام نور مركز انديمشک

ايذه

دانشگاه پيام نور مركز ايذه

بندر ماهشهر

دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرماهشهر

بندرماهشهر :بلوار امام خمینی(ره)-خیابان دانشگاه

خرمشهر()19

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

خرمشهر :بلوارعلي ابن ابي طالب(ع) ،ميدان نيروي دريايي ،دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر ،دانشكده علوم دريايي واقيانوسي

رامهرمز()22

دانشگاه آزاد اسالمي واحد رامهرمز

رامهرمز :ميدان توحيد ،كيلومتر  1جاده كمربندي

شوش()25

دانشگاه پيام نور مركز شوش

شوشتر()26

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر

مسجدسليمان()28

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مسجدسليمان

زنجان
سمنان
دامغان
شاهرود
زاهدان
زابل
ايرانشهر
چابهار
شيراز
جهرم

دانشگاه زنجان

دانشگاه شيراز
دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم

الرستان

مركز آموزش عالي الر

مرودشت
اقليد
كازرون
فسا
قزوين
قم

آموزش و پرورش مرودشت
مركز آموزش عالي اقليد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون
دانشگاه فسا
دانشگاه قم

سنندج

دانشگاه كردستان-سنندج

مريوان

دانشگاه پيام نورمركز مريوان

سقز
كرمان
جيرفت
سيرجان
رفسنجان
اسالم آباد غرب
كرمانشاه
گچساران
كهگيلويه(دهدشت)
بويراحمد(ياسوج)
گرگان
گنبد كاووس
رشت
بندرانزلي
رودسر

دانشگاه پيام نورمركز سقز
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دانشگاه جيرفت
دانشگاه صنعتي سيرجان
دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان

دانشگاه پيام نور مركز رودسر

الهيجان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان

خرمآباد

دانشگاه لرستان

سلسله

آموزش و پرورش سلسله

بروجرد

دانشگاه سمنان
دانشگاه دامغان

دانشگاه صنعتي شاهرود
دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه زابل
دانشگاه واليت-ايرانشهر
دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين

آموزش و پرورش اسالم آباد غرب
دانشگاه رازي كرمانشاه
دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران
آموزش و پرورش كهگيلويه
دانشگاه ياسوج
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
دانشگاه گنبد كاووس
دانشگاه گيالن-رشت
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرانزلي

دانشگاهحضرتآيتاهلل اعظمي
بروجردي(ره) -بروجرد

اهـواز :بلوارگلستان ،جنب پل پنجم ،ورودي درب شمالي دانشگاه شهيد چمران اهواز
دزفـول :بلوار سرداران شهيد،روبروي پايگاه چهارم شكاري ،دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
آبادان  :میدان پرستار روبروی بیمارستان طالقانی

بهبهان:ابتداي جاده بندرديلم ،دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء ،ساختمان دانشكده منابع طبيعي ،اتاق آموزش دانشكده
انديمشک  :خیابان شهید فردچیان (فرمانداری سابق)  -دانشگاه پیام نور اندیمشک

ايذه  :ميدان دانشجو -نورآباد-كوچه پيام نور

شوش :ابتداي شهرك دانيال -دانشگاه پيام نور -ساختمان اداري
شوشتر :بلوار دانشگاه
مسجدسليمان :سه راهي سد شهيد عباس پور
زنجـان :كيلومتر  6جاده تبريز ،دانشگاه زنجان ،ساختمان مركزي واحدرايانه
سمنان  :روبروي پارك سوكان ،پرديس شماره يك دانشگاه سمنان ،ساختمان انتشارات دانشگاه
دامغان  :میدان دانشگاه -دانشگاه دامغان -ساختمان امیرکبیر طبقه اول
شاهـرود :ميدان هفتم تير ،بلواردانشگاه ،پرديس اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود ،سازمان مركزي
زاهدان:خيابان دانشگاه ،ورودي زيباشهر ،سازمان مركزي دانشگاه  ،دفترمعاونت آموزشي دانشگاه
زابـل :كيلومتر2جاده بنجار ،پرديس جديد دانشگاه زابل
ايرانشهـر :كيلومتر  4بزرگ راه شهيد مرادي ،دانشگاه واليت ايرانشهر
چابهـار :بلوار دانشگاه ،دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار ،دانشكده علوم دريايي
شيـراز :خيابان ساحلي غربي ،مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
جهرم  :بلوار رهبری مجتمع دانشگاهی امام مهدی(عج)
الرستان  :شهر جديد خيابان معلم  ،ابتداي بلوار جمهوري اسالمي(چهل متري اول) ،مجتمع آموزشي عالي الرستان،
ساختمان آموزشي(ساختمان شماره )2

حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
اقليد  :خیابان شهید مصطفی خمینی .میدان سالمت .مرکز آموزش عالی اقلید

كازرون  :كيلومتر5جاده كازرون -شيراز
فسـا :بلوار شهيدمحب ،دانشگاه فسا
قـزوين :انتهاي بلوار دانشگاه ،دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) قزوين
قـم :بلوارالغدير ،بعد از شهرك قدس ،دانشگاه قم ،جنب درب ورودي دانشگاه
سننـدج:بلوار پاسداران ،خيابان دانشگاه ،به سمت قراديان ،درب اصلي دانشگاه كردستان ،مركز آموزش زبان
فارسي
مريوان :سه راه ني  -بلوار ورودي شهر  -دانشگاه پيام نور مركز مريوان

سقز :شهرك دانشگاه-خيابان دانشگاه
كـرمان :بلوار جمهوري اسالمي ،دانشكده فني ومهندسي دانشگاه شهيدباهنر كرمان
جيـرفت :كيلومتر  8جاده بندرعباس ،دانشگاه جيرفت
سيرجان :ابتداي جاده بافت  -دانشگاه صنعتي سيرجان
رفسنـجان :ابتداي بلوار واليت ،پرديس اصلي دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان ،اداره كل آموزش(،جنب مركز بهداشت دانشگاه)
حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

كـرمانشاه :طاق بستان ،باغ ابريشم ،پرديس دانشگاه رازي ،سازمان مركزي دانشگاه ،اداره آموزش
گچساران  :فلکه فردوسی شهرک مدرس مجتمع دانشگاهی(سایت)
حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

ياسـوج :ميدان معلم ،خيابان دانشجو ،دانشگاه ياسوج ،ساختمان مديريت آموزشي
گـرگان :خيابان شهيد بهشتي ،دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان
گنبدكاووس :خيابان شهيد فالحي (فرودگاه سابق) ،بلواربصيرت ،دانشگاه گنبد كاووس
رشت :بلوار حافظ ،خيابان ملت ،روبروي شهربازي ،پرديس دانشگاه گيالن
بندرانزلي  :طالب آباد-جنب سردخانه-كتابخانه
رودسر  :خيابان رامدشت  -جنب اداره آب و فاضالب روستايي
الهيجان  :كاشف شرقي-انتهاي شقايق-دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان  -دانشكده فني و مهندسي
طبقه دوم

خـرمآباد :كيلومتر  5جاده (خرم آباد  -تهران ) ،دانشگاه لرستان
حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط

بروجـرد :كيلومتر  3جاده (بروجرد – خرم آباد) ،دانشگاه آيت اهلل اعظمي بروجردي (ره)

صفحه 2

مازندران

ساري

دانشکده فني امام محمدباقر(ع)

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

بابل

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابـل :خيابان شريعتي ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابلسر

دانشگاه مازندران -بابلسر

بابلسـر :خيابان پاسدران ،دانشگاه مازندران ،سازمان مركزي دانشگاه

آمل

دانشگاه پيام نور مركز آمل

آمل  :خیابان طالب آملی -بلوار والیت -والیت16

تنکابن

آموزش و پرورش تنکابن

بهشهر
قائم شهر

مركزي
هرمزگان

همدان
يزد

دانشگاه علم و فناوري مازندران-بهشهر

موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي
غيردولتي فروردين -قائم شهر

حوزه خواهران و برادران :مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
بهشهر  :كيلومتر 3جاده دريا دانشگاه علم و فناوري مازندران

قائم شهر  :كيلومتر  4جاده نظامي جنب پمپ بنزين وزارتي

چالوس

دانشگاه آزاد اسالمي چالوس

چالـوس :خيابان17شهريور ،روبروي مسجد امام حسين (ع) ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس ،حوزه معاونت آموزشي

اراك

دانشگاه اراك

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

بندرعباس

دانشگاه هرمزگان

ميناب

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميناب

بندرلنگه

دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرلنگه

بندرعبـاس :آزادشهر ،بلوار افروز شهابيپور ،مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها)
ميناب  :بلوار دانشگاه کیلومتر  6جاده سندرک دفتر مدیر کالس ها
بندرلنگه  :بلوار معلم دانشگاه آزاد اسالمي
همدان :شهرك مدرس ،خيابان ابوطالب ،جنب دبيرستان ،دانشكده علوم انساني

همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

مالير

دانشگاه مالير

مـالير :كيلومتر  4جاده اراك ،دانشگاه مالير

نهاوند

دانشگاه نهاوند

نهاوند  :كيلومتر  3جاده بروجرد-دانشگاه نهاوند

يزد

دانشگاه يزد

يـزد :صفائيه ،بلوار دانشگاه ،ورودي دانش

صفحه 3

