
  خصوص در دانشگاهی جهاد آزمون مرکز اطالعیه
  کشور اجرایی هايدستگاهفراگیر  مشترك امتحان ششمین نقص رفع هاي باجه محل اعالم

  
 نداشتن ارتیاخ در دلیل به داوطلبان از یک هر چنانچه رساندمیکشور  اجرایی هايدستگاهفراگیر  مشترك امتحان ششمین در شرکت داوطلبان کلیه اطالع به بدینوسیله

 مربوط قسمت از استفاده با هاآزمون منوي از www.hrtc.ir سامانه به مراجعه با است الزم شود،نمی خود آزمون در شرکت کارت پرینت به موفق نیاز، مورد رهگیري کد
  .نماید ماقدا کدرهگیري بازیابی به نسبت خود همراه تلفن شماره و ملی کد نمودن وارد با کدرهگیري، بازیابی به
  

  :باشند داشته توجه زیر موارد به گرامی داوطلبان
اسفند  16 پنجشنبه روز لغایت 1397اسفند  14 شنبهسه روز از است ضروري ،نمودند مشاهده آزمون جلسه به ورود کارت در مندرج اطالعات در مغایرتی که درصورتی -1

 نزدیکترین در مستقر دانشگاهی، جهاد آزمون مرکز نماینده به) دارعکس شناسنامه یا و ملی کارت(معتبر شـناسایی  کارت داشـتن  همراه به با 13 الی 9 سـاعت  از 1397
  .نمایند مراجعه است شده ذکر صفحه این ذیل در آنها آدرس که نقص رفعباجه

 است ضروري باشدمی...  و داوطلب عکس جز به عکسی جدر عکس، نبودن واضح ،بودن عکس فاقد جمله، از اشکاالتی داراي داوطلب آزمون در شرکت کارت چنانچه -2
 به شخصاً ،دارعکس شناسنامه یا ملی کارت ،3×4 عکس قطعه 2 داشتن همراه با 13 الی 9 ساعت از 1397اسفند  16 پنجشنبه روز لغایت 1397اسفند  14 شنبهسه روز از

  .نماید مراجعه نقص رفع باجه نزدیکترین در مستقر دانشگاهی جهاد آزمون مرکز نماینده
اسفند  14 شنبهسه روز از است ضروري ،باشدمی ناخوانا حروفی صورت به یا و عددي صورت به چه آزمون جلسه به ورود کارت روي بر مندرج داوطلبی شماره چنانچه -3

 را موضوع و نمایند مراجعه نقص رفع باجه نزدیکترین در مستقر یدانشگاه جهاد آزمون مرکز نماینده به 13 الی 9 ساعت از 1397اسـفند   16 پنجشـنبه  روز لغایت 1397
 .گردد برطرف مشکل تا نموده دنبال

  
  هاي رفع نقص : آدرس باجه

  تلفن  آدرس  نام شهر نام استان

  آذربایجان شرقی

 041 - 33370431  (آبرسان) 1ماره مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت ش -کوي بزرگمهر  -جنب کتابفروشی فروزش  -خیابان امام خمینی (ره)   تبریز

  041 – 44231581  مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی -ساختمان قدیم مرکز بهداشت  -چهار راه معلم   اهر
  041 – 52227627  مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی-ساختمان امیر  -خیابان امام   میانه
  041 - 42222104  مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی -ساختمان غیبی  -تیر  7خیابان  -تیر  7چهارراه   مرند

http://www.hrtc.ir


  تلفن  آدرس  نام شهر نام استان

  آذربایجان غربی

  34243363  آقاي عظیم زاده -دانشگاه پیام نور  -شهرك ولیعصر   ماکو
  36332710  آقاي آل یعقوب -دانشگاه پیام نور  -خیابان دانشگاه   خوي
  09144463411- 33837051  آقاي امیر اسدپور -طه دانشگاه پیام نور داخل محو -شهریور  8خیابان   ارومیه

  09144822705 - 45267111  آقاي شمس -انتهاي بلوار دانشگاه پیام نور   میاندوآب
  35663300  آقاي یگانه -ساختمان شهید گوزلی  -خیابان دانشگاه پیام نور   نقده
  09141678218-42345343  آقاي هنردوست -ور دانشگاه پیام ن -خیابان شهید شهریکندي   مهاباد
  9141842062  آقاي لقمان صالحی -ساختمان دانشگاه پیام نور  -تپه علی آباد  -بلوار دانشگاه   بوکان

  اردبیل
    طبقه دوم -جهاددانشگاهی اردبیل  -میدان شفا  -شهرك کارشناسان   اردبیل

    کز آموزش جهاددانشگاهی پارس آبادمر -روبروي دادگستري  -خیابان هاشمی   پارس آباد
    مرکز آموزش جهاددانشگاهی -جنب تاالر فرشچیان  -خیابان توحید   اصفهان  اصفهان

  البرز

  026 - 34604200  خیابان اختر غربی -چهل و پنج  متري گلشهر  مرکز اختر غربی
  026-34574724-34574607  طبقه اول - ساختمان دارا -خیابان پونه شرقی  -چهل و پنج متري گلشهر   مرکز پونه شرقی

  ساختمان جهاددانشگاهی -جنب کانال غربی  -خیابان اصلی فردیس   مرکز فردیس
36501341-36557690-

36557614 – 026  
  026-32803503-32232899  جنب مصلی امام خمینی -بلوار امامزاده حسن  -شاه عباسی   مرکز پردیس کشاورزي

  026-34452793-34452794  خیابان اول (بلوار شهیدان میرزایی پرور) نرسیده به میدان طالقانی (رستاخیز) -اول رجائی شهر فلکه   مرکز رجائی شهر
  084-32232568  طبقه دوم -مرکز آموزش علمی کاربردي جهاددانشگاهی ایالم  -خیابان فدائیان اسالم  -بلوار تعمیرکاري   ایالم  ایالم
  077-33350435-6  جهاددانشگاهی واحد بوشهر -خیابان فردوسی  -خمینی (ره)  خیابان امام  بوشهر  بوشهر

  تهران

  021-22431942-22431937  ساختمان جهاددانشگاهی -ده حقوق روبروي دانشک -دانشگاه شهید بهشتی  -اوین   تهران
  021-22665723-22665724  7پالك  -طوطیا کوچه  -روبروي خیابان محمودیه  -باالتر از چهارراه پارك وي  -خیابان ولیعصر   تهران
  021-44252048  دانشگاه علم و فرهنگ -خیابان بهار  -خیابان شهید قموشی  -نرسیده به پل اتوبان همت  -خیابان اشرفی اصفهانی   تهران
  021-84656  شگاه تهرانمعاونت آموزشی جهاددانشگاهی دان - 118بین طوس و فلسطین جنب بانک ملت شماره  -بلوار کشاورز   تهران

  چهار محال و بختیاري
  038-33380723  ساختمان جهاددانشگاهی استان -میدان جهاددانشگاهی  -بلوار امام خمینی (ره)  -میرآباد شرقی   شهرکرد
  038-33332093-33345400  شهرکرد 1مرکز آموزش کوتاه مدت شماره  - 17نبش کوچه  -حد فاصل چهار راه دامپزشکی و امین آزاد  -بلوار شریعتی   شهرکرد
  038-34235080-34221230  مرکز آموزش کوتاه مدت شهرستان بروجن -طبقه دوم ساختمان قرض الحسنه  -میدان شهرداري   بروجن

  خراسان جنوبی
  056-32207056  مرکز علمی کاربردي جهاددانشگاهی -تقاطع قدس شرقی  -بلوار غفاري   بیرجند(برادران)

  056-32219001  جهاددانشگاهی استان خراسان جنوبی -ابتداي خیابان قدس غربی  -بلوار پاسداران   واهران)بیرجند (خ



  تلفن  آدرس  نام شهر نام استان

  خراسان رضوي

  مرکز آموزش تخصصی جهاددانشگاهی - 9و  7بین وکیل آباد  -مشهد، بلوار وکیل آباد   مشهد
36050252 – 051  
31997701 - 051  

  051-52295070  ت حیدریهدانشگاه آزاد اسالمی ترب  تربت حیدریه

  مجتمع پزشکی و پیراپزشکی جهاددانشگاهی -ابتداي خیابان سعدي  -میدان امام   گناباد
57223816-051  

  140داخلی  
  051- 55250805  مرکز علمی کاربردي جهاددانشگاهی -بلوار سید مرتضی   کاشمر
  051- 43305220  ساختمان آموزش -اه نیشابور دانشگ -انتهاي بلوار ادیب  -انتهاي بلوار جانبازان   نیشابور
  051- 44012623  2ساختمان معاونت آموزشی باجه  -پردیس دانشگاه حکیم سبزواري  -توحید شهر   سبزوار

  خراسان شمالی
  32223737-32243041  مرکز آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی - 13کوچه امام -امیریه شمالی  -خیابان امیریه   بجنورد
  37226046  مرکز آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی - 26نبش طالقانی  -خیابان طالقانی   اسفراین
  36346308  آموزشکده فنی و حرفه اي پسران (پروفسور حسابی) -جنب استخر هالل احمر  -انتهاي خیابان جهادسازندگی   شیروان

  خوزستان

  061-33361980-33361135  جهاددانشگاهی 1مرکز آموزش هاي تخصصی شماره  -جنب میدان قلم  -نبش خیابان غله  -ضلع جنوبی استادیوم تختی   اهواز
  2310داخلی  061--5334407  دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه -دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  -میدان نیروي دریایی  -بلوار علی ابن ابیطالب   خرمشهر
  9393975504  مرکز آموزش علمی کاربردي دزفول یک - 5خیابان ارمغان  -انتهاي بلوار مبارز  -گان کوي آزاد  دزفول
  061-52732019  دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا -ابتداي جاده بندر دیلم   بهبهان

    مجتمع جهاددانشگاهی -جنب میدان شورا  -بلوار آیت اهللا هاشمی رفسنجانی  -اراضی پایین کوه   زنجان  زنجان

  سمنان
  023-33337254-33337141  خانم مینا نیک نسب و حوریه عربیان -مرکز علمی کاربردي جهاددانشگاهی -دانشگاه سمنلن -روبروي مرکز رشد  -بلوار دانشجو   سمنان
  9355937760  طبقه اول خانم جاللی -ساختمان مرکزي  -دانشگاه صنعتی شاهرود  -ه بلوار دانشگا  شاهرود

  سیستان و بلوچستان

  054-33413649-51  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی -تقاطع دانشگاه و بلوار جانبازان  -خیابان دانشگاه  زاهدان
  054-37230011-13  آموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهی مرکز -روبروي دبیرستان دخترانه توحید  -خیابان طالقانی   ایرانشهر
  054-31272216  درب ورودي دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی -دفتر خبرگزاري ایسنا   چابهار
  054—32288190-290  مرکز آموزش علمی کاربردي جهاددانشگاهی -نبش میدان امام رضا (ع)  -بلوار شهیدان دولتی مقدم   زابل

  فارس

  071-32349048  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان فارس -انتهاي کوچه بین استانداردي و دانشکده پزشکی  -میدان امام حسین (ع)  -بلوار زند   شیراز
  071-43231408  مرکز آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت شهرستان مرودشت -جنب درمانگاه شبانه روزي امام علی (ع)  -خیابان میرزاخانی   مرودشت
  071-42218061  مرکز آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت شهرستان کازرون -طبقه دوم  -اداره ارشاد  -قدمگاه   کازرون
  071-54221011  روبروي بانک مهر اقتصاد -بهمن  22خیابان  -چهارراه پارکینگ   جهرم

  071-38733182  نرسیده به هنرستان شهید کالنتري -خیابان جهاد غربی   فیروزآباد



  تلفن  آدرس  نام شهر نام استان

 فارس

  071-52727456  مرکز آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت شهرستان المرد -جنب پایگاه انتقال خون  -خیابان شهید فهمیده -بلوار معلم   المرد
  071-52255032  مرکز آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت شهرستان الرستان -میدان طاووس  -شهر جدید   الرستان
  071-53221231  مرکز آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت شهرستان استهبان -کت میچکا جنب هایپرمار -میدان معلم   استهبان
  071-53561194  مرکز آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت شهرستان داراب -نرسیده به اداره آموزش و پرورش  -روبروي مسجد خیاطی  -خیابان طالقانی   داراب
  071-44523225  مرکز آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت شهرستان اقلید -هنرستان سابق شهید نیکویی  -کوچه شهدا  -خیابان امیرکبیر  -خیابان امام خمینی (ره)   اقلید

  33376798-9  مرکز آموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهی -جنب بانک سپه  -چهار راه ولیعصر   قزوین  قزوین
    ات جهاددانشگاهیمرکز فناوري اطالع - 28کوچه  -بلوار شهید منتظري  -میدان مصلی   قم  قم

  کردستان

  087-34221604  جهاددانشگاهی -نبش جنوبی چهارراه گلشهر   بانه
  087-36219124  جهاددانشگاهی -خیابان فردوسی  -میدان قدس   سقز
  087-35227314  جهاددانشگاهی -جنب بانک انصار  -کوچه شهید هوشنگ عسگري  -خیابان شریعتی   قروه
  087-34603706  جهاددانشگاهی -روبروي سه راه فرمانداري  -ي بلوار فرماندار  مریوان
  087-38728350  جهاددانشگاهی -جنب بانک قوامین  -ابتداي شانزده متري  -خیابان امام   دیواندره
  087-35522273  جهاددانشگاهی -جنب بانک ملت شعبه مرکزي  -خیابان امام خمینی   کامیاران
  087-38237464  جهاددانشگاهی -یین تر از دانشگاه پیام نور پا -خیابان دانشگاه   بیجار
  087-33287516  معاونت پشتیبانی -طبقه سوم  -جهاددانشگاهی  -سایت اداري  -بلوار جانبازان   سنندج

  کرمان

    دفتر مرکزي جهاددانشگاهی -بعد از بیمارستان افضلی پور  -بزرگراه امام خمینی   کرمان
    مرکز آموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهی - 23نبش کوچه  -ن بلوار آزادگا  کرمان
    مرکز آموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهی -خیابان عدالت   جیرفت
    مرکز آموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهی -نبش چهار کوچه  -(کوچه سازمان انتقال خون ) بعد از چاپ جعفري  - 58خیابان طالقانی   رفسنجان
    دانشکده علمی کاربردي جهاددانشگاهی -خیابان کارگر  -شهرك والیت   زرند

    دانشکده علمی کاربردي جهاددانشگاهی -جنب پلیس راه  -بلوار نماز   سیرجان
    دانشگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج -ابتداي جاده کهنوج جیرفت   کهنوج
    شگاهیمرکز آموزش کوتاه مدت جهاددان -کوچه دبستان سعدي  -میدان معلم   بافت

  کرمانشاه
  مرکز آموزش شماره یک جهاددانشگاهی -بهمن  22سه راه   کرمانشاه

38239096 – 31031  
  317و  315داخلی 

  45235630  آموزشکده فنی -جنب باغ رضوان  -خیابان شهید مطهري  -میدان شهید بهشتی   اسالم آبادغرب
  46522750 - 46525400  هدبیرستان حضرت خدیج -خیابان معلم  -میدان معلم   روانسر



  تلفن  آدرس  نام شهر نام استان

  کهگیلویه و بویراحمد
  074-33236413  1مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره  -جهاددانشگاهی استان  - 5نبش خیابان کاشانی  -بلوار بویر احمد  -سالم آباد   یاسوج
  074-32345760  نفت و گازدانشکده  -نرسیده به بیمارستان بی بی حکیمه (س)  -بلوار گلستان  -میدان فردوسی   گچساران
  074-32271004  جهاددانشگاهی 2مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره  -کوچه اول  -روبروي بانک صادرات  -خیابان امام زاده جابر (ع)  -میدان اصلی   دهدشت

  گلستان
  017-32326497  مرکز آموزشهاي تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی - 29عدالت  -خیابان ولیعصر (عج)   گرگان

  017-33332670  مرکز آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی -نرسیده به سه راه نامجو  -شهداي غربی   گنبد کاووس

  گیالن
  013-33362274  ساختمان معاونت آموزشی جهاددانشگاهی طبقه همکف -ابتداي خیابان نامجو  -تقاطع غیر هم سطح نیایش (میدان سابق گاز)   رشت

  013-42548024  مرکز آموزش عالی علمی کاربردي جهاددانشگاهی -خیابان نواب صفوي (بابک سابق)  انتهاي بابک نهم   گرودلن
  013-44241594  -اتاق رایانه  -طبقه همکف  -دانشگاه پیام نور تالش  -جاده تالش به رضوانشهر  5کیلومتر   تالش

  لرستان
  066-33231701-2  مرکز آموزش هاي تخصصی جهاددانشگاهی -ن کوي جهادگرا -بهمن  22میدان   خرم آباد
  066-32642889  جنب مسجدالرضا -بهمن  22روبروي مدرسه  -خیابان سپاه   کوهدشت
  066-42530089  مرکز آموزش جهاددانشگاهی بروجرد -نرسیده به آموزش و پرورش  -خیابان مدرس   بروجرد

  مازندران
    دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) -د مطهري (طبرستان) خیابان شهی -بلوار خزر   ساري
    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل -خیابان دکتر شریعتی   بابل

    دانشگاه غیر انتفاعی طبرستان -شهریور  17خیابان   چالوس

  مرکزي
    مرکز آموزش تخصصی جهاددانشگاهی -کوچه مسجد حاج آقا صابر  -خیابان شهید بهشتی   اراك
    مرکز آموزش عمومی و تخصصی جهاددانشگاهی -جنب فروشگاه رفاه   -روبروي پارك شهر  -بلوار طالقانی   ساوه

    مرکز آموزش علمی کاربردي جهاددانشگاهی -انتهاي بلوار امام علی  -خیابان امام خمینی   نیم ور (محالت)

  هرمزگان
  076-33620721-33684407  بندرعباس 1مرکز آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت شماره  -هرمزگان  جهاددانشگاهی استان -ابتداي بلوار دانشگاه   بندرعباس
  076-42887453–42887452  مرکز آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی شهرستان رودان -انتهاي کوچه کوثر چهاردهم  -خیابان کوثر   رودان

  همدان
  081-34242927-34248688  جهاددانشگاهی واحد همدان -حسینی  بلوار شهیدان شاه -میدان پاسداران   همدان
  081-33320300  مرکز آموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهی شهرستان مالیر - 2روبروي شهرداري منطقه  -میدان قائم (دادگستري سابق)   مالیر

  یزد
    مجتمع فنی مهندسی (ویژه خواهران) -دانشگاه علم و هنر -بلوار دانشجو   یزد
    مجتمع علوم انسانی (ویژه برادران) -دانشگاه علم وهنر  -بلوار شهداي گمنام  -میدان عالم  -صفائیه   یزد

 


