
   صخصودر نشگاهی د داجهان موآزطالعیه مرکز ا

 فع نقص ر یهامحل باجهم عالا دریافت کارت ورود به جلسه و

  حل اختالف یشورا یافتخار  یرویو ن یگر یانجیم ،یداور  یجذب همکار  یهاآزمون
  

  

 ۱۴۰۰ماه بهمنجمعه اول آزمون در روز  رساند؛یم حل اختالف یشورا یافتخار  یرویو ن یگر یانجیم ،یداور  یجذب همکار  یهاآزمون یبه اطالع داوطلبان گرام

 یکاربر  لیبه پروفا ماهدی ۲۸شنبه صبح روز سه ۹ساعت کارت ورود به جلسه از  افتیتوانند جهت در ی، لذا داوطلبان مشودیزمان در سراسر کشور برگزار مبه صورت هم

  .ندی، مراجعه نموده و نسبت به چاپ آن اقدام نماwww.hrtc.ir یبه نشان یخود در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاه

شوند، با مراجعه به سامانه و با یکارت شرکت در آزمون نم افتیموفق به در  از،یمورد ن یر ینداشتن کد رهگ اریدر اخت لیاز داوطلبان به دل کیچنانچه هر  ضمناً 

اقدام  یر یکدرهگ یابینام) نسبت به باز و شماره تلفن همراه خود(شماره تلفن زمان ثبت یبا وارد نمودن کدمل ،»یر یکدرهگ یابیباز «بر نام آزمون و سپس بخش  کیکل

  . ندینما

   :  توجه داشته باشند یداوطلبان گرام

از جمله، واضح نبودن عکس،  یاشکاالت یکارت شرکت در آزمون دارا ایدر اطالعات مندرج در کارت ورود به جلسه آزمون مشاهده نمودند،  یرتیکه مغا یصورت در

با به همراه داشتن کارت  ۱۳ یال ۹از ساعت  ۱۴۰۰ ماهدی ۳۰پنجشنبه  ای ماهدی ۲۹شنبه چهار یاست در روزها یضرور  باشد،یبه جز عکس داوطلب و ... م یدرج عکس

مستقر  ،یمرکز آزمون جهاد دانشگاه ندهیدارد) به نما رادیکه عکس ا ی(درصورت۳×۴قطعه عکس  ۲شناسنامه عکسدار) و همراه داشتن  ایو  یمعتبر(کارت مل یشناساب

  .ندینما هذکر شده است، مراجع هیاطالع نیا لیباجه رفع نقص، که آدرس آنها در ذ نیتر کیدر نزد

از جمله  یکیالکترون لهیشود از همراه داشتن هرگونه وسیم هیبه داوطلبان توص یو کامل، به عنوان تذکر جد قیدق یرسانموضوع و لزوم اطالع تیبا توجه به اهم

  .برخورد خواهد شد تبرابر مقررا نیموضوع تخلف بوده و با متخلف نیاست عدم توجه به ا یهی، بدندینما یتلفن همراه در جلسه امتحان خوددار 

  

  رفع نقص :  هایآدرس باجه
 ردیف نام واحد آدرس پستی پیش شماره شماره تماس

 ۱ آذربایجان شرقی ۱مرکز آموزش تخصصی شماره  -کوی بزرگمهر -جنب کتاب فروشی فروزش  -خیابان امام خمینی (ره)  -تبریز   -آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۳۳۳۷۰۴۳۱

 ۲ آذربایجان غربی روبروی بانک تجارت . معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربیارومیه . خیابان شهید امینی.  ۰۴۴ ۳۳۴۵۵۹۸۹

 ۳ اردبیل دوم طبقه –جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل  -میدان شفا  -اردبیل شهرک کارشناسان  ۰۴۵ ۱۱۸داخلی  ۳۳۷۴۹۵۰۳

 ۴ اصفهان نواحد اصفها یجهاددانشگاه ۲، مرکز آموزش شماره نیبنز ، جنب پمپلیکمال اسماع ابانیخواجو،  خ دانیم و یپل فردوس نیب اصفهان ،  ۰۳۱ ۳۲۱۲۵۱۵۱

ان اسالم - بلوار تعمیرکاری -ایالم ۰۸۴ ۳۲۲۴۳۵۷۷ - ٣٢٢٣٢٥٦٨  ۵ ایالم جهاد دانشگاهی واحد استان ایالم -خیابان فدا

  ۶  البرز  یمرکز آموزش جهاد دانشگاه یدوم غرب ابانیشهر خ ییجار، کرج  ٠٢٦  ٣٤٢١٦٩١٦

 ۷ بوشهر مركز آموزش جهاددانشگاهي(عمارت گلستان) ،١٩دهقان  ی،کوچهیبه آتشنشان دهیگمرک،نرس ابانیبوشهر،خ ۰۷۷ ٠٩٠١٧٧١٦٣٣٩

۱۱۸پالک  -جنب بانک ملت -نیطوس و فلسط نیب -بلوار کشاورز -تهران ۰۲۱ ۸۴۶۵۰   ۸ تهران 



 ردیف نام واحد آدرس پستی پیش شماره شماره تماس

  ۹ و بختیاری چهارمحال یار یاستان چهارمحال بخت یجهاددانشگاه ،یجهاددانشگاه دانیم ،یشرق رآبادیشهرکرد م ۰۳۸ ۳۳۳۸۰۷۲۳

  ۱۰ خراسان جنوبی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی -تقاطع قدس شرقی -بلوار غفاری -بیرجند ۰۵۶ ۱۰۸داخلی  ۳۲۲۰۷۰۷۳

  ۱۱ خراسان رضوی جهاددانشگاهی -مجتمع دکتر شریعتی -سه راه ادبیات -مشهد ۰۵۱ ۳۱۹۹۷۲۵۲ - ۳۸۴۳۰۰۲۴

  ۱۲ خراسان شمالی نامساختمان، اتاق ثبت یورود ،یجهاددانشگاه ی، ساختمان مرکز گاز CNG یجاده ارکان، روبرویابتدا ن،یاسفراجاده بجنورد به ۵ لومتریک -بجنورد  ۰۵۸ ۳۲۲۸۵۷۳۹

  ۱۳ خوزستان جهاد دانشگاهی خوزستانمرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت شماره یک  -نبش خیابان غله  -ضلع جنوبی استادیوم تختی -امانیه -اهواز ۰۶۱ ۳۳۳۶۱۹۸۰ - ۳۳۳۶۱۱۳۵

ن کوه  -زنجان  ۰۲۴ ۳۳۰۳۵۴۵۵   ۱۴ زنجان همکفبلوار مال صدرا(آیت اهللا رفسنجانی) جنب میدان شورا مجتمع جهاددانشگاهی طبقه  -اراضی پا

  ۱۵ سمنان اولطبقه  -شگاهی ندا مرکز علمی کاربردی جهاد - خیابان دانشجو - بلوار قائم -سمنان  ۰۲۳ ۳۳۳۳۷۱۴۱

  ۱۶ سیستان و بلوچستان انشگاهيمركز آموزش جهادد -نبش جانبازان -خيابان دانشگاه  -زاهدان ۰۵۴ ۳۳۴۱۳۶۵۰

  ۱۷ فارس یجهاد دانشگاه یمعاونت آموزش -یو دانشکده پزشک یاستاندار  نیکوچه ب یانتها -(ع) نیامام حس دانیم -بلوار زند -رازیش  ۰۷۱  ۳۲۳۰۳۰۴۷

  ۱۸ قزوین یجهاددانشگاه ۱مرکزآموزش شماره -جنب بانک سپه -عصریچهارراه ول -نیقزو ۰۲۸ ۹-۳۳۳۷۶۷۹۷

  ۱۹ قم مرکز فناوری اطالعات جهاددانشگاهی -۲۸بلوار شهید منتظری کوچه - قم ۰۲۵ ۳۷۸۳۲۸۷۸

  ۲۰ کردستان یجهاد دانشگاه یکاربرد یمرکز علم - شهرک یورود -بلوار ارشاد  - یسهرورد دانیم -سنندج  ۰۸۷ ۳۳۲۸۷۵۱۶

  ۲۱ کرمان استان کرمان یجهاددانشگاه یمجتمع آموزش -۱۸نبش کوچه شماره  - کشبی و هزار ابانیخ-کرمان ۰۳۴ ۳۲۴۳۶۸۵۶ - ۳۲۴۳۶۸۵۵

  ۲۲ کرمانشاه ۱شعبه  یجهاد دانشگاه یمعاونت آموزش -هیقوه قضائ یجنب دفتر ترجمه رسم -هما ییمایدفتر هواپ یروبرو -نبهم ۲۲سه راه  -کرمانشاه ۰۸۳ ۳۰۷داخلی ۳۱۰۳۱ - ۳۸۲۳۹۰۹۶

  ۲۳ کهگیلویه و بویر احمد جهاددانشگاهی واحد کهگیلویه وبویراحمد - ۵نبش کاشانی  -بلوار بویراحمد -یاسوج  ۰۹۱۷۵۱۷۲۰۰۱

  ۲۴ گلستان گرگانمرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی  - ۲۹داخل عدالت  -خیابان ولیعصر(عج)  -گرگان،  ۰۱۷ ۳۲۳۲۶۴۹۷

  ۲۵ گیالن معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی گیالن -ابتدای خیابان نامجو -تقاطع غیر همسطح نیایش (میدان سابق گاز) -رشت -گیالن ۰۱۳ ۳۳۳۶۲۲۷۴

  ۲۶ لرستان معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی -ابتدای کوی جهاد گران  -بهمن ۲۲میدان  -خرم آباد  ۰۶۶ ۳۳۲۳۱۷۰۱

۳۳۲۶۷۸۰۴ 
۰۱۱ 

 دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) -خیابان شهید مطهری ( طبرستان )  -بلوار خزر  -ساری
  ۲۷ مازندران

  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل -خیابان دکتر شریعتی  -بابل ۳۲۳۶۲۹۲۱

  ۲۸ مرکزی تخصصی کوتاه مدت شماره یکمرکز آموزش  -کوچه پشت مسجد حاج آقا صابر -خیابان شهید بهشتی -اراک  ۰۸۶ ۳۲۲۴۱۴۳۴

  ۲۹ هرمزگان یطبقه همکف معاونت اموزش -استان هرمزگان یساختمان جهاد دانشگاه -بلوار دانشگاه یابتدا- بندرعباس  ۰۷۶ ۳۳۶۲۰۷۲۰ -۳۳۶۸۱۰۸۵

  ۳۰ همدان جهاد دانشگاهی همدان -بلوار شهیدان شاه حسینی -میدان پاسداران -همدان ۰۸۱ ۳۴۲۴۸۶۸۸

  ۳۱ یزد زدی یجهاددانشگاه ۴. مرکز آموزش شماره ۲امامشهر. نبش کوچه شماره  یمتر ۵۲بلوار  ی. ابتداوریشهر ۱۷. بلوار زدی ۰۳۵ ۳۵۲۵۴۱۱۹

 


