
 

۱۳۹۸شهرستان محل برگزاری حوزه های آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال  – ۱جدول شماره   

 استان محل اقامت نام شهرستان محل برگزاری آزمون استان

 (۱۰)کلیه داوطلبان استان آذربایجان شرقی (۱۰۱۲)تبریز (۱۰)آذربایجان شرقی

استان آذربایجان غربیکلیه داوطلبان  (۱۱۰۴)ارومیه (۱۱)آذربایجان غربی (۱۱) 

 (۱۲)کلیه داوطلبان استان اردبیل (۱۲۰۲)اردبیل (۱۲)اردبیل

 (۱۳)کلیه داوطلبان استان اصفهان (۱۳۱۰)اصفهان (۱۳)اصفهان

 (۴۰)کلیه داوطلبان استان البرز (۴۰۰۸)کرج (۴۰)البرز

 (۱۴)کلیه داوطلبان استان ایالم (۱۴۰۵)ایالم (۱۴)ایالم

ربوشه (۱۵)بوشهر  (۱۵)کلیه داوطلبان استان بوشهر (۱۵۰۲)

 (۱۶)کلیه داوطلبان استان تهران (۱۶۰۷)تهران (۱۶)تهران



 

 استان محل اقامت نام شهرستان محل برگزاری آزمون استان

 (۱۷۰۹)شهرکرد (۱۷)چهارمحال و بختیاری

کلیه داوطلبان استان چهارمحال و 

 (۱۷)بختیاری

 (۱۸)کلیه داوطلبان استان خراسان جنوبی (۱۸۰۲)بیرجند (۱۸)خراسان جنوبی

 (۱۹)کلیه داوطلبان استان خراسان رضوی (۱۹۶۰)مشهد (۱۹)خراسان رضوی

 (۲۰)کلیه داوطلبان استان خراسان شمالی (۲۰۰۵)بجنورد (۲۰)خراسان شمالی

 (۲۱)کلیه داوطلبان استان خوزستان (۲۱۱۲)اهواز (۲۱)خوزستان

 (۲۲)کلیه داوطلبان استان زنجان (۲۲۱۲)زنجان (۲۲)زنجان

طلبان استان سمنانکلیه داو (۲۳۰۴)سمنان (۲۳)سمنان (۲۳) 

 (۲۴۱۸)زاهدان (۲۴)سیستان و بلوچستان

کلیه داوطلبان استان سیستان و 

 (۲۴)بلوچستان



 

 استان محل اقامت نام شهرستان محل برگزاری آزمون استان

 (۲۵)کلیه داوطلبان استان فارس (۲۵۳۶)شیراز (۲۵)فارس

 (۲۶)کلیه داوطلبان استان قزوین (۲۶۱۹)قزوین (۲۶)قزوین

 (۲۷)کلیه داوطلبان استان قم (۲۷۰۴)قم (۲۷)قم

 (۲۸)کلیه داوطلبان استان کردستان (۲۸۱۹)سنندج (۲۸)کردستان

 (۲۹)کلیه داوطلبان استان کرمان (۲۹۴۰)کرمان (۲۹)کرمان

 (۳۰)کلیه داوطلبان استان کرمانشاه (۳۰۲۴)کرمانشاه (۳۰)کرمانشاه

 (۳۱۰۳)بویراحمد (۳۱)کهکیلویه و بویراحمد

کلیه داوطلبان استان کهکیلویه و 

 (۳۱)بویراحمد

 (۳۲)کلیه داوطلبان استان گلستان (۳۲۱۷)گرگان (۳۲)گلستان



 

 استان محل اقامت نام شهرستان محل برگزاری آزمون استان

 (۳۳)کلیه داوطلبان استان گیالن (۳۳۱۳)رشت (۳۳)گیالن

 (۳۴)کلیه داوطلبان استان لرستان (۳۴۱۳)خرم آباد (۳۴)لرستان

 (۳۵)کلیه داوطلبان استان مازندران (۳۵۲۷)ساری (۳۵)مازندران

مرکزیکلیه داوطلبان استان  (۳۶۰۲)اراک (۳۶)مرکزی (۳۶) 

 (۳۷)کلیه داوطلبان استان هرمزگان (۳۷۰۹)بندرعباس (۳۷)هرمزگان

 (۳۸)کلیه داوطلبان استان همدان (۳۸۲۳)همدان (۳۸)همدان

 (۳۹)کلیه داوطلبان استان یزد (۳۹۲۰)یزد (۳۹) یزد

 

 

 

 

 



 

 نام شهرستان و آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمی – ۲جدول شماره 

براساس استان محل اقامت داوطلبان ۱۳۹۸دادگستری در سال   

 آدرس محل تشکیل باجه رفع نقص محل تشکیل باجه رفع نقص شهرستان استان

 دانشگاه تبریز تبریز آذربایجان شرقی

بهمن، طبقه همکف ساختمان ۲۹تبریز: بلوار 

آموزشی خدمات مدیریت  

 دانشگاه ارومیه ارومیه آذربایجان غربی

یه: خیابان شهید بهشتی،ستاد اروم

ارومیه دانشگاه دانشگاهی پردیس مرکزی  

۳خیابان دانشگاه، ورودی شماره اردبیل: انتهای دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل اردبیل  

 اصفهان اصفهان

موسسه آموزش عالی غیر 

اصفهان شهیداشرفی انتفاعی  

اصفهان: سپاهان شهر، خیابان قائم جنوبی 

، طبقه اول سایت مرکزی  ۱ رهشما ساختمان ،

 کامپیوتر

 دانشگاه ایالم ایالم ایالم

ایالم: بلوار پژوهش، دانشگاه ایالم، سازمان 

آموزشی معاونت حوزه مرکزی ،  



 

 آدرس محل تشکیل باجه رفع نقص محل تشکیل باجه رفع نقص شهرستان استان

 بوشهر: خیابان شهید ماهینی دانشگاه خلیج فارس بوشهر بوشهر بوشهر

 تهران تهران

دانشکده فرهنگ و 

سوره دانشگاه ارتباطات  

تهران: میدان فردوسی ، خیابان انقالب ، مابین 

بد قرنی ، بن سپه و اللهی نجات استاد خیابان

 بست شاهرود

 شهرکرد: بلوار رهبر، معاونت آموزشی دانشگاه شهرکرد شهرکرد چهارمحال و بختیاری

 دانشگاه بیرجند بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند: انتهای بلوار دانشگاه، پردیس شوکت 

دانشگاه مرکزی سازمان آباد،  

 دانشگاه فردوسی مشهد مشهد خراسان رضوی

مشهد: بلوار وکیل آباد، روبروی پارک ملت، 

دانشگاه آموزشی مدیریت ، دانشگاه شمالی درب  

جاده اسفراین ۴بجنورد: کیلومتر دانشگاه بجنورد بجنورد خراسان شمالی  



 

 آدرس محل تشکیل باجه رفع نقص محل تشکیل باجه رفع نقص شهرستان استان

 دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز خوزستان

وار گلستان، جنب پل پنجم، ورودی اهواز: بل

 دانشگاه

 دانشگاه زنجان زنجان زنجان

جاده تبریز، ساختمان مرکزی  ۶زنجان: کیلومتر 

رایانه واحد  

 دانشگاه سمنان سمنان سمنان

سمنان: روبروی پارک سوکان، پردیس شماره 

دانشگاه انتشارات ساختمان ، دانشگاه ک ی  

 زاهدان سیستان و بلوچستان

اه سیستان و دانشگ

زاهدان -بلوچستان  

زاهدان: خیابان دانشگاه، ورودی 

 معاونت دفتر ، دانشگاه مرکزی سازمان زیباشهر،

 آموزشی

 دانشگاه شیراز شیراز فارس

 و شیراز: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی

دانشگاه رفاهی  



 

 آدرس محل تشکیل باجه رفع نقص محل تشکیل باجه رفع نقص شهرستان استان

 قزوین قزوین

آموزشکده فنی و حرفه 

(بابایی شهید) قزوین پسران ای  

ین: خیابان شهید باباییقزو  

 دانشگاه قم قم قم

قم: بلوارالغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه 

دانشگاه ورودی درب جنب قم،  

 دانشگاه کردستان سنندج کردستان

سنندج: خیابان پاسداران، باالتر از بیمارستان 

تجارت بانک جنب ورودی درب جتماعی، تامین ا  

 کرمان کرمان

 شهید ای حرفه و فنی دانشکده

کرمان چمران  

کرمان: خیابان شهید مصطفی خمینی 

علوی باغ هفت اتوبان ابتدای( سابق شهاب) )ره(  

 دانشگاه رازی کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه

کرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، 

 دانشگاه، مرکزی سازمان رازی، دانشگاه پردیس

آموزش اداره  



 

 آدرس محل تشکیل باجه رفع نقص محل تشکیل باجه رفع نقص شهرستان استان

اه یاسوجدانشگ یاسوج کهگیلویه و بویراحمد  

 ساختمان یاسوج: میدان معلم، خیابان دانشجو،

تکمیلی تحصیالت و آموزشی مدیریت  

 گرگان گلستان

 منابع دانشگاه علوم کشاورزی و

گرگان طبیعی  

 گرگان: خیابان شهید بهشتی

 دانشگاه گیالن رشت گیالن

رشت: بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی شهر 

دانشگاه پردیس بازی،  

رم آبادخ لرستان تهران( -جاده )خرم آباد۵خرم آباد: کیلومتر دانشگاه لرستان   

 ساری مازندران

دانشکده فنی امام محمد باقر 

 )ع(

ساری: بلوار خزر، خیابان شهید مطهری 

 )طبرستان(

 دانشگاه اراک اراک مرکزی

اراک: میدان شریعتی، ابتدای بلوار میرزای 

 باجه روی روبه ، دانشگاه اصلی درب شیرازی ،

تظاماتان  



 

 آدرس محل تشکیل باجه رفع نقص محل تشکیل باجه رفع نقص شهرستان استان

 دانشگاه هرمزگان بندرعباس هرمزگان

-بندرعباس: آزاد شهر، بلوار افروز شهابی

 گفتگوی) بصیرت پژوهشی آموزشی مجتمع پور،

(تمدنها  

 دانشگاه بوعلی سینا همدان همدان همدان

 جنب همدان: شهرک مدرس ، خیابان ابوطالب ،

انسانی علوم دانشکده ، دانشگاه دبیرستان  

 دانشگاه یزد یزد یزد

 ورودی یزد: صفائیه ، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد،

 دانش

 کرج البرز

 پردیس –دانشگاه خوارزمی 

 کرج

کرج : حصارک، میدان دانشگاه، ساختمان 

۲ اتاق ، اول طبقه مرکزی  



 

 

 "برای اطالع از آخرین اخبار استخدامی عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سری استخدامی شوید"

https://seriestekhdami.com/shop/
https://www.instagram.com/seriestekhdami/
https://www.instagram.com/seriestekhdami/
https://telegram.me/joinchat/DGFEtj73PiSWFvuhXH8UrQ

