
 باجه جدول
ی

کت درآزمون استان و شهرستان محل برگزاری و نشان های رفع نقص احتمایل کارتهای شر
ی ایران سال  ۱۳۹۶پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکالی دادگستر  

 

نام استان محل 

 اقامت

نام شهرستان محل 

های رفع نقصنشانی باجه محل رفع نقص کارت برگزاری  

ق   یز آذربایجان شر یز تبر یز: بلوار دانشگاه تبر یز، طبقه همکف، ساختمان مدیریت امور آموزشر و ۲۹تبر بهمن، دانشگاه تبر

 تحصیالت تکمییل

، دانشگاه ارومیه، ستاد مرکزی پردیس دانشگایه دانشگاه دانشگاه ارومیه ارومیه آذربایجان غربر   ارومیه: خیابان شهید بهشت 

 ارومیه

از(، بلواردانشگاه،درب شمایل دانشگاه اصفهان،جنب  دانشگاه اصفهان اصفهان  اصفهان اصفهان: میدان آزادی)دروازه شبر

اجرای آزمونها دانشگاه اصفهان  اداره کل آموزش ستاد  

مور آموزشر اردبیل: خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبییل، ساختمان سابق اداره کل ا دانشگاه محقق اردبییل اردبیل اردبیل  

ز  کرج: حصارک، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزیم پردیس کرج دانشگاه خوارزیم کرج کرج البر

 ایالم: بلوارپژوهش،دانشگاه ایالم ، حوزه معاونت آموزشر  دانشگاه ایالم ایالم ایالم

، دانشگاه خلیج فا دانشگاه خلیج فارس بوشهر بوشهر  بوشهر رس بوشهربوشهر: خیابان شهید ماهیتی  

 تهران، سمنان،سیستان

 و بلوچستان ،

 هرمزگان

دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه  تهران

 سوره

تهران: خیابان انقالب، میدان فردوش، بن بست شاهرود، دانشکده فرهنگ وارتباطات 

 دانشگاه سوره

، دانشگاه شهرکرد، معاونت آموزشر  دانشگاه شهرکرد شهر کرد چهارمحال و بختیاری  شهرکرد: بلواررهبر
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نام استان محل 

 اقامت

نام شهرستان محل 

های رفع نقصنشانی باجه محل رفع نقص کارت برگزاری  

 خراسان شمایل،

 خراسان رضوی،

 خراسان جنوبر 

ملت، درب شمایل دانشگاه فردوش مشهد، مدیریت مشهد: بلوار وکیل آباد،روبروی پارک دانشگاه فردوش مشهد مشهد

 آموزشر دانشگاه

ده گلستان، جنب پل پنجم، ورودی دانشگاه شهیدچمران اهوازاهواز: جا دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز خوزستان  

یز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی واحدرایانه ۶زنجان: کیلومب   دانشگاه زنجان زنجان زنجان جاده تبر  

فارس، کهگیلویه و 

 بویراحمد

از از شبر از دانشگاه شبر  رفایه دانشگاه شبر
ی

، مجتمع فرهنگ از: خیابان ساحیل غربر  شبر

ی الملیل امام خمیتی )ره(  قزوین قزوین دانشگاه بیر

 قزوین

ی الملیل امام خمیتی )ره( قزوین  قزوین: بلوار دانشگاه، روب  هروی صدا و سیما ، دانشگاه بیر

، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، سازمان مرکزی دانشگاه دانشگاه قم قم قم ی  قم: انتهای بلوارمحمدامیر

کردستاندانشگاه   سنندج کردستان سنندج: خیابان پاسداران، خیابان دانشگاه، درب اصیل دانشگاه کردستان، مهمانرسای  

 دانشگاه

دانشکده فتی و حرفه ای شماره یک   کرمان کرمان

 کرمان )شهید چمران(

، ابتدای هفت باغ علوی، دانشکده فتی و حرفه ای کرمان: خیابان شهید مصطفی خمیتی

 شماره یک کرمان)شهید چمران(

کرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی دانشگاه، اداره  دانشگاه رازی کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه

 آموزش

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  گرگان گلستان

 طبییع گرگان

، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبییع گرگان  گرگان: خیابان شهید بهشت 
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نام استان محل 

 اقامت

نام شهرستان محل 

های رفع نقصنشانی باجه محل رفع نقص کارت برگزاری  

 رشت: بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی شهربازی، پردیس دانشگاه گیالن دانشگاه گیالن رشت گیالن

آبادخرم لرستان تهران(، دانشگاه لرستان –جاده )خرم آباد  ۵آباد: کیلومب  خرم دانشگاه لرستان   

 

 مازندران

ستان(، دانشکده فتی امام محمدباقر )ع( دانشکده فتی امام محمد باقر )ع( ساری  ساری: بلوار خزر، خیابان شهید مطهری )طبر

، دانشگاه اراک، درب اصیل دانشگاه ، روبروی باجه انتظامات دانشگاه اراک اراک مرکزی یعت   اراک: میدان شر

، معاونت آموزشر همدان: شهرک مدرس، خیابان ابوطالب، دانشکده  دانشگاه بوعیل سینا همدان همدان همدان علوم انسابی

 دانشکده

 یزد: صفائیه، چهار راه پژوهش،ورودی دانش، ساختمان کنار سالن فجر دانشگاه یزد یزد یزد
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