جدول شماره -1شهرستان محل برگزاري آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور  -سال 1394
نام استان

آذربايجان
شرقي()10

شهرستان محل
برگزاري آزمون
تبريز()1012
مراغه()1028
ارومیه()1104

آذربايجان
غربي()11

خوي()1123
میاندوآ ()1138

اردبیل()12

اردبیل()1202
اصفهان()1310

اصفهان()13

نجف آباد()1342
كاشان()1332

ايال ()14
بوشهر()15

ايال ()1405
بوشهر()1502
تهران()1607

تهران()16
ري()1615
چهار محال و
بختیاري()17
خراسان
جنوبي()18

خراسان
شمالي()20

داوطلباني كه شرررهرسرررتان محل اقامت آنان يكي از شرررهرسرررتانهاي خوي( )1123چايپاره( )1119سرررلما ()1127ماكو ()1133
چالدران( )1117پلدشت( )1111شوط( )1131استان آذربايجان غربي مي باشند.

داوطلباني كه شررهرسررتان محل اقامت آنان يكي از شررهرسررتانهاي پیرانشررهر( )1113مهاباد( )1135سررردشررت()1124
میاندوآ ( )1138بوكان( )1109نقده( )1140شاهین دژ ( )1129تكا ( )1115استان آذربايجان غربي مي باشند.
كلیه داوطلبان استان اردبیل()1202
داوطلباني كه شهر ستان محل اقامت آنان يكي از شهر ستانهاي ا صفهان( )1310برخوار()1312خمیني شهر( )1317خور
وبیابانک()1340دهاقان( )1321سرررمیر ( )1320شررراهین شرررهر و میمه( )1322شرررهرر رررا( )1324فالورجان()1329
لنجان( )1336مباركه ( )1338نائین ( )1341گلپايگان( )1334استان اصفهان مي باشند.
داوطلباني كه شهر ستان محل اقامت آنان يكي از شهر ستانهاي تیران و كرون( )1314چادگان( )1316خوان سار()1318
فريدن( )1326بوئین میاندشت( )1325فريدونشهر ( )1327نجف آباد( )1342استان اصفهان ميباشند.
داوطلباني كه شهر ستان محل اقامت آنان يكي از شهر ستانهاي كا شان( )1332آران و بیدگل( )1302نطنز ( )1345ارد ستان()1304
استان اصفهان ميباشند.
كلیه داوطلبان استان ايال ()1405
كلیه داوطلبان استان بوشهر
داوطلباني كه شهر ستان محل اقامت آنان يكي از شهر ستانهاي ا سالم شهر ( )1602رباط كريم( )1612شهريار()1624
قد ()1623ب هارسرررتران ()1610پرديس( )1616تهران( )1607د ماو ند( )1609مالرد( )1625شرررمیرا نا ()1620
فیروزكوه( )1627استان تهران مي باشند.
داوطلباني كه شررهرسررتان محل اقامت آنان يكي از شررهرسررتانهاي پیشرروا ( )1633ري ( )1615ورامین ( )1636پاكدشررت
( )1604قرچک( )1635استان تهران مي باشند.

شهر كرد()1709
بیرجند()1802

كلیه داوطلبان استان خراسان خراسان جنوبي است)1802(.

تربت حیدريه()1922

داوطلباني كه شهر ستان محل اقامت آنان يكي از شهر ستانهاي بینالود ( )1906چناران ( )1928درگز ( )1937سرخس
( )1947فريمان ( )1949فیروزه ( )1912قوچان ( )1951كال ( )1955مشرررهد ( )1960نیشرررابور( )1965از اسرررتان
خراسان ر وي مي باشند.
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تربت حیدريه ( )1922تايباد ( )1909گناباد ( )1957مه وال ()1962
زاوه ( )1920كاشمر( )1953بردسكن( )1905خواف( )1934تربت جا ( )1916خلیل آباد ( )1930بجستان ( )1901رشتخوار()1940
باخزر ( )1908استان خراسان ر وي مي باشند

سبزوار()1945

داوطلباني كه شهر ستان محل اقامت آنان يكي از شهر ستانهاي سبزوار( )1945جغتاي( )1923جوين ( )1926خو شا
( )1941داورزن ( )1942از استان خراسان ر وي مي باشد.

بجنورد()2005

كلیه داوطلبان استان خراسان شمالي

اهواز()2112

خوزستان()21
دزفول()2129

زنجان()22

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آذرشهر()1001اسكو()1005اهر()1006بستان آباد()1009
تبريز( )1012جلفا( )1014خداآفرين ()1025سررررا ( )1017شررربسرررتر()1021كلیبر( )1026مرند()1029میانه()1036
ورزقان( )1038هريس ( )1040هشترود( )1041استان آذربايجان شرقي مي باشند.
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي مراغه( )1028بنا ( ،)1010چاراويماق ( )1016عجب شیر
( )1023ملكان( )1032استان آذربايجان شرقي مي باشند.
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ارومیه ( )1104اشنويه( )1106استان آذربايجان غربي مي
باشند.

كلیه داوطلبان استان چهار محال و بختیاري()1709

مشهد()1960

خراسان
ر وي()19

استان محل اقامت

زنجان()2212
سمنان()2304

سمنان()23
شاهرود()2307
زاهدان()2418

داوطلباني كه شرررهرسرررتان محل اقامت آنان يكي از شرررهرسرررتانهاي آبادان ( ، )2102آغاجاري( )2121امیديه()2104
ا ندي كا( )2107اهواز( )2112ا يذه( )2115باغ م لک( )2117باوي( )2110ب ندر ماهشرررهر( )2120بهب هان()2124
حمیديه( )2111خرمشهر( )2125دشت آزادگان()2131رام شیر( )2132رامهرمز( )2134شادگان( )2135شوشتر()2140
كارون( )2166گتوند( )2142اللي( )2144مسرررجدسرررلیمان( )2146هفتگل( )2148هنديجان ( )2150هويزه ( )2151از
استان خوزستان مي باشند.
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي دزفول( )2129انديشمک ( )2109شوش( )2138استان
خوزستان مي باشند.
كلیه داوطلبان استان زنجان()2212
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آرادان( )2309سمنان( )2304گرمسار( )2311مهدي شهر
( )2313از استان سمنان مي باشند.
داوطلبانيكه شهرستان محلاقامت آنان يكي از شهرستانهاي شاهرود ( )2307دامغان( )2302میامي()2308استان سمنان
است.
داوطلباني كه شهر ستان محل اقامت آنان يكي از شهر ستانهاي خاش( )2408زاهدان( )2418میرجاوه( )2419از ا ستان
سیستان و بلوچستان مي باشند.
صفحه 1

زابل()2414

سیستان
وبلوچستان()24

ايرانشهر()2403
چابهار()2406

شیراز()2536

فار ()25
فسا()2541

قزوين()26
قم()27
كردستان()28

قزوين()2619
قم()2704
سنندج()2819
كرمان()2940

كرمان()29
جیرفت()2912

كرمانشاه()30
كهكیلويه و
بويراحمد()31

كرمانشاه()3024
بويراحمد(ياسوج)()3103
كهگیلويه(دهدشت)()3114
گرگان()3217

گلستان()32
گنبد كاوو ()3219
رشت()3313

گیالن()33
الهیجان()3338

لرستان()34

خر آباد()3413
بروجرد()3407
ساري()3527

مازندران()35

مركزي()36
هرمزگان()37
همدان()38

بابلسر ()3512
چالو ()3522
اراک()3602
بندرعبا ()3709
همدان()3823
مالير()3816

يزد()39
البرز()40

يزد()3920
كرج()4008

داوطلباني كه شرررهرسرررتان محل اقامت آنان شرررهرسرررتان زابل( )2414زهک( )2422هامون ( )2448هیرمند ()2435
نیمروز()2446استان سیستان و بلوچستان است
داوطلباني كه شرررهرسرررتان محل اقامت آنان يكي از شرررهرسرررتانهاي ايرانشرررهر( )2403سرررراوان( )2425فنوج ()2437
دلگان( )2411مهرستان( )2416سرباز( )2429سیب سوران()2430از استان سیستان و بلوچستان مي باشند.
داوطلباني كه شرررهرسرررتان محل اقامت آنان يكي از شرررهرسرررتانهاي چابهار( )2406كنارک()2433نیک شرررهر ()2440
قصرقند( )2438استان سیستان وبلوچستان ميباشند.
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آباده( )2501ارسنجان( )2502اقلید( )2507بوانا ()2509
پاسرررارگاد( )2510جهر ( )2515خرامه( )2581خر ب ید( )2516خنج( )2519رسرررتم( )2524زرين دشرررت()2526
سپیدان( )2528سرو ستان( )2531شیراز( )2536فرا شبند( )2538فیروزآباد( )2543قیر وكارزين( )2546كازرون()2551
كوار( )2535گراش( )2557الرستان ( )2558المرد ( )2561مرودشت( )2565ممسني ( )2568مهر( )2571استان فار
مي باشند.
داوطلباني كه شرررهرسرررتان محل اقامت آنان يكي از شرررهرسرررتانهاي اسرررتهبان( )2504دارا ( )2522فسرررا ()2541
ني ريز( )2576استان فار مي باشند.
كلیه داوطلبان استان قزوين()2619
كلیه داوطلبان استان قم()2704
كلیه داوطلبان استان كردستان
داوطلباني كه شررهرسررتان محل اقامت آنان يكي از شررهرسررتانهاي بافت( )2903بردسرریر( )2905بم( )2908رابر()2902
راور( )2914ريگان( )2923زرند( )2924فهرج( )2907كرمان( )2940كوهبنان ( )2942نرماشیر( )2909رفسنجان()2918
شهربابک ( )2929سیرجان( )2927انار( )2915استان كرمان مي باشند.
داوطلباني كه شررهرسررتان محل اقامت آنان يكي از شررهرسررتانهاي عنبرآباد( )2932جیرفت ( )2912رودبارجنو ()2921
فاريا ( )2943كهنوج( )2944منوجان( )2946قلعه گنج ( )2934ارزوئیه( )2901استان كرمان مي باشند.
كلیه داوطلبان استان كرمانشاه ()3024
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي باشت( )3115بويراحمد( )3103بهمئي( )3105دنا()3108
گچساران( )3116استان كهكیلويه وبويراحمد مي باشند.
داوطلبرراني كرره شرررهرسرررترران محررل اقررامررت آنرران يكي از شرررهرسرررتررانهرراي دهرردشررررت( )3114چرا ()3110
لنده()3113كهگیلويه(دهدشت) استان كهگیلويه وبويراحمد مي باشند.
داوطلباني كه شرررهرسرررتان محل اقامت آنان يكي از شرررهرسرررتانهاي آق قال( )3203بندرگز( )3205تركمن( )3208علي آباد()3212
كردكوي( )3213گرگان ()3217گمیشان( )3207استان گلستان مي باشند.
داوطلباني كه شررهرسررتان محل اقامت آنان يكي از شررهرسررتانهاي كالله( )3215مراوه تپه( )3221گالیكش( )3222مینودشررت()3223
آزادشهر()3202رامیان ( )3210گنبد كاوو ( )3219استان گلستان مي باشند.

داوطل باني كه شرررهرسررر تان م حل ا قا مت آ نان يكي از شرررهرسررر تان هاي آسررر تارا( )3302آسررر تا نه اشررررف یه()3304
بندرانزلي()3307ر شت( )3313ر وان شهر( )3315رودبار( )3319سیاهكل( )3325شفت( )3327صومعه سرا()3329
طوالش( )3334فومن ( )3336ماسال ( )3343استان گیالن مي باشند.
داوطلباني كه شرررهرسرررتان محل اقامت آنان يكي از شرررهرسرررتانهاي املش( )3306رودسرررر( )3323لنگرود ()3341
الهیجان( )3338استان گیالن مي باشند.
داوطلباني كه شرررهرسرررتان محل اقامت آنان يكي از شرررهرسرررتانهاي پلدختر( )3408خر آباد( )3413دلفان( )3415دوره ()3418
رومشكان( )3424سلسله ( )3422كوهدشت( )3427استان لرستان مي باشند.

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بروجرد( )3407الیگودرز ( )3405ازنا ()3402دورود()3417
ا ستان لرستان مي باشند.
كلیه داوطلباني كه شهر ستان محل اقامت آنان يكي از شهر ستانهاي ساري ( )3527به شهر( )3513نكا( )3539گلوگاه
( )3536جويبار( )3520و قائم شهر( )3534استان مازندران مي باشد.
كلیه داوطلبان استان مازندران به غیر از شهرستانهاي حوزه امتحاني ساري ( )3527چالو ()3522
داوطلباني كه شرررهرسرررتان محل اقامت آنان يكي از شرررهرسرررتانهاي تنكابن( )3517نوشرررهر( )3545عبا آباد()3516
رامسر( )3523نور ( )3543چالو ( )3522كالردشت( )3521از استان مازندران مي باشند.
كلیه داوطلبان استان مركزي()3602
كلیه داوطلبان استان هرمزگان()3709
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اسد آباد( )3801بهار( )3804رزن( )3809فامنین()3822
كبودرآهنگ ( )3812همدان( )3823از استان همدان مي باشند.
داوطلباني كه شرهرسرتان محل اقامت آنان يكي از شرهرسرتانهاي مالير( )3816نهاوند ( )3820تويسرركان( )3806اسرتان
همدان مي باشند.
كلیه داوطلبان استان يزد)3920(.
كلیه داوطلبان استان البرز

صفحه 2

جدول شماره -2آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص آزمون استخدامي متمركز براي دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1394
نام استان

نام شهرستان

نشاني باجههاي رفع نقص

محل رفع نقص كارت

تبريز

دانشگاه تبريز

تبریز :بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبريز ،ساختمان مديريت امور آموزشي ،طبقه همكف

مراغه

دانشگاه مراغه

مراغه :اتوبان امیركبیر ،میدان مادر ،شهرک گلشهر ،دانشگاه مراغه

ارومیه

دانشگاه ارومیه

ارومیه :خیابان شهید بهشتي ،دانشگاه ارومیه ،ستاد مركزي پرديس دانشگاهي

خوي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي

خوي :بلوار آيت ا...خويي ،دانشگاه آزاداسالمي واحد خوي ،ساختمان اداري

میاندوآ

مركز آموزش عالي شهید باكري
میاندوآ

میاندوآب :بزرگراه واليت ،پل آيت اهلل وحیدي ،باالتر از كوي رابري نرسیده به ايستگاه راهآهن

اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلي

اردبیل :خیابان دانشگاه ،دانشگاه محقق اردبیلي ،ساختمان اداره كل امور آموزشي

اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان :میدان آزادي ،خیابان دانشگاه ،دانشگاه اصفهان ،ساختمان ستاد آزمونها

كاشان

دانشگاه كاشان

كاشان :كیلومتر  6بلوار قطب راوندي ،دانشگاه كاشان

نجف آباد

دانشگاه پیا نور استان اصفهان -
مركز نجف آباد

نجفآباد :بلوار طالقاني ،بعد از شهر شادي ،دانشگاه پیا نور مركز نجفآباد

ايال

ايال

دانشگاه ايال

ایالم :بلوار پژوهش ،دانشگاه ايال  -حوزه معاونت آموزشي

بوشهر

بوشهر

دانشگاه خلیج فار

تهران (خواهران)

دانشگاه خوارزمي  -پرديس تهران

تهران :خیابان انقال  ،دروازه دولت،خیابان شهید مفتح  ،دانشگاه خوارزمي

تهران (برادران)

دانشگاه علم و صنعت ايران

تهران :میدان رسالت خیابان هنگا خیابان دانشگاه (دانشگاه علم و صنعت ايران)

ري

دانشگاه پیا نور استان تهران  -مركز
شهر ري

ري :جاده ورامین ،سه راه تقيآباد ،ابتداي جاده امینآباد ،انتهاي خیابان شهید عربخواري،
دانشگاه پیا نور مركز ري

چهار محال و بختیاري

شهركرد

دانشگاه شهركرد

شهركرد :بلوار رهبر ،دانشگاه شهركرد معاونت آموزشي

خراسان جنوبي

بیرجند

دانشگاه بیرجند

بیرجند :میدان شهدا -خیابان دانشگاه -دانشكده هنر

تربت حیدريه

دانشگاه تربت حیدريه

سبزوار

دانشگاه حكیم سزواري سبزوار

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

بجنورد

دانشگاه پیا نور استان خراسان
شمالي  -مركز بجنورد

بجنورد :كوي دانشگاه ،خیابان سعدي ،دانشگاه پیا نور مركز بجنورد

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

اهواز :بلوار گلستان ،جنب پل پنجم ،در ورودي دانشگاه شهید چمران اهواز

دزفول

دانشگاه صنعتي جندي شاپور
(دزفول)

دزفول :روبه روي پايگاه چهار شكاري ،دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول

زنجان

دانشگاه زنجان

زنجان :كیلومتر  6جاده تبريز ،دانشگاه زنجان ،ساختمان مركزي واحد رايانه

سمنان

دانشگاه سمنان

شاهرود

دانشگاه شاهرود

ايرانشهر

دانشگاه واليت  -ايرانشهر

ایرانشهر :كیلومتر  4بزرگزاه شهید مرادي ،دانشگاه واليت ايرانشهر

چابهار

دانشگاه دريانوردي و علو دريايي
چابهار

چابهار :بلوار دانشگاه ،دانشگاه دريانوردي و علو دريايي چابهار ،دانشكده علو دريايي

زابل

دانشگاه زابل

زابل :میدان جهاد ،خیابان هامون(خیابان شهید مفتح سابق) ،سايت قديم دانشگاه زابل

زاهدان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

شیراز

دانشگاه شیراز

شیراز :خیابان ساحلي غربي ،مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شیراز

فسا

دانشگاه فسا

فسا :انتهاي بلوار شهیدمحب ،دانشگاه فسا

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

اردبیل
اصفهان

تهران

خراسان ر وي

خراسان شمالي
خوزستان

زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان

فار

بوشهر

بوشهر :خیابان شهید ماهیني ،دانشگاه خلیج فار

بوشهر

تربتحیدریه :كیلومتر7محور (تربت حیدريه-مشهد) بعد از پل هوايي عابر پیاده،
دانشگاه تربت حیدريه
سبزوار :توحید شهر ،دانشگاه حكیم سبزواري ،طبقه همكف دانشكده علو پايه
مشهد :بلوار وكیل آباد.روبروي پارک ملت ،در شمالي دانشگاه فردوسي مشهد،
مديريت آموزشي دانشگاه

سمنان :روبروي پارک سوكان ،پرديس شماره يک دانشگاه سمنان ،مديريت تحصیال
تكمیلي دانشگاه
شاهرود :میدان هفتم تیر ،بلوار دانشگاه ،پرديس اصلي دانشگاه شاهرود ،سازمان مركزي،
مديريت تحصیال تكمیلي

زاهدان :خیابان دانشگاه ،ورودي زيباشهر ،سازمان مركزي دانشگاه ،دفتر معاونت آموزشي
دانشگاه

صفحه 3

ادامه جدول شماره -2آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص آزمون استخدامي متمركز براي دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1394
نام استان

نام شهرستان

نشاني باجههاي رفع نقص

محل رفع نقص كارت

قزوين

دانشگاه پیا نور استان قزوين  -مركز
قزوين

قزوین :نوا  ،مجتمع ادارا دانشگاه پیا نورمركز قزوين

قم

دانشگاه قم

قـم :جاده قديم اصفهان ،بعد از شهرک قد  ،دانشگاه قم ،سازمان مركزي دانشگاه

كردستان

سنندج

دانشگاه كردستان

سنندج  :خیابان پاسداران ،خیابان دانشگاه ،در اصلي دانشگاه كردستان

كرمان

جیرفت

دانشگاه جیرفت

جیرفت :كیلومتر  8جاده بندرعبا  ،دانشگاه جیرفت

كرمان

دانشگاه شهید باهنر كرمان

كرمان :بلوار جمهوري اسالمي ،دانشكده فني ومهندسي دانشگاه شهید باهنركرمان

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

كرمانشاه :طاق بستان ،باغ ابريشم ،پرديس دانشگاه رازي ،تحصیال تكمیلي

ياسوج

دانشگاه ياسوج

یاسوج :میدان معلم ،خیابان دانشجو ،دانشگاه ياسوج ،ساختمان مديريت آموزشي

دهدشت

دانشگاه پیا نور استان كهگیلويه و
بويراحمد  -واحد دهدشت

دهدشت 180:دستگاه ،جنب دانشگاه آزاد اسالمي ،ساختمان جديد دانشگاه پیا نور

گرگان

دانشگاه علو كشاورزي و منابع
طبیعي گرگان

گرگان :خیابان شهید بهشتي ،دانشگاه علو كشاورزي و منابع طبیعي گرگان

گنبدكاوو

دانشگاه گنبد

گنبدكاووس :خیابان شهید فالحي (فرودگاه سابق) ،بلوار بصیر  ،دانشگاه گنبد كاوو

رشت

دانشگاه گیالن

رشت :بلوار حافظ ،خیابان ملت ،روبروي شهر بازي ،پرديس دانشگاه گیالن

الهیجان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شرق
گیالن (الهیجان)

الهیجان :خیابان كاشف شرقي ،خیابان شقايق ،مجتمع اداري آموزشي دانشگاه آزاد

بروجرد

دانشگاه حضر آيت اهلل اعظمي
بروجردي (ره)  -بروجرد

(ره)بروجرد

خر آباد

دانشگاه لرستان

خرمآباد :كیلومتر 5جاده (خر آباد-تهران) دانشگاه لرستان

بابلسر

دانشگاه مازندران (بابلسر)

بابلسر :خیابان پاسداران ،سازمان مركزي دانشگاه مازندران

چالو

دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالو

ساري

دانشكده فني اما محمد باقر) ع(

ساري :بلوار خزر ،خیابان شهید مطهري) طبرستان( ،دانشكده فني اما محمدباقر) ع(

مركزي

اراک

دانشگاه اراک

اراک :میدان شريعتي ،در جنوبي دانشگاه اراک

هرمزگان

بندرعبا

دانشگاه هرمزگان

مالير

دانشگاه مالير

همدان

دانشگاه بوعلي سینا همدان

يزد

يزد

دانشگاه يزد

یزد :صفائیه ،چهارراه پژوهش ،بلوار دانشگاه ،پرديس اصلي دانشگاه يزد

البرز

كرج

دانشگاه خوارزمي  -پرديس كرج

كرج :حصارک ،میدان دانشگاه ،دانشگاه خوارزمي پرديس كرج

قزوين
قم

كرمانشاه
كهگیلويه و بويراحمد

گلستان

گیالن

لرستان

مازندران

همدان

مركز دهدشت

اسالمي واحد الهیجان
بروجرد :كیلومتر 3جاده(بروجرد-خر آباد) ،دانشگاه حضر آيت اهلل اعظمي بروجردي

چالوس :خیابان  17شهريور روبروي مسجد اما حسین(ع) دانشگاه آزاد اسالمي حوزه
معاونت آموزش

بندرعباس :آزادشهر ،بلوار افروز شهابي پور ،مجتمع آموزشي پژوهشي بصیر (گفتگوي
تمدنها)
مالیر :كیلومتر  4جاده اراک ،دانشگاه ملي مالير
همدان :چهارباغ شهیدمصطفي احمدي روشن ،دانشگاه بوعلي سینا ،سازمان مركزي،
اداره آموزش كل
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