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 محل برگزاری حوزه شهر استان

 اردبیل اردبیل اردبیل
پژوهشسرای  -روبروی اداره برق -میدان شهدا -خیابان استانداری -اردبیل

 استاد باباصفری

 اصفهان اصفهان

 اصفهان
 -کوی فرزانگان -(03کوچه آسیاب)شماره  -شیخ صدوق شمالی -اصفهان

 1دبیرستان فرزانگان امین

 بهادرانباغ  اصفهان

 شهرخمینی اصفهان

 دهاقان اصفهان

 شهرضا اصفهان

 لنجان اصفهان

 آبادنجف اصفهان

 ساوجبالغ البرز

 کرج
 -دانشگاه پیام نور -بلوار شهید کمالی دهقان -بلوار معلم -گوهر دشت -کرج

 هسته فناور نانو البرز -طبقه دوم -سالن امام جواد -درب اول
 فردیس البرز

 کرج البرز

 ایالم ایالم

 ایالم
بلوار اشرفی اصفهانی، ابتدای بلوار اصناف، خیابان شهدای سلیمانی،  -ایالم

 جنب حسینیه امام خمینی )ره(
 شهردره ایالم

 دهلران ایالم

 اهر اهر آذربایجان شرقی
 -روبه روی اداره آموزش و پرورش اهر -خیابان شیخ شهاب الدین -اهر

 پژوهشسرای دانش آموزی خیام

 اسکو آذربایجان شرقی

 تبریز
 -جنب پارکینگ فجر -اول والمان -خیابان شریعتی جنوبی -تبریز

 پژوهشسرای دانش آموزی آذربایجان

 آذرشهر آذربایجان شرقی

 تبریز آذربایجان شرقی

 صوفیان آذربایجان شرقی

 مرند آذربایجان شرقی

 میانه آذربایجان شرقی

 هریس آذربایجان شرقی

 ورزقان ورزقان آذربایجان شرقی
جنب دبیرستان شبانه روزی  -خیابان آموزش و پرورش -یحیی آباد -ورزقان

 پژوهشسرای عالمه جعفری ورزقان -الزهرا

 بناب آذربایجان شرقی

 دبیرستان امام خمینی )ره( -میدان دانش آموز -خیابان اوحدی -مراغه مراغه
 شیرعجب آذربایجان شرقی

 مراغه آذربایجان شرقی

 ملکان آذربایجان شرقی

 ارومیه آذربایجان غربی

 ارومیه
 -رو به روی دانشکده ادبیات -خیابان صدا و سیما -بلوار والفجر -ارومیه

 پژوهشسرای باقرالعلوم- 8کوچه 
 خوی آذربایجان غربی

 میاندوآب آذربایجان غربی
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 محل برگزاری حوزه شهر استان

 بوشهر بوشهر بوشهر
پژوهشسرای  -رو به روی دبیرستان ماندگار سعادت -خیابان شهدا -بوشهر

 دانش آموز شهید خوشبخت بوشهر

 برازجان دشتستان بوشهر
پژوهشسرای دانش آموزی  -ن فردوسی ـ فلکه کارگراانتهای خیاب -برازجان

 متقین برازجان

 اسالمشهر تهران

 تهران
 -خیابان شهید حیدری -خیابان زینعلیان -شادمهرخیابان  -ستارخان-تهران

 دبیرستان عطیه

 تهران تهران

 دماوند تهران

 ری تهران

 شهریار تهران

 قدس تهران

 قرچک تهران

 دبیرستان نمونه دولتی عترت -کوچه بهزیستی -بلوار پرستار -لردگان لردگان لردگان چهارمحال و بختیاری

 طبس طبس خراسان جنوبی
رو به روی سالن  -جنب دادگستری -حاشیه بلوار امیرالمومنین -طبس

 دبیرستان نمونه دولتی پنجم اردیبهشت -ورزشی ذوب آهن

 بیرجند خراسان جنوبی

 قائنات
پژوهشسرای دانش  -رو به روی دانشگاه پیام نور -میدان دانشجو-قاین

 آموزی امام رضا )ع(

 درمیان خراسان جنوبی

 فردوس خراسان جنوبی

 قائنات خراسان جنوبی

 نهبندان خراسان جنوبی

 کاشمر خراسان رضوی

 مشهد خراسان رضوی دبیرستان آزادگان -8نبش چمران  -خیابان چمران -مشهد مشهد

 نیشابور خراسان رضوی

 اسفراین خراسان شمالی
 اسفراین

پژوهشسرای دانش  -۹روبروی شاهد  -خیابان شاهد -خیابان سپاه -اسفراین

 شیروان خراسان شمالی آموزی ابو حاتم

 اهواز خوزستان

 اهواز
پژوهش سرای  -پشت مسجد ارشاد -خیابان جندی شاپور -امانیه -اهواز

 فارابی

 خوزستان
بندر امام 

 خمینی

 بهبهان خوزستان

 دزفول خوزستان

 شوش خوزستان

 مسجدسلیمان خوزستان

 زنجان زنجان زنجان
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه  -بلوار پرفسور یوسف ثبوتی -زنجان

 101اتاق  -دانشکده فناوری اطالعات و علوم رایانه -زنجان
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 محل برگزاری حوزه شهر استان

 سمنان سمنان
 سمنان

خیابان صاحب  -چهارراه صاحب -خیابان سعدی -میدان سعدی -سمنان

 شاهرود سمنان پژوهشسرای ابن هیثم  -پشت دبیرستان دکتر شریعتی -1 االمر

 زابل زابل سیستان و بلوچستان
دبیرستان فرزانگان  -پایین تر از اداره آموزش وپرورش -کوچه فرهنگ -زابل

 زینب)س(

 زاهدان زاهدان سیستان و بلوچستان
فروشگاه فرهنگیان جنب  -خیابان آزادی  -زاهدان  -سیستان و بلوچستان

 پژوهش سرای دانش آموزی پویندگان -آبان(  10)دبستان 

 اقلید فارس

 شیراز
 -رو به روی مرکز خرید -سه راه برق -خیابان قصرالدشت -شیراز

 پژوهشسرای جابربن حیان

 داراب فارس

 شیراز فارس

 فیروزآباد فارس

 کازرون فارس

 یاسوج کهگیلویه و بویراحمد

 الرستان الرستان فارس
 -پشت مسجد خدیجه کبری -چهل متری دوم -شهرجدید -الر 

 پژوهشسرای دانش آموزی

 قزوین قزوین قزوین
 -اداره کل آموزش وپرورش -جنب استانداری -بلوار شهید سلیمانی -قزوین

 طبقه زیرین -0ساختمان شماره 

 18پالک -(4کوچه یک)ساحلی -بلوار امین -قم قم قم قم

 سنندج سنندج کردستان
 -جنب دانشگاه کردستان -کوی دانشگاه -خیابان پاسداران -سنندج

 دبیرستان زانیاران

 سقز سقز کردستان
پژوهشسرای دانش آموزی  -پشت کانون شهید بهشتی -خیابان امام -سقز

 خاتم االنبیاء

 دیواندره کردستان
 دیواندره

پژوهشسرای  -اداره اطالعاتجنب  -خیابان امام خمینی)ره( -دیواندره

 بیجار کردستان شهدای قزه

 قروه کردستان
 سالن امتحانات -جنب آموزش و پرورش -خیابان باهنر -قروه قروه

 دهگالن کردستان

 مریوان مریوان کردستان
پژوهشسرای دانش  -جنب تعاونی مصرف فرهنگیان -خیابان ارتش -مریوان

 آموزی دکتر پرتوماه

 بم کرمان

 کرمان
نبش کوچه  -بعد از چهار راه شهید رجایی -خیابان شهید رجایی -کرمان

 دبیرستان دخترانه فرزانگان)دوره دوم( -شماره یک

 راور کرمان

 رفسنجان کرمان

 سیرجان کرمان

 کرمان کرمان
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 محل برگزاری حوزه شهر استان

 ثالث باباجانی کرمانشاه
 کرمانشاه

 -جنب خانه معلم -بهمن 11سه راه  -بلوار شهید بهشتی -کرمانشاه

 کرمانشاه کرمانشاه 1پژوهشسرای ناحیه 

 بهمئی کهگیلویه و بویراحمد
 دبیرستان هاجر -فلکه مرکزی شهر -لیکک -بهمئی بهمئی

 دهدشت کهگیلویه و بویراحمد

 گرگان گرگان گلستان
دبیرستان  -جنب کوچه چهلستون -43رسالت  -خیابان رسالت -گرگان

 قندهارینمونه دولتی شهید 

 اداره آموزش و پرورش -بلوار معلم -دورود دورود دورود لرستان

 بابل مازندران

 نور مازندران دبیرستان شهید مطهری -شهرک طالقانی-بابل بابل

 ساری مازندران

 تنکابن تنکابن مازندران
ش پژوه -دبیرستان سابق محجوبی  -پشت مسجد جامع  -خرم اباد -تنکابن

 تنکابن سرای عالمه

 اراک مرکزی

 ساوه مرکزی دوره دوم 1دبیرستان فرزانگان  -جاده کمربندی غربی -اراک اراک

 فراهان مرکزی

 بندرعباس هرمزگان
 بندرعباس

 -رو به روی بنیاد شهید -12نبش آزادگان  -کوی آزادگان -بندرعباس

 قلعه گنج کرمان پژوهش سرای دانش آموزی شهید قاسمی بندرعباس

 پژوهشسرای دانش دانش آموزی جاسک -خیابان معلم -جاسک جاسک جاسک هرمزگان

 میناب میناب هرمزگان
دبیرستان  -جنب بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( -بلوار آل محمد -میناب

 استعدادهای درخشان فرزانگان

 بستک هرمزگان

 بندرلنگه
 -عقیل پشت مدرسه رضوی یا مسلم بن -حسین آباد جنوبی -بندرلنگه

 مدرسه ثامن الحجج
 بندر لنگه هرمزگان

 خمیر هرمزگان

 مالیر همدان

 تویسرکان
دبیرستان دخترانه شهید  -میدان فرشید -تویسرکان -همدان

 سلیمانی)سجادیه(
 تویسرکان همدان

 همدان همدان

 ابرکوه یزد

 یزد
دبستان جنب  -ابتدای کوچه حنا)شهید فتوحی( -بلوار طالقانی -یزد

 باشگاه علمی پژوهشی جوان -طالقانی

 اشکذر یزد

 میبد یزد

 یزد یزد

 بافق یزد

 


