
 ی نام خانوادگی داوطلببر اساس محل اقامت و حروف الفبا به حوزه آزمون عملی رشته علوم ورزشیداوطلب مراجعه  و محل زمان

 9911سال  –

استان 

محل 

 سکونت

محل  شهرستان

 کونتس
 محل حوزه آزمون

 خواهران برادران

 72پنج شنبه 

 شهریور
 شهریور 03دوشنبه  شهریور 03یکشنبه  شهریور 72شنبه  شهریور 72جمعه 

 صبح
بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر

اذربايجان 

 شرقی
 همه شهرستانها

تربيت بدنی و علوم  دانشكده-دانشگاه تبريز -بهمن 91بلوار  -تبریز

 149- 99919939-99919933شماره تماس:  -ورزشی 
 ---- --- ی -م  ل -ش س -ح  چ -الف  ی -م  ل -ش س -ح  چ -الف 

اذربايجان 

 غربی
 همه شهرستانها

سالن  -دانشگاه اروميه -کيلومتری 99)سرو(  -جاده نازلو -ارومیه

 -14499339934شماره تماس:  -ورزشی آزادگان

14499331331 

 ی -م  ل -ش س -ح  چ -الف 
 -الف 

 پ
 ی -م  ل -ف غ -ش  س -خ  ح -ت 

 شهرستانها همه اردبيل
 دانشگاه محقق اردبيلی -خيابان دانشگاه -اردبیل

 14399313939 -14399313591شماره تماس: 
 ----- ---- ی -م  ل -ش  س -خ  ح -الف  ی -ع ظ -الف  ---- ----

 همه شهرستانها اصفهان
خيابان دانشگاه )هزار جريب( درب شرقی -ميدان آزادی  -اصفهان

ورزشی شهيد بهراميان. شماره تماس: سالن  -دانشگاه اصفهان

93199339-93199915 -199 

 ---- ---- ی -م  ل -ص  ش -د خ -الف  ی -م  ل -ص  ش -د خ -الف 

 همه شهرستانها البرز
دانشگاه  -ميدان دانشگاه )حصارک( -خيابان شهيد بهشتی -کرج

سالن های ورزشی  -دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی -خوارزمی

 19594399119شماره تماس:  –نشاط و تندرستی 

---- ---- 
 -الف 

 س
 ---- ---- ---- ---- ی -ع ظ -الف  ی -ش

 همه شهرستانها ايالم
شماره تماس:  -ايالمدانشگاه  -بلوار پژوهش -ایالم

11499999193 
---- ---- 

 -الف 

 س
 ---- ---- ی -ل  گ -ص ش -ح  چ -الف  ی -ش

 همه شهرستانها بوشهر
 یورزش سالن. فارس جيخل دانشگاه. ینيماه ديشه ابانيخ -بوشهر

 13399999111: تماس شماره  هدانشگا
 ی -م  ل -ش س -ح  چ -الف 

 -الف 

 ب
 ی-ک ق -ص ش -ر  ذ -ح چ -پ 

 همه شهرستانها تهران
 ياریشهر يدشه يدانولنجک م -دانشگاه شهيد بهشتی   -تهران

 ين)ورود صرفا از ا یبهشت يددرکه، درب درکه دانشگاه شه يابانخ

 199-91113144شماره تماس:  شود( یدرب انجام م

 ---- ---- ی -گ  ک  -ص ش -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

چهارمحال 

 بختياری و
 همه شهرستانها

 ینب ورزشی سالن شهرکرد، دانشگاه -بلوار رهبر -شهرکرد

 19199991959 تماس شماره -)ص(اکرم
---- ---- 

 -الف 

 س
 ---- ---- ی -گ  ک  -ص ش -ح  چ -الف  ی -ش 



استان 

محل 

 سکونت

محل  شهرستان

 کونتس
 محل حوزه آزمون

 خواهران برادران

 72پنج شنبه 

 شهریور
 شهریور 03دوشنبه  شهریور 03یکشنبه  شهریور 72شنبه  شهریور 72جمعه 

 صبح
بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر

خراسان 

 جنوبی
 همه شهرستانها

 -دانشگاه بيرجند -پرديس شوکت آباد -خيابان دانشگاه -بیرجند

 ،13599919994 شماره تماس:  ورزشی فجرسالن 

13599919953 

 ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 
 -الف 

 ب
 ی -م  ل -غ  ع -ص  ش -د  خ -پ 

خراسان 

 رضوی

اد، فيروزه، آببردسكن، خليل 

نيشابور، سبزوار، جغتای، 

 جوين، خوشاب، داورزن

ورودی جنوب  -دانشگاه حكيم سبزواری -توحيد شهر -سبزوار

 13944199331شماره تماس:  دانشكده علوم ورزشی -غربی

13944199359 

 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

تايباد، تربت جام، مه والت، 

تربت حيدريه، چناران، 

خواف، درگز، رشتخوار، 

سرخس، فريمان، قوچان، 

کالت، مشهد، بينالود، زاوه، 

باخرز، کاشمر، بجستان، 

 گناباد، صالح اباد

علوم   دانشكده -مشهد  فردوسی  دانشگاه-ميدان آزادی -مشهد

 139- 91119453-91119454شماره تماس:  ورزشی.
 ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 -الف 

 ب
 ی -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ 

خراسان 

 شمالی
 همه شهرستانها

سالن  -دانشگاه بجنورد -جاده اسفراين 4 کيلومتر –بجنورد 

 13199919914شماره تماس:  ورزرشی سالوک
 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 همه شهرستانها خوزستان
بدنی و علوم   دانشكده تربيت -دانشگاه شهيد چمران اهواز -اهواز

 159 - 99951399ورزشی. شماره تماس: 
 ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 -الف 

 ب
 ی -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ 

 همه شهرستانها زنجان
 یورزش سالن زنجان، دانشگاه انه،يم ی جاده 3 لومتريک -زنجان

 19499139331 شماره تماس: - 9 شماره

19499139994 

---- ---- 
 -الف 

 س
 ی -ش 

 -الف 

 س
 ---- ---- ---- ---- ی -ش 

 شهرستانهاهمه  سمنان
دانشكده  -دانشگاه صنعتی شاهرود -ميدان هفت تير-شاهرود

 سالن ورزشی فجر -تربيت بدنی و علوم ورزشی

 19999913111شماره تماس: 

---- ---- 
 -الف 

 س
 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ش 

 سيستان و

 بلوچستان

فنوج، قصرقند، مهرستان، 

سيب سوران، سرباز، سراوان، 

 چابهار، کنارک، نيک شهر

 چابهار المللی بين دانشگاه – بهشت تراس -آزاد منطقه -چابهار

 آزاد منطقه منظوره چند ورزشی سالن و ورنا ورزشی سالن

 134-93994991 تماس شماره

 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 



استان 

محل 

 سکونت

محل  شهرستان

 کونتس
 محل حوزه آزمون

 خواهران برادران

 72پنج شنبه 

 شهریور
 شهریور 03دوشنبه  شهریور 03یکشنبه  شهریور 72شنبه  شهریور 72جمعه 

 صبح
بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر

زابل، زهک، هيرمند، 

 نيمروز، هامون

 قديم سايت ، مفتح... ا ايت شهيد خيابان جهاد، ميدان -زابل

: تماس شماره ،(ع) رضا امام ورزشی سالن زابل، دانشگاه

99993431-134 

 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

زاهدان،  ايرانشهر، خاش،

 دلگان، ميرجاوه، بمپور

 بلوچستان و ستانيس دانشگاه ، دانشگاه ابانيخ -زاهدان

 134-99995399تماس شماره کوثر سالن اتيادب دانشكده

99995399 

 ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 
 -الف 

 ب
 ی -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ 

 همه شهرستانها فارس
. کوثر ورزشی سالن-ارم خوابگاه-ارم ميدان- بلواردانشجو -شیراز

 139- 95994591 – 95994534: تماس شماره
 ی -ک  ق-ش  س -ح  چ - الف

 -الف 

 ب
 ی -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ 

 همه شهرستانها قزوين
 نيب دانشگاه -(انينوروز)یمانيسل قاسم حاج ديشه بلوار -قزوین

 تماس شماره -پسران یورزش سالن -( ره)ینيخم امام یالملل

19199119495 

 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 همه شهرستانها قم
 سالن قم، دانشگاه یاصل درب قدس، شهرک جنب ر،يغد بلوار -قم

 19399919439: ی شماره تماسبروجرد ديشه یورزش
---- ---- 

 -الف 

 س
 ی -ش 

 -الف 

 س
 ---- ---- ---- ---- ی -ش 

 همه شهرستانها کردستان
درب شرقی دانشگاه -شهرک قراديان -بلوار پاسداران -سنندج

 9و  9سالنهای ورزشی شماره -کردستان )روبروی پمپ بنزين(

 11399555119تلفن  -دانشگاه

 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 همه شهرستانها کرمان
 رفسنجان عصر یول دانشگاه -رفسنجان

 ديشه یورزش مجموعه -یاصل درب عصر یول دانشگاه - تيوال بلوار

 19499999151ی شماره تماس: رازيش اديص

 ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 
 -الف 

 ب
 ی -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ 

 همه شهرستانها کرمانشاه
  دانشكده تربيت -دانشگاه رازی کرمانشاه -باغ ابريشم -کرمانشاه

 119- 94919939بدنی و علوم ورزشی. شماره تماس: 
 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

کهگيلويه 

 وبويراحمد
 همه شهرستانها

 _ بشار رودخانه جنب دانشجو ابانيخ _ معلم دانيم -یاسوج

: تماس تلفن شماره _نشاط یورزش سالن _اسوجي دانشگاه

11191193131 - 11933419491 

 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 گلستان

ازادشهر، راميان، کالله، 

گنبدکاووس، مينودشت، 

 تپه، گاليكش مراوه

دانشكده علوم  -دانشگاه گنبد کاووس -بلوار بصيرت -گنبدکاووس

 گروه تربيت بدنی –انسانی 

 19399955119 -19399953199شماره تماس: 

 ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 
 -الف 

 ب
 ی -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ 



استان 

محل 

 سکونت

محل  شهرستان

 کونتس
 محل حوزه آزمون

 خواهران برادران

 72پنج شنبه 

 شهریور
 شهریور 03دوشنبه  شهریور 03یکشنبه  شهریور 72شنبه  شهریور 72جمعه 

 صبح
بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر
 صبح

بعد از 

 ظهر

اق قال، بندرگز، بندر ترکمن، 

علی ابادکتول، کردکوی، 

 گرگان، گميشان

 دانشگاه گلستان -خيابان شهيد بهشتی -گرگان

 (993)داخلی 19399934954 - 19399934959شماره تماس: 
 ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 -الف 

 ب
 ی -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ 

 همه شهرستانها گيالن
بدنی دانشگاه   تربيت  دانشكده -جاده تهران 91کيلومتر  -رشت

 199-99511513-99511195شماره تماس: گيالن. 
 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 همه شهرستانها لرستان
 یتخت يوم( استادی)ژاندارمريسپل يدانخرم آباد، م -خرم اباد

 15599991113 -15599991915شماره تماس: 
 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 همه شهرستانها مازندران
پرديس  -ميدان بوعلی سينا -بلوار شهيد ذوالفقاری -بابلسر

شماره  9دانشكده علوم ورزشی. درب شماره  -دانشگاه مازندران

 199 - 93919999-93919919تماس: 

 ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 
 -الف 

 ب
 ی -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ 

 همه شهرستانها مرکزی
 - يینايم آرد کارخانه یروبرو - کربال بلوار - سردشت-اراک

  :تماس شمارهی ورزش علوم دانشكده -اراک دانشگاه

11594939311 

---- ---- 
 -الف 

 س
 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ش 

 همه شهرستانها هرمزگان
سالن  -دانشگاه هرمزگان -حاده ميناب 1کيلومتر  -بندرعباس

 ورزشی چند منظوره شهدای دانشجو شماره تماس:

13599399191 

 ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 
 -الف 

 ب
 ی -م  ل -غ  ع -ش  س -د  خ -پ 

 همه شهرستانها همدان
درب ورودی  -بلوار شهيد احمدی روشن -پل پژوهش -همدان

دانشگاه بوعلی سينا همدان )درب جواديه( ، داخل محوطه ورزشی 

 11911999911 -11991919951: تماس شمارهباغ دانشگاه 

 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ - الف

 همه شهرستانها يزد
 سالن ورزشی امام علی )ع( -دانشگاه يزد -صفائيه -یزد

 19399999199شماره تماس: 
 ---- ---- ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف  ی -ک  ق-ش  س -ح  چ -الف 

 

 در وانند زمان حضور افراد در حوزه ها در هر روز به دو بخش صبح و ظهر دسته بندی شده است. داوطلبانی که می بايست در نوبت صبح آزمون دهند می ت

بايست از  صبح در محل حوزه مربوطه حضور يابند و داوطلبانی که در نوبت ظهر می بايست در حوزه ها حضور يابند می 91الی  3زمان هايی بين ساعت 

 تا پس از انجام فرايند نام نويسی و انجام معاينات مربوطه، اقدام به اجرای آزمون عملی نمايند.  ،در محل حوزه مورد نظر حضور يابند 93الی  99ساعت 



 كونت انتخاب کرده است.مالک تعيين محل حوزه آزمون عملی، شهريست که داوطلب در بخش اطالعات خويش )در پرونده سازمان سنجش( به عنوان محل س 


