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تبریز-بلوار حکیم نظامی-خیابان مشروطه- سه راهی شهید بهشتیساختمان  شهید باکريدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز1
تبریز-انتهاي کوي منظریه - جنب لشکر عاشوراساختمان معاونت آموزشیدانشگاه فنی وحرفه اي استان آذربایجان شرقی2
تبریز-بلوارحکیم نظامی -خیابان مشروطه -سه راهی شهیدبهشتیساختمان شهید سلیمانیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز3
تبریز- انتهاي کوي منظریه - جنب لشگر عاشوراساختمان معاونت دانشجوییدانشگاه فنی وحرفه اي استان آذربایجان شرقی4
تبریز-شهرك قراملکساختمان آموزشیمرکز آموزش علمی-کاربردي گروه ماشین سازي-تبریز5
تبریزـ بلوار 29 بهمندانشکده شیمیدانشگاه تبریز6
ارومیه -کیلومتر11 جاده سرودانشکده اقتصاد و مدیریتدانشگاه ارومیه7
ارومیه - کیلومتر11جاده سروساختمان کالس ها/ زریاب خویی/طبقه همکفدانشگاه ارومیه8
ارومیه - کیلومتر11جاده سروساختمان کالس ها / زریاب خویی/ طبقه اولدانشگاه ارومیه9
ارومیه -کیلومتر11 جاده سروساختمان کالس ها / زریاب خویی/ طبقه دومدانشگاه ارومیه10
ارومیه -کیلومتر11 جاده سرودانشکده علومدانشگاه ارومیه11
اردبیل -خیابان دانشگاهدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه محقق اردبیلی12
اردبیل -خیابان دانشگاهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشگاه محقق اردبیلی13
اردبیل -خیابان دانشگاهدانشکده فنی و مهندسیدانشگاه محقق اردبیلی14
اردبیل -خیابان دانشگاهساختمان شیخ صفیدانشگاه محقق اردبیلی15
اردبیل -خیابان دانشگاهدانشکده علوم اجتماعیدانشگاه محقق اردبیلی16
اصفهان -میدان آزادي -خیابان هزار جریب -درب شرقی دانشگاهدانشکده ادبیاتدانشگاه اصفهان17
اصفهان -میدان آزادي -خیابان هزار جریب -درب شرقی دانشگاهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشگاه اصفهان18
اصفهان -سپاهان شهر-خیابان قائم جنوبیساختمان شهید قاسم سلیمانیدانشگاه  شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان19
اصفهان -میدان آزادي -خیابان هزار جریب -جنب دبیرستان البرز -درب جنگلبانی دانشگاهدانشکده فیزیکدانشگاه اصفهان20
اصفهان -میدان آزادي -خیابان هزار جریب -جنب دبیرستان البرز -درب جنگلبانی دانشگاهدانشکده فنی و مهندسی/ساختمان انصاري/دانشگاه اصفهان21
اصفهان -میدان آزادي -خیابان هزار جریب -جنب دبیرستان البرز -درب جنگلبانی دانشگاهساختمان علوم ریاضی و  آماردانشگاه اصفهان22
ایالم- خیابان پژوهشدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه ایالم23
بوشهر ـ بهمنی ـ خیابان شهیدماهینیدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه خلیج فارس بوشهر24
بوشهر ـ بهمنی ـ خیابان شهیدماهینیدانشکده علوم و فناوري نانو زیستیدانشگاه خلیج فارس بوشهر25
تهران - میدان ونک - میدان شیخ بهائی - درب شرقی دانشگاهساختمان خوارزمی طبقه اولدانشگاه الزهرا/س/26
تهران-میدان ونک -میدان شیخ بهایی -درب شرقی دانشگاهساختمان خوارزمی طبقه دومدانشگاه الزهرا/س/27
تهران-میدان ونک -میدان شیخ بهایی -درب شرقی دانشگاهساختمان خوارزمی طبقه سومدانشگاه الزهرا/س/28
تهران-میدان ونک -میدان شیخ بهایی -درب شرقی دانشگاهساختمان خوارزمی طبقه چهارمدانشگاه الزهرا/س/29
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تهران-میدان ونک -میدان شیخ بهایی -درب شرقی دانشگاهساختمان خوارزمی طبقه پنجمدانشگاه الزهرا/س/30
تهران-میدان ونک -میدان شیخ بهایی -درب شرقی دانشگاهساختمان خوارزمی طبقه ششمدانشگاه الزهرا/س/31
تهران-میدان ونک -میدان شیخ بهایی -درب شرقی دانشگاهساختمان خوارزمی طبقه هفتمدانشگاه الزهرا/س/32
تهران-میدان ونک -میدان شیخ بهایی -درب شرقی دانشگاهساختمان خوارزمی طبقه هشتمدانشگاه الزهرا/س/33
تهران-میدان ونک-میدان شیخ بهائی-درب شرقی دانشگاهدانشکده ادبیاتدانشگاه الزهرا/س/34
تهران-میدان ونک -میدان شیخ بهایی -درب شرقی دانشگاهساختمان ابن سینادانشگاه الزهرا/س/35
تهران - میدان ونک - میدان شیخ بهائی - درب شرقی دانشگاهسالن اشراقدانشگاه الزهرا/س/36
تهران - خیابان آزاديتاالرهادانشگاه صنعتی شریف37
تهران - خیابان آزاديساختمان ابن سینادانشگاه صنعتی شریف38
تهران-بزرگراه شهید همت-میدان دهکدهدانشکده روانشناسی و علوم تربیتیدانشگاه عالمه طباطبایی-تهران39
تهران-بزرگراه شهید همت-میدان دهکدهدانشکده مدیریت و حسابداريدانشگاه عالمه طباطبایی-تهران40
تهران-بزرگراه شهید همت-میدان دهکدهدانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشگاه عالمه طباطبایی-تهران41
تهران-بزرگراه شهید همت-میدان دهکدهدانشکده علوم ارتباطاتدانشگاه عالمه طباطبایی-تهران42
تهران- خیابان حافظ- روبروي خیابان سمیه-درب اصلی دانشگاهدانشکده مهندسی معدندانشگاه صنعتی امیرکبیر43
تهران- خیابان حافظ- روبروي خیابان سمیه-درب اصلی دانشگاهدانشکده مهندسی عمران و محیط زیستدانشگاه صنعتی امیرکبیر44
تهران- خیابان حافظ- روبروي خیابان سمیه-درب اصلی دانشگاهدانشکده مهندسی پلیمر و رنگدانشگاه صنعتی امیرکبیر45
تهران- خیابان حافظ- روبروي خیابان سمیه-درب اصلی دانشگاهدانشکده مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی امیرکبیر46
تهران- خیابان حافظ - خیابان رشت - درب شمالی دانشگاهساختمان ابوریحان طبقه همکفدانشگاه صنعتی امیرکبیر47
تهران- خیابان حافظ - خیابان رشت - درب شمالی دانشگاهساختمان خیامدانشگاه صنعتی امیرکبیر48
تهران - انتهاي بزرگراه شهید زین الدین خروجی حکیمیه بلوار شهید عباس  پورساختمان دکتر هشتروديپردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور49
تهران - انتهاي بزرگراه شهید زین الدین خروجی حکیمیه بلوار شهید عباس  پورسالن عالمه جعفريپردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور50
تهران - انتهاي بزرگراه شهید زین الدین خروجی حکیمیه بلوار شهید عباس  پورساختمان جابربن حیانپردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور51
تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان دانشگاه علم و صنعتدانشکده فیزیکدانشگاه علم وصنعت ایران52
تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان دانشگاه علم و صنعتدانشکده معارفدانشگاه علم وصنعت ایران53
تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان دانشگاه علم و صنعتمجتمع علوم پایه طبقه زیر زمیندانشگاه علم وصنعت ایران54
تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان دانشگاه علم و صنعتمجتمع علوم پایه طبقه همکفدانشگاه علم وصنعت ایران55
تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان دانشگاه علم و صنعتمجتمع علوم پایه طبقه اولدانشگاه علم وصنعت ایران56
تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان دانشگاه علم و صنعتمجتمع علوم پایه طبقه دومدانشگاه علم وصنعت ایران57
تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان دانشگاه علم و صنعتمجتمع علوم پایه طبقه سومدانشگاه علم وصنعت ایران58



آدرس آزمون کانون وکالي دادگستري1401عنوان فرعیعنوان اصلیردیف
تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان دانشگاه علم و صنعتمجتمع علوم پایه طبقه چهارمدانشگاه علم وصنعت ایران59
تهران-بزرگراه شهید چمران-پل مدیریتسالن یک کالسهادانشگاه امام صادق /ع /60
تهران-بزرگراه شهید چمران-پل مدیریتسالن 3 کالسهادانشگاه امام صادق /ع /61
تهران-بزرگراه شهید چمران-پل مدیریتسالن امتحاناتدانشگاه امام صادق /ع /62
تهران-بزرگراه شهید چمران-پل مدیریتسالن چهار کالسهادانشگاه امام صادق /ع /63
تهران-بزرگراه شهید چمران-پل مدیریتسالن 5 کالسهادانشگاه امام صادق /ع /64
تهران-بزرگراه شهید چمران-پل مدیریتسالن 6 کالسهادانشگاه امام صادق /ع /65
تهران- خیابان حافظ - خیابان رشت - درب شمالی دانشگاهدانشکده ریاضیدانشگاه صنعتی امیرکبیر66
تهران- خیابان حافظ -خیابان رشت-درب شمالی دانشگاهدانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعاتدانشگاه صنعتی امیرکبیر67
تهران- خیابان حافظ - خیابان رشت - درب شمالی دانشگاهدانشکده مهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیر68
تهران- خیابان حافظ - خیابان رشت - درب شمالی دانشگاهدانشکده مهندسی مکانیک ساختمان ابوریحان طبقه پنجمدانشگاه صنعتی امیرکبیر69
تهران- خیابان حافظ - خیابان رشت - درب شمالی دانشگاهدانشکده مهندسی برق ساختمان ابوریحان طبقه چهارمدانشگاه صنعتی امیرکبیر70
تهران-خیابان انقالب-نرسیده به چهارراه کالج-کوچه سعید-دانشکده مهندسی انرژي و فیزیکدانشکده مهندسی انرژي و فیزیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر71
تهران- خیابان حافظ -خیابان رشت-درب شمالی دانشگاهدانشکده مهندسی پزشکی 1دانشگاه صنعتی امیرکبیر72
تهران- خیابان حافظ- روبروي خیابان سمیه-درب اصلی دانشگاهدانشکده مهندسی پزشکی 2دانشگاه صنعتی امیرکبیر73
تهران- فلکه دوم صادقیه-ابتداي بلوار کاشانی-روبروي پمپ بنزیننابینایان شهید محبیآموزشگاه نابینایان شهید محبی74
شهرکرد- بلوار رهبرکتابخانه مرکزيدانشگاه شهرکرد75
شهرکرد- بلوار رهبردانشکده کشاورزيدانشگاه شهرکرد76
بیرجند-انتهاي بلوار دانشگاه -پردیس شوکت آباددانشکده علوم - بلوك / الف /دانشگاه بیرجند77
بیرجند-انتهاي بلوار دانشگاه -پردیس شوکت آباددانشکده علوم - بلوك / ب /دانشگاه بیرجند78
مشهد-بلوار پیروزي-حد فاصل پیروزي 25 و 27-درب جنوبی پردیس دانشگاهدانشکده معماري و شهر سازيدانشگاه فردوسی مشهد79
مشهد-بلوار پیروزي-حد فاصل پیروزي 25 و 27-درب جنوبی پردیس دانشگاهدانشکده دامپزشکیدانشگاه فردوسی مشهد80
مشهد-بلوار وکیل آباد-خیابان شهید باهنر-درب دانشکده علوم ریاضیدانشکده علوم ریاضیدانشگاه فردوسی مشهد81
مشهد-رضا شهر-بلوار رضوي-جنب هتل پردیسان-درب دانشکده علوم تربیتی دانشگاهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشگاه فردوسی مشهد82
مشهد-میدان پارك ملت -بزرگراه شهیدکالنتري - درب شرقی دانشگاهدانشکده ادبیات وعلوم انسانیدانشگاه فردوسی مشهد83
مشهد-بلوار پیروزي-حد فاصل پیروزي 25 و 27-درب جنوبی پردیس دانشگاهدانشکده مهندسیدانشگاه فردوسی مشهد84
مشهد-بلواروکیل اباد-خیابان شهیدباهنر-درب غربی دانشگاهدانشکده مهندسی /حوزه خاص/دانشگاه فردوسی مشهد85
بجنورد-کیلومتر 4 جاده اسفرایندانشکده فنی و مهندسی ساختمان شماره (2)دانشگاه بجنورد86
اهواز-انتهاي جاده گلستان- انتهاي بلوار پردیسسالن ورزشی والیتمجتمع اموزش عالی جهاد دانشگاهی -خوزستان87
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اهواز-انتهاي جاده گلستان- انتهاي بلوار پردیسدانشکده تحصیالت تکمیلیمجتمع اموزش عالی جهاد دانشگاهی -خوزستان88
اهوازـ بلوار گلستان- جنب پل پنجمدانشکده الهیات و معارف اسالمیدانشگاه شهیدچمران اهواز89
اهوازـ بلوار گلستان- جنب پل پنجمدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه شهیدچمران اهواز90
اهوازـ بلوار گلستان- جنب پل پنجمدانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیدانشگاه شهیدچمران اهواز91
اهواز-انتهاي جاده گلستان- انتهاي بلوار پردیسدانشکده فنی و مهندسیمجتمع اموزش عالی جهاد دانشگاهی -خوزستان92
اهواز-انتهاي جاده گلستان- انتهاي بلوار پردیسساختمان مرکز علمی کاریرديمجتمع اموزش عالی جهاد دانشگاهی -خوزستان93
اهوازـ بلوار گلستان- جنب پل پنجمدانشکده علومدانشگاه شهیدچمران اهواز94
اهوازـ بلوار گلستان- جنب پل پنجمدانشکده کشاورزيدانشگاه شهیدچمران اهواز95
اهوازـ بلوار گلستان- جنب پل پنجمدانشکده مهندسیدانشگاه شهیدچمران اهواز96
زنجان - کیلومتر 6 جاده تبریزدانشکده علوم انسانی طبقه اولدانشگاه زنجان97
زنجان - کیلومتر 6 جاده تبریزدانشکده عمراندانشگاه زنجان98
زنجان - کیلومتر 6 جاده تبریزدانشکده علوم انسانی طبقه همکفدانشگاه زنجان99
سمنان - روبروي پارك سوکان- پردیس شماره یک دانشگاهدانشکده مهندسی برقدانشگاه سمنان100
زاهدان - خیابان دانشگاه - درب دانشکده ادبیات و علوم انسانیسالن ورزشی شهید معیندانشگاه سیستان وبلوچستان101
زاهدان - خیابان دانشگاهسوله ورزشی کوثر دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه سیستان وبلوچستان102
شیراز-بلوار امیرکبیر-شهرك والفجر-بلوار فجر غربیموسسه آموزش عالی پاسارگاد103
شیراز- بلوار مدرس-ایستگاه فضل اباددانشگاه صنعتی104
شیراز-میدان نمازي-جنب پایگاه انتقال خوندانشکده مهندسی ساختمان 1دانشگاه شیراز105
شیراز- خیابان مالصدرادانشکده مهندسی ساختمان 2دانشگاه شیراز106
شیراز- چهار راه ادبیات-نبش خیابان روغن نباتیدانشکده علوم ساختمان 3دانشگاه شیراز107
شیراز-بلوار دانشجو-میدان ارم- خوابگاه ارمدانشکده پردیس علومدانشگاه شیراز108
شیراز-بلوار دانشجو-میدان ارم- خوابگاه ارمدانشکده حقوق وعلوم سیاسیدانشگاه شیراز109
شیراز- بلوار دانشجو-میدان ارم-خوابگاه ارمدانشکده علوم تربیتیدانشگاه شیراز110
شیراز- بلوار دانشجو-میدان ارم-خوابگاه ارمدانشکده علوم اجتماعیدانشگاه شیراز111
شیراز-بلوار دانشجو-میدان ارم- خوابگاه ارمدانشکده الهیات و معارف اسالمیدانشگاه شیراز112
شیراز- چهار راه ادبیات- نبش خیابان روغن نباتیدانشکده علوم سالن منتظريدانشگاه شیراز113
قزوین ـ شهرك مینودر ـ میدان گلها ـ خیابان 7 دي ـ جنب بازارچه پوشینه بافتسالن ورزشی شهیدرجایی114
قزوین ـ نواب شمالی ـ مجتمع ادارات ـ روبروي اداره کار ورفاه اجتماعیدانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین115
قزوین -خیابان شهید باباییساختمان سلف سرویساموزشکده فنی وحرفه اي پسران قزوین /شهیدبابایی /116



آدرس آزمون کانون وکالي دادگستري1401عنوان فرعیعنوان اصلیردیف
قزوین - خیابان شهید باباییساختمان آموزشیاموزشکده فنی وحرفه اي پسران قزوین /شهیدبابایی /117
قم-بلوار الغدیر - بعدازشهرك قدسساختمان امام خامنه ايدانشگاه قم118
قم-بلوار الغدیر-خیابان قاضی خرم اباديدانشکده فنی و مهندسیدانشگاه قم119
سنندج-خیابان پاسداران-باالتر از بیمارستان تامین اجتماعیمجتمع کالس هاي دیاري گوالندانشگاه کردستان120
کرمان - بزرگراه امام خمینی (ره) - میدان پژوهشتاالرافضل کرمانیدانشگاه شهیدباهنرکرمان121
کرمان - بلوار جمهوري اسالمیسالن کتابخانه دانشکده فنی ومهندسیدانشگاه شهیدباهنرکرمان122
کرمان - ابتداي اتوبان هفت باغسالن ورزشیدانشکده فنی وحرفه اي شماره یک کرمان /شهیدچمران /123
کرمان - ابتداي اتوبان هفت باغسالن امور دانشجوییدانشکده فنی وحرفه اي شماره یک کرمان /شهیدچمران /124
کرمانشاه- طاق بستان- باغ ابریشم-پردیس دانشگاهدانشکده فنی و مهندسیدانشگاه رازي کرمانشاه125
کرمانشاه- طاق بستان- باغ ابریشم-پردیس دانشگاهدانشکده تربیت بدنیدانشگاه رازي کرمانشاه126
کرمانشاه- طاق بستان- باغ ابریشم-پردیس دانشگاهمجتمع کالسی شهید سردار سلیمانیدانشگاه رازي کرمانشاه127
کرمانشاه - میدان شهدا - بزرگراه امام خمینی /ره/دانشکده انرژيدانشگاه صنعتی کرمانشاه128
کرمانشاه - میدان شهدا - بزرگراه امام خمینی /ره/دانشکده فناوري اطالعاتدانشگاه صنعتی کرمانشاه129
یاسوج-میدان معلم-خیابان دانشجوکتابخانه محمد بهمن بیگیدانشگاه یاسوج130
یاسوج -میدان معلم-خیابان دانشجودانشکده منابع طبیعیدانشگاه یاسوج131
گرگان ـ میدان بسیج ـ روبروي کارخانه شیر پاستوریزهدانشکده علوم جنگلدانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی گرگان132
گرگان ـ میدان بسیج ـ روبروي کارخانه شیر پاستوریزهساختمان شهید چمراندانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی گرگان133
گرگان - والشهر- بین ویالي 16 و 18 - بلوار نیایش شرقیحکیم جرجانیموسسه اموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی حکیم جرجانی -گرگان134
گرگان ـ میدان بسیج ـ روبروي کارخانه شیر پاستوریزهدانشکده تولید گیاهیدانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی گرگان135
رشت- بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5جاده رشت - قزوین) مجتمع دانشگاهیدانشکده فنیدانشگاه گیالن136
رشت - بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5جاده رشت - قزوین) مجتمع دانشگاهیدانشکده علوم کشاورزيدانشگاه گیالن137
رشت - بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5جاده رشت - قزوین) مجتمع دانشگاهیدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه گیالن138
خرم اباد-کیلومتر 5 جاده خرم آباد تهراندانشکده دامپزشکیدانشکاه لرستان139
خرم آباد- کیلومتر 5 جاده خرم آباد تهراندانشکده علوم پایهدانشکاه لرستان140
خرم اباد-کیلومتر5جاده خرم آباد تهراندانشکده علوم اقتصاديدانشکاه لرستان141
خرم اباد-کیلومتر5جاده خرم آباد تهراندانشکده فنی مهندسیدانشکاه لرستان142
بابل-خیابان شریعتیسلف سرویسدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل143
بابل- خیابان شریعتیساختمان خیامدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل144
بابل - خیابان شریعتیدانشکده برق ساختمان شماره یک طبقه همکفدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل145
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بابل-خیابان شریعتیساختمان عمران شماره2دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل146
بابل-میدان کشوري-جنب بیمارستان شهید بهشتیدانشگاه علوم و فنون مازندران147
ساري -بلوار شهید مطهري/طبرستان/میدان دانشجوسالن امتحاناتدانشکده فنی و حرفه اي شماره یک ساري /امام محمد باقر علیه السالم/148
ساري -بلوار شهید مطهري/طبرستان/میدان دانشجوساختمان چمراندانشکده فنی و حرفه اي شماره یک ساري /امام محمد باقر علیه السالم/149
ساري-بلوار فرح آباد-کیلومتر 5 جاده دریاموسسه هدف ساري150
ساري-بلوار فرح آباد-جاده دریا-کیلومتر7موسسه آموزش عالی ادیب مازندران151
ساري-بلوار فرح آباد/جاده دریا/کیلومتر9-دانشکده علوم  زراعیدانشکده علوم زراعیدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی152
ساري-بلوار فرح آباد/جاده دریا/کیلومتر9-دانشکده علوم دامیدانشکده علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی153
اراك- سردشت- میدان بسیج- ابتداي جاده بروجرد- پردیس دانشگاه اراكکتابخانه مرکزيدانشگاه اراك154
اراك- سردشت- میدان بسیج- ابتداي جاده بروجرد- پردیس دانشگاه اراكسلف سرویس یاسدانشگاه اراك155
اراك - سردشت - میدان بسیج - ابتداي جاده بروجرد - پردیس دانشگاه اراكدانشکده علوم پایهدانشگاه اراك156
بندرعباس- کیلومتر 9 جاده میناب-دانشگاه هرمزگانساختمان رودکیدانشگاه هرمزگان157
بندرعباس -کیلومتر 9 جاده میناب - دانشگاه هرمزگان - کتابخانه مرکزيکتابخانه مرکزيدانشگاه هرمزگان158
بندرعباس- کیلومتر 9 جاده میناب- دانشگاه هرمزگانساختمان خوارزمیدانشگاه هرمزگان159
بندرعباس- کیلومتر 9 جاده میناب - دانشگاه هرمزگانساختمان ابوریحاندانشگاه هرمزگان160
همدان - میدان پژوهش-روبروي پارك مردمدانشکده علوم پایهدانشگاه بوعلی سیناهمدان161
همدان - شهرك مدرس - خیابان ابوطالب-ورودي دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه بوعلی سیناهمدان162
یزد- صفائیه -چهاراه پژوهش- بلواردانشگاه-درب دانش-سالن غدیرسالن غدیردانشگاه یزد163
کرج-رجایی شهر-بلوارموذن- خیابان دانشگاهسالن ورزشی جواد االئمهدانشگاه پیام نوراستان البرز-مرکزکرج164
کرج- میدان حصارك - میدان دانشگاهدانشکده ادبیاتدانشگاه خوارزمی -پردیس کرج165
کرج- رجایی شهر- بلوار موذن - ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسالمیساختمان آموزشی امام علی (ع)دانشگاه پیام نوراستان البرز-مرکزکرج166
کرج- میدان حصارك - میدان دانشگاهدانشکده ریاضیدانشگاه خوارزمی -پردیس کرج167
کرج- میدان حصارك - میدان دانشگاهدانشکده روانشناسیدانشگاه خوارزمی -پردیس کرج168


