جدول شماره  – 1شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون متقاضیان شركت در آزمون سراسري سال  1400براي داوطلبان گروههاي
آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ،علوم انساني ،هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبتنام
نام استان

آذربايجان شرقي
()10

آذربايجان غربي
()11

اردبیل
()12

شهرستان و يا بخش محل برگزاري آزمون
و همچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون

آذرشهر ()11
اسكو()13
اهر()14
بستانآباد ()15
بناب ()16
تبريز()17
جلفا()18
چاراويماق ()19
سراب ()20
مهربان كد بخش ()1018
شبستر()21
عجب شير ()22
كليبر()23
مراغه ()24
مرند()25
ملكان ()26
ميانه ()27
هريس()28
هشترود ()29
اروميه ()11
اشنويه ()12
بوكان ()13
پلدشت()25
پيرانشهر()14
تكاب ()15
چايپاره ()26
خوي ()17
سردشت ()18
سلماس ()19
شاهيندژ ()20
شوط ()27
ماكو ()21
مهاباد ()22
مياندوآب ()23
نقده ()24
اردبيل ()11
نمين ()18
بيلهسوار ()12
پارس آباد()13
خلخال ()14
گرمي ()16
مشكين شهر()17

شهرستان محل اقامت فعلي متقاضیان براساس شهرستان محل اقامتفعلي آنان
در تقاضانامه ثبتنام

آذرشهر ()11
اسكو()13
اهر( ،)14ورزقان ( ،)12هوراند()31
بستانآباد ()15
بناب ()16
تبريز()17
جلفا()18
چاراويماق ()19
سراب ( )20بجز از داوطلبان بخش مهربان با كد بخش ()1018
مهربان كد بخش ( )1018از شهرستان سراب()20
شبستر()21
عجب شير ()22
كليبر( ،)23خدا آفرين( )30
مراغه ()24
مرند()25
ملكان ()26
ميانه ()27
هريس()28
هشترود ()29
اروميه ()11
اشنويه ()12
بوكان ()13
پلدشت()25
پيرانشهر()14
تكاب ()15
چايپاره ()26
خوي ()17
سردشت ()18
سلماس ()19
شاهيندژ ()20
شوط ()27
ماكو ( ،)21چالدران ()16
مهاباد ()22
مياندوآب ()23
نقده ()24
اردبيل ( ،)11سرعين( ،)20نير ()19
نمين ()18
بيلهسوار ()12
پارس آباد( ،)13اصالندوز()21
خلخال ( ،)14كوثر ()15
گرمي ( ،)16انگوت()22
مشكين شهر()17
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ادامه جدول شماره  – 1شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون متقاضیان شركت در آزمون سراسري سال  1400براي داوطلبان گروههاي
آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ،علوم انساني ،هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبتنام
نام استان

اصفهان
()13

البرز
()40

ايالم
()14

شهرستان و يا بخش محل برگزاري آزمون

و همچنین رفع نقص كارت شركت در آزمون

اردستان ()12
آران و بيدگل ()11
اصفهان ()13
برخوار ()32
بوئين و مياندشت ()34
بن رود كد بخش ()1305
تيران و كرون ()15
چادگان ()16
خميني شهر()17
خور و بيابانك ()33
خوانسار ()18
دهاقان ()21
سميرم ()19
شاهين شهر و ميمه ()14
شهرضا()20
فريدن ()22
فريدون شهر ()23
فالورجان ()24
كاشان ()25
گلپايگان ()26
لنجان ()27
فوالدشهر كد بخش ()1351
مباركه ()28
ميمه كد بخش ()1323
نائين ()29
نجف آباد()30
نطنز()31
اشتهارد ()15
كرج ()13
ساوجبالغ ()11
فرديس ()16
نظرآباد ()14
آبدانان ()11
ايالم ()12
ايوان ()13
دره شهر ()14
بدره ()20
دهلران ()15
چرداول ()16
ملكشاهي ()18
مهران ()17

شهرستان محل اقامت فعلي متقاضیان براساس شهرستان محل اقامتفعلي آنان
در تقاضانامه ثبتنام

اردستان ()12
آران و بيدگل ()11
اصفهان ( )13به جز داوطلبان بخش بن رود با كد بخش ()1305
برخوار ()32
بوئين و مياندشت ()34
بن رود كد بخش ( )1305از شهرستان اصفهان
تيران و كرون ()15
چادگان ()16
خميني شهر()17
خور و بيابانك ()33
خوانسار ()18
دهاقان ()21
سميرم ()19
شاهين شهر و ميمه ( )14به جز داوطلبان بخش ميمه با كد بخش ()1323
شهرضا()20
فريدن ()22
فريدون شهر ()23
فالورجان ()24
كاشان ()25
گلپايگان ()26
لنجان ( )27بجز بخش فوالدشهر كد بخش ()1351
فوالدشهر كد بخش ( )1351از شهرستان لنجان()27
مباركه ()28
ميمه كد بخش ( )1323از شهرستان شاهين شهر و ميمه
نائين ()29
نجف آباد()30
نطنز()31
اشتهارد ()15
كرج ()13
ساوجبالغ ( ،)11طالقان ( ،)12چهارباغ()17
فرديس ()16
نظرآباد ()14
آبدانان ()11
ايالم ( ،)12چوار()22
ايوان ()13
دره شهر ()14
بدره ()20
دهلران ()15
چرداول ( ،)16سيروان ( ،)19هليالن ()21
ملكشاهي ()18
مهران ()17
صفحه 2

ادامه جدول شماره  – 1شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون متقاضیان شركت در آزمون سراسري سال  1400براي داوطلبان گروههاي
آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ،علوم انساني ،هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبتنام
نام استان

بوشهر
()15

تهران
()16

چهارمحال و بختیاري
()17

خراسان جنوبي
()18

شهرستان و يا بخش محل برگزاري آزمون

و همچنین رفع نقص كارت شركت در آزمون

شهرستان محل اقامت فعلي متقاضیان براساس شهرستان محل اقامتفعلي آنان
در تقاضانامه ثبتنام

بوشهر()11

بوشهر( )11بجز داوطلبان بخش خارك با كد بخش()1501

جم ()13

جم ()13

تنگستان ()12

تنگستان ()12

خارك كد بخش ()1501

خارك كد بخش ( )1501از شهرستان بوشهر

دشتستان ()14

دشتستان ()14

دشتي ()15

دشتي ()15

دير ()16

دير ()16

ديلم ()17

ديلم ()17

كنگان ()18

كنگان ()18

عسلويه ()20

عسلويه ()20

گناوه ()19

گناوه ()19

اسالم شهر()11

اسالم شهر()11

بهارستان ()26

بهارستان ()26

پاكدشت ()12

پاكدشت ()12

تهران ()13

تهران ()13و شميرانات ()18

پرديس ()28

پرديس ()28

دماوند()14

دماوند( )14به جز كد بخش رودهن 1608

رود هن كد بخش( )1608

رود هن كد بخش  1608از شهرستان دماوند()14

رباط كريم ()15

رباط كريم ()15

ري ()16

ري ()16

شهريار()19

شهريار()19

فيروزكوه ()20

فيروزكوه ()20

قدس ()24

قدس ()24

مالرد ()25

مالرد ()25

ورامين ()23

ورامين ( ،)23پيشوا()27

قرچك ()29

قرچك ()29

اردل()11

اردل()11

بروجن ()12

بروجن ()12

شهركرد()13

شهركرد( )13سامان ()19

كيار ()17

كيار ()17

بن()18

بن()18

فارسان ()14

فارسان ()14

كوهرنگ ()15

كوهرنگ ()15

خانميرزا()20

خانميرزا()20

لردگان ()16

لردگان ()16

بيرجند ()11

بيرجند ()11

بشرويه ()18

بشرويه ()18

خوسف ()19

خوسف ()19

درميان ()12

درميان ()12
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ادامه جدول شماره  – 1شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون متقاضیان شركت در آزمون سراسري سال  1400براي داوطلبان گروههاي
آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ،علوم انساني ،هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبتنام
نام استان

ادامه خراسان جنوبي
()18

خراسان رضوي
()19

خراسان شمالي
()20

شهرستان و يا بخش محل برگزاري آزمون

و همچنین رفع نقص كارت شركت در آزمون

زيركوه ()20
سرايان ()13
سربيشه ()14
طبس()21
فردوس ()15
قائنات ()16
نهبندان ()17
بجستان ()30
بردسكن()11
تايباد ()12
تربت جام ()13
گلبهار()43
تربت حيدريه ()15
زاوه ()35
زبرخان()40
رشتخوار ()20
جوين ()34
جغتاي ()33
چناران ()16
خواف ()18
خليل آباد()17
درگز ()19
سبزوار ()21
سرخس ()22
فريمان ()23
قوچان ()24
كاشمر ()25
كالت ()26
گناباد ()27
مه والت ()14
مشهد ()28
ميان جلگه كد بخش()1966
نيشابور()29
اسفراين ()11
بجنورد ()12
راز و جرگالن ()18
جاجرم ()13
شيروان ()14
فاروج ()15
گرمه ()17
مانه و سملقان ()16

شهرستان محل اقامت فعلي متقاضیان براساس شهرستان محل اقامتفعلي آنان
در تقاضانامه ثبتنام

زيركوه ()20
سرايان ()13
سربيشه ()14
طبس()21
فردوس ()15
قائنات ()16
نهبندان ()17
بجستان ()30
بردسكن()11
تايباد ( ،)12باخزر ()36
تربت جام ( ،)13صالح آباد()39
گلبهار()43
تربت حيدريه ()15
زاوه ()35
زبرخان()40
رشتخوار ()20
جوين ()34
جغتاي ()33
چناران ()16
خواف ()18
خليل آباد()17
درگز ()19
سبزوار ( ،)21خوشاب ( ،)37داورزن ( ،)38ششتمد()41
سرخس ()22
فريمان ()23
قوچان ()24
كاشمر ( ،)25كوهسرخ()42
كالت ()26
گناباد ()27
مه والت ()14
مشهد ( ،)28بينالود ()31
ميان جلگه كد بخش()1966شهرستان نيشابور()29
نيشابور()29بجز ميان جلگه كد بخش( ،)1966فيروزه ()32
اسفراين ()11
بجنورد ()12
راز و جرگالن ()18
جاجرم ()13
شيروان ()14
فاروج ()15
گرمه ()17
مانه و سملقان ()16
صفحه 4

ادامه جدول شماره  – 1شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون متقاضیان شركت در آزمون سراسري سال  1400براي داوطلبان گروههاي
آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ،علوم انساني ،هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبتنام
نام استان

خوزستان
()21

زنجان
()22

سمنان
()23

سیستان بلوچستان
()24

شهرستان و يا بخش محل برگزاري آزمون

و همچنین رفع نقص كارت شركت در آزمون

شهرستان محل اقامت فعلي متقاضیان براساس شهرستان محل اقامتفعلي آنان
در تقاضانامه ثبتنام

آبادان ()11

آبادان ()11

اميديه ()12

اميديه ()12

انديمشك()13

انديمشك()13

انديكا ()31

انديكا ()31

اهواز()14

اهواز( ،)14حميديه ( ،)36كارون()37وكرخه ()38

باوي()34

باوي()34

ايذه ()15

ايذه ()15

باغ ملك ()16

باغ ملك ()16

بندر ماهشهر()17

بندر ماهشهر( )17بجز داوطلبان بخش بندر امام خميني/ره /با كد بخش 2119

بندرامام خميني /ره /كد بخش ()2119

بندرامام خميني /ره /كد بخش( )2119از شهرستان بندر ماهشهر()17

بهبهان ()18

بهبهان ( ،)18آغاجاري()35

خرمشهر()19

خرمشهر()19

دزفول ()20

دزفول ()20

دشت آزادگان ()21

دشت آزادگان ()21

رامشير ()23

رامشير ()23

رامهرمز()22

رامهرمز( ،)22هفتگل ()32

شادگان ()24

شادگان ()24

شوش ()25

شوش ()25

شوشتر()26

شوشتر()26

گتوند ()27

گتوند ()27

اللي ()29

اللي ()29

مسجد سليمان ()28

مسجد سليمان ()28

هنديجان ()30

هنديجان ()30

هويزه ()33

هويزه ()33

ابهر()11

ابهر()11

خدابنده ()13

خدابنده ()13

خرمدره ()14

خرمدره ()14

زنجان ()15

زنجان ( ،)15ايجرود ( ،)12سلطانيه ()18

طارم ()16

طارم ()16

ماه نشان ()17

ماه نشان ()17

دامغان ()11

دامغان ()11

سمنان ()12

سمنان ( ،)12مهدي شهر( )15و سرخه ()18

شاهرود()13

شاهرود( ،)13ميامي()17

گرمسار()14

گرمسار( ،)14آرادان()16

ايرانشهر()11

ايرانشهر()11

بمپور()30

بمپور()30

دلگان ()21

دلگان ()21

سرباز()18

سرباز()18

چابهار()12

چابهار( ،)12دشتياري ()32

صفحه 5

ادامه جدول شماره  – 1شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون متقاضیان شركت در آزمون سراسري سال  1400براي داوطلبان گروههاي
آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ،علوم انساني ،هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبتنام
نام استان

ادامه

سیستان بلوچستان
()24

فارس
()25

شهرستان و يا بخش محل برگزاري آزمون

و همچنین رفع نقص كارت شركت در آزمون

شهرستان محل اقامت فعلي متقاضیان براساس شهرستان محل اقامتفعلي آنان
در تقاضانامه ثبتنام

راسك ()33

راسك()33

كنارك ()13

كنارك ()13

خاش ()14

خاش ( ،)14تفتان()31

زابل ()15

زابل ( ،)15نيمروز ()28

هامون ()29

هامون ()29

هيرمند ()24

هيرمند ()24

زاهدان ()17

زاهدان ()17

ميرجاوه ()27

ميرجاوه ()27

زهك()16

زهك()16

سراوان ()19

سراوان ( ،)19گلشن ()34

مهرستان ()22

مهرستان ()22

سيبسوران ()23

سيبسوران ()23

نيك شهر()20

نيك شهر( )20بجز داوطلبان بخش الشار با كد بخش() 2439و بنت كد بخش ()2436

بنت كد بخش ()2436

بنت كد بخش ()2436از شهرستان نيك شهر()20

الشار كد بخش ()2439

الشار كد بخش( )2439از شهرستان نيك شهر

فنوج ()25

فنوج ()25

قصر قند ()26

قصرقند ()26

آباده ()11

آباده ()11

بختگان()41

بختگان()41

ارسنجان ()12

ارسنجان ()12

استهبان ()13

استهبان ()13

اقليد()14

اقليد()14

اوز ()40

اوز ()40

بوانات ()15

بوانات ()15

سرچهان()45

سر چهان()45

بيرم كد بخش ()2554

بيرم كد بخش ( )2554از شهرستان الرستان

جويم كد بخش()2555

جويم كد بخش( )2555از شهرستان الرستان

پاسارگاد ()31

پاسارگاد ()31

جهرم ()16

جهرم ( ،)16خفر()43

خرامه ()38

خرامه ()38

خنج ()28

خنج ()28

خرم بيد ()17

خرم بيد ()17

داراب ()18

داراب ( )18بجز فورگ با كد بخش ()2521

فورگ كد بخش()2521

فورگ كد بخش( ) 2521از شهرستان داراب()18

رستم ()35

رستم ()35

زرقان ()44

زرقان ()44

زريندشت ()19

زريندشت ()19

سپيدان ()20

سپيدان ( ،)20بيضاء()42

سروستان ()36

سروستان ()36
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ادامه جدول شماره  – 1شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون متقاضیان شركت در آزمون سراسري سال  1400براي داوطلبان گروههاي
آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ،علوم انساني ،هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبتنام
نام استان

شهرستان و يا بخش محل برگزاري آزمون

و همچنین رفع نقص كارت شركت در آزمون

شهرستان محل اقامت فعلي متقاضیان براساس شهرستان محل اقامتفعلي آنان
در تقاضانامه ثبتنام

شيراز ()21

شيراز ()21

فراشبند ()22

فراشبند ()22

فسا ()23

فسا ()23

فيروز آباد ()24

فيروزآباد ( )24بجز داوطلبان بخش ميمند با كدبخش()2544

قيروكارزين ()25

قيروكارزين ()25

كوار ()39

كوار ()39

كازرون ()26

كازرون ( ،)26كوه چنار()46

گراش ()37

گراش()37

الرستان ()27

الرستان ( )27بجز داوطلبان بخش بيرم با كد بخش ( )2554و جويم با كد بخش ()2555

المرد ()29

المرد ()29

مرودشت ()30

مرودشت ()30

ممسني ()32

ممسني ()32

مهر ()33

مهر ()33

ميمندكد بخش ()2544

ميمندكد بخش ( )2544از شهرستان فيروزآباد

ني ريز ()34

ني ريز ()34

آبيك ()11

آبيك ()11

البرز ()15

البرز ()15بجز محمديه كد بخش()2603

محمديه كد بخش()2603

محمديه كد بخش()2603ازشهرستان البرز()15

بوئينزهرا ()12

بوئينزهرا ( ،)12آوج()16

تاكستان ()13

تاكستان ()13

قزوين ()14

قزوين ()14

قم ()11

قم ()11

بانه ()11

بانه ()11

بيجار ()12

بيجار ()12

ديواندره ()13

ديواندره ()13

دهگالن ()20

دهگالن ()20

سقز ()15

سقز ()15

سنندج ()16

سنندج ()16

سرو آباد ()14

سروآباد()14

قروه ()17

قروه ()17

كامياران ()18

كامياران ()18

مريوان ()19

مريوان ()19

انار ()28

انار ()28

بافت ()11

بافت ( ،)11ارزوئيه ()31

كرمان

بم ()13

بم ( ،)13فهرج()30

()29

جيرفت ()14

جيرفت ()14

بردسير ()12

بردسير ()12

رابر()29

رابر ()29

ادامه فارس
()25

قزوين
()26

قم

()27

كردستان
()28
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راور ()15

رفسنجان ()16

رفسنجان ()16

ريگان ()27

ريگان ()27

رودبار جنوب()24

رودبار جنوب ()24

زرند ()17

زرند ()17

سيرجان ()19

سيرجان ()19

شهر بابك ()20

شهربابك ()20

عنبرآباد ()21

عنبرآباد ()21

قلعه گنج ()25

قلعه گنج ()25

كرمان ()22

كرمان ()22

كوهبنان ()18

كوهبنان ()18

كهنوج ()23

كهنوج ( ،)23فارياب ()32

منوجان ()26

منوجان ()26

نرماشير()33

نرماشير()33

اسالم آباد غرب ()11

اسالم آباد غرب ()11

پاوه ()13

پاوه ()13

ثالث باباجاني ()14

ثالث باباجاني ()14

روانسر ()15

روانسر ()15

جوانرود ()16

جوانرود ()16

داالهو ()12

داالهو ()12

سرپل ذهاب ()17

سرپل ذهاب ()17

سنقر ()18

سنقر ()18

صحنه ()19

صحنه ()19

قصرشيرين ()20

قصر شيرين ()20

كرمانشاه ()21

كرمانشاه ()21

كنگاور ()22

كنگاور ()22

گيالنغرب ()23

گيالنغرب ()23

هرسين ()24

هرسين ()24

بويراحمد ()11

بويراحمد ( ،)11دنا ( ،)12مارگون()19

بهمئي ()14

بهمئي ()14

چرام ()17

چرام ()17

كهكيلويه ()13

كهكيلويه ()13

گچساران ()15

گچساران ( ،)15باشت ()16

لنده ()18

لنده ()18
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آزادشهر ()11

آزادشهر ()11

آق قال ()12

آق قال ()12

تركمن ()14

تركمن ()14

گميشان ()23

گميشان ()23

عليآباد كتول ()16

عليآباد كتول ()16

كردكوي()17

كردكوي()17

كالله ()18

كالله ()18

گاليكش()24

گاليكش()24

گرگان ()19

گرگان ()19

بندرگز()13

بندرگز()13

گنبدكاووس ()20

گنبدكاووس ( ،)20راميان()15

مراوه تپه ()22

مراوه تپه ()22

مينودشت ()21

مينودشت ()21

آستارا ()11

آستارا ()11

آستانه اشرفيه ()12

آستانه اشرفيه ()12

بندرانزلي ()14

بندرانزلي ()14

رضوانشهر ()16

رضوانشهر ()16

رشت ()15

رشت ( ،)15شفت ( ،)20خمام()27

رودبار ()17

رودبار ()17

رودسر ()18

رودسر ()18

املش ()13

املش ()13

صومعه سرا ()21

صومعه سرا ()21

طوالش ()22

طوالش ()22

فومن ()23

فومن ()23

الهيجان ()24

الهيجان ()24

سياهكل ()19

سياهكل ()19

لنگرود ()25

لنگرود ()25

ماسال ()26

ماسال ()26

ازنا ()11

ازنا ()11

اليگودرز ()12

اليگودرز ()12

لرستان

بروجرد ()13

بروجرد ()13

()34

پل دختر ()14

پل دختر ()14

خرم آباد ()15
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دلفان ()16

دلفان ()16
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گیالن
()33
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دورود ()17
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سلسله ()18

كوهدشت ()19

كوهدشت ()19

رومشكان ()21

رومشكان ()21

آمل () 11

آمل () 11

بابل ()12

بابل ( )12به جز داوطلبان بخش بند پي شرقي با كد بخش ()3505

بند پي شرقي كد بخش()3505

بند پي شرقي كد بخش( )3505از شهرستان بابل

بابلسر ()13

بابلسر ( ،)13فريدونكنار()27

بهشهر ()14

بهشهر ( ،)14گلوگاه()15

تنكابن ()16

تنكابن ( ،)16عباس آباد ()28

جويبار ()17

جويبار ()17

چالوس ()18

چالوس ()18

رامسر ()19

رامسر ()19

ساري ()20

ساري ( ،)20مياندورود ()29

سوادكوه ()21

سوادكوه ( ،)21سوادكوه شمالي ()30

قائم شهر ()22

قائم شهر ( ،)22سيمرغ ()31

كالردشت ()32

كالردشت ()32

محمودآباد()23

محمودآباد()23

نكا ()24

نكا ()24

نور ()25

نور ()25

نوشهر ()26

نوشهر ()26

اراك ()11

اراك ()11

خنداب ()21

خنداب ()21

آشتيان ()12

آشتيان ()12

تفرش ()13

تفرش ()13

فراهان ()22

فراهان ()22

مركزي

خمين ()14

خمين ()14

()36

دليجان ()15

دليجان ()15

ساوه ()17

ساوه ()17

زرنديه ()16

زرنديه ()16

شازند ()18

شازند ()18

كميجان ()19

كميجان ()19

محالت ()20

محالت ()20

ادامه لرستان
()34

مازندران
()35
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بستك ()12

بستك ()12

بندرعباس ()13

بندرعباس ( ،)13ابوموسي ()11

بندر لنگه ()14

بندر لنگه ( )14بجزداوطلبان جزيره كيش با كد بخش ()3711

كيش با كد بخش ()3711

كيش با كد بخش ( )3711از شهرستان بندر لنگه

پارسيان ()15

پارسيان ()15

جاسك ()16

جاسك ()16

بشاگرد()23

بشاگرد()23

حاجي آباد()17

حاجي آباد()17

خمير ()18

خمير ()18

رودان ()19

رودان ()19

سيريك ()22

سيريك ()22

قشم ()20

قشم ()20

ميناب ()21

ميناب ()21

اسدآباد ()11

اسدآباد ()11

بهار ()12

بهار ()12

تويسركان ()13

تويسركان ()13

رزن ()14

رزن ()14

درگزين()20

درگزين()20

كبودرآهنگ ()15

كبودرآهنگ ()15

مالير ()16

مالير ()16

نهاوند ()17

نهاوند ()17بجز خزل كد بخش ()3817

خزل كد بخش ()3817

خزل كد بخش ()3817شهرستان نهاوند()17

فامنين ()19

فامنين ()19

همدان ()18

همدان ()18

ابركوه ()11

ابركوه ()11

اردكان ()12

اردكان ()12

بافق ()13

بافق ( ،)13بهاباد()21

تفت ()14

تفت ()14

خاتم ()15

خاتم ()15بجز داوطلبان بخش مروست با كد بخش ()3911

بخش مروست كد بخش()3911

مروست با كد بخش ( )3911از شهرستان خاتم

اشكذر(صدوق) ()16

اشكذر ()16

مهريز ()18

مهريز ()18

ميبد ()19

ميبد ()19

يزد ()20

يزد ()20
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