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 ظرفیت پذیرش عنوان رشته کد رشته محل گروه تحصیلی نام دانشگاه

 60 مترجمی زبان انگلیسی 10506 زبان های خارجی تبریز -موسسه غیرانتفاعی دانشوران 
 100 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی 10507 زبان های خارجی تبریز -موسسه غیرانتفاعی دانشوران 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 10519 زبان های خارجی تبریز - موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی

 60 آموزش زبان انگلیسی 10545 زبان های خارجی تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 10587 زبان های خارجی تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم ) ص ( 

 60 آموزش زبان انگلیسی 10946 های خارجیزبان  موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان ارومیه
 60 مترجمی زبان انگلیسی 10947 زبان های خارجی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان ارومیه

 60 زبان و ادبیات آلمانی 11232 زبان های خارجی اردبیل -موسسه غیر انتفاعی نوین 
 60 آموزش زبان انگلیسی 11847 ی خارجیزبان ها اصفهان -دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی 
 60 زبان و ادبیات انگلیسی 11848 زبان های خارجی اصفهان -دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی 

 60 آموزش زبان انگلیسی 11858 زبان های خارجی اصفهان – دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی
 60 مترجمی زبان انگلیسی 11859 زبان های خارجی ناصفها – دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی

 60 آموزش زبان انگلیسی 11893 زبان های خارجی فوالد شهر اصفهان -موسسه غیر انتفاعی امین 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 11894 زبان های خارجی فوالد شهر اصفهان -موسسه غیر انتفاعی امین 

 60 آموزش زبان انگلیسی 11936 زبان های خارجی نااصفه -اهی موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگ
 60 زبان و ادبیات انگلیسی 11937 زبان های خارجی نااصفه -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 11938 زبان های خارجی نااصفه -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 

 60 آموزش زبان انگلیسی 11893 زبان های خارجی فوالد شهر اصفهان -مین موسسه غیر انتفاعی ا
 60 مترجمی زبان انگلیسی 11894 زبان های خارجی فوالد شهر اصفهان -موسسه غیر انتفاعی امین 

 60 آموزش زبان انگلیسی 11936 زبان های خارجی نااصفه -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 
 60 زبان و ادبیات انگلیسی 11937 زبان های خارجی نااصفه -فاعی جهاد دانشگاهی موسسه غیر انت

 60 مترجمی زبان انگلیسی 11938 زبان های خارجی نااصفه -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 
 60 آموزش زبان انگلیسی 11995 زبان های خارجی نااصفه -موسسه غیر انتفاعی صبح صادق 

 60 مترجمی زبان انگلیسی 11996 زبان های خارجی نااصفه -انتفاعی صبح صادق  موسسه غیر
 60 آموزش زبان انگلیسی 12055 زبان های خارجی اصفهان -موسسه غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان 

هر خمینی ش -موسسه غیر انتفاعی فیض االسالم )ویژه خواهران( 

 اصفهان
 60 رجمی زبان انگلیسیمت 12078 زبان های خارجی

 60 آموزش زبان انگلیسی 12085 زبان های خارجی ناموسسه غیر انتفاعی مهد علم پویای کاش
دماوند )محل تحصیل واحد تهران(  -موسسه غیر انتفاعی ارشاد 

 )ویژه خواهران (
 40 آموزش زبان انگلیسی 12973 زبان های خارجی

د )محل تحصیل واحد تهران( دماون -موسسه غیر انتفاعی ارشاد 

 )ویژه خواهران (
 40 زبان و ادبیات انگلیسی 12974 زبان های خارجی

 ويژه) دماوند –موسسه غیر انتفاعی ارشاد 

 ( برادران
 40 آموزش زبان انگلیسی 12980 زبان های خارجی

 ويژه) دماوند –موسسه غیر انتفاعی ارشاد 

 ( برادران
 40 زبان و ادبیات انگلیسی 12981 زبان های خارجی

 ويژه) دماوند –موسسه غیر انتفاعی ارشاد 

 ( برادران
 40 مترجمی زبان انگلیسی 12982 زبان های خارجی

 120 آموزش زبان انگلیسی 12994 زبان های خارجی ناتهر -موسسه غیر انتفاعی مجازی فاران مهر دانش 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 14037 زبان های خارجی د ) ویژه برادران (مشه –دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا)ع ( 

 ويژه) مشهد –دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا)ع ( 

 ( خواهران
 60 آموزش زبان انگلیسی 14047 زبان های خارجی

 ويژه) مشهد –دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا)ع ( 

 ( خواهران
 60 نگلیسیمترجمی زبان ا 14048 زبان های خارجی

 60 زبان و ادبیات انگلیسی 14064 زبان های خارجی دهمش -دانشگاه غیر انتفاعی خیام 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 14065 زبان های خارجی دهمش -دانشگاه غیر انتفاعی خیام 
 60 آموزش زبان انگلیسی 14119 زبان های خارجی دهمش -موسسه غیر انتفاعی بهار 

 60 مترجمی زبان انگلیسی 14120 زبان های خارجی دهمش -ر انتفاعی بهار موسسه غی
 60 آموزش زبان انگلیسی 14132 زبان های خارجی مشهد -موسسه غیر انتفاعی بینالود 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 14133 زبان های خارجی مشهد -موسسه غیر انتفاعی بینالود 
 60 آموزش زبان انگلیسی 14159 زبان های خارجی دهشم -موسسه غیر انتفاعی تابران 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 14160 زبان های خارجی دهمش -موسسه غیر انتفاعی تابران 
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 60 آموزش زبان انگلیسی 14199 زبان های خارجی دهمش -موسسه غیر انتفاعی حکیم طوس 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 14200 زبان های خارجی دهمش -موسسه غیر انتفاعی حکیم طوس 
 100 کاردانی آموزش زبان انگلیسی 14201 زبان های خارجی دهمش -موسسه غیر انتفاعی حکیم طوس 

 60 آموزش زبان انگلیسی 14227 زبان های خارجی دهمش -موسسه غیر انتفاعی خراسان 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 14228 ارجیزبان های خ دهمش -موسسه غیر انتفاعی خراسان 

 60 آموزش زبان انگلیسی 14276 زبان های خارجی دهمش -موسسه غیر انتفاعی عطار 
 60 آموزش زبان انگلیسی 15278 زبان های خارجی نازنج -موسسه غیر انتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 15279 های خارجیزبان  نازنج -موسسه غیر انتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی 

 60 زبان و ادبیات انگلیسی 16654 زبان های خارجی زاشیر -موسسه غیر انتفاعی حافظ 
 100 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی 16655 زبان های خارجی زاشیر -موسسه غیر انتفاعی حافظ 

 60 آموزش زبان انگلیسی 16675 زبان های خارجی زاموسسه غیر انتفاعی زند شیر
 60 زبان و ادبیات انگلیسی 16676 زبان های خارجی زاموسسه غیر انتفاعی زند شیر
 60 مترجمی زبان انگلیسی 16677 زبان های خارجی زاموسسه غیر انتفاعی زند شیر
 100 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی 16678 زبان های خارجی زاموسسه غیر انتفاعی زند شیر
 60 آموزش زبان انگلیسی 16854 زبان های خارجی کیآب -دانشگاه غیر انتفاعی دانش البرز 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 16855 زبان های خارجی کیآب -دانشگاه غیر انتفاعی دانش البرز 
 60 آموزش زبان انگلیسی 16946 زبان های خارجی نیقزو -موسسه غیر انتفاعی سهروردی 

 60 مترجمی زبان انگلیسی 17014 زبان های خارجی راوسسه غیر انتفاعی کم
 60 آموزش زبان انگلیسی 17041 زبان های خارجی آبیک -موسسه غیر انتفاعی موالنا 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 17042 زبان های خارجی آبیک -موسسه غیر انتفاعی موالنا 

 60 آموزش زبان انگلیسی 17174 زبان های خارجی )محل تحصیل واحد قم (دانشکده غیر انتفاعی اصول الدین 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 17217 زبان های خارجی قم )ویژه برادران ( – موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر
 60 مترجمی زبان انگلیسی 17227 زبان های خارجی قم )ویژه خواهران ( – موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر

 60 آموزش زبان انگلیسی 17951 زبان های خارجی رفسنجان -موسسه غیر انتفاعی عالمه جعفری 
 60 آموزش زبان انگلیسی 17985 زبان های خارجی موسسه غیر انتفاعی کرمان
 60 زبان و ادبیات انگلیسی 17986 زبان های خارجی موسسه غیر انتفاعی کرمان
 60 مترجمی زبان انگلیسی 17987 های خارجی زبان موسسه غیر انتفاعی کرمان
 60 آموزش زبان انگلیسی 18268 زبان های خارجی کرمانشاه -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 18269 زبان های خارجی کرمانشاه -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 
 100 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی 18270 زبان های خارجی رمانشاهک -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 

 60 آموزش زبان انگلیسی 18292 زبان های خارجی هاکرمانش -موسسه غیر انتفاعی شهید رضایی 
 60 آموزش زبان انگلیسی 18713 زبان های خارجی گرگان -موسسه غیر انتفاعی حکیم جرجانی 

 100 کاردانی آموزش زبان انگلیسی 18736 زبان های خارجی سوگنبدکاو -ستان موسسه غیر انتفاعی شرق گل
 60 مترجمی زبان انگلیسی 19912 زبان های خارجی نور -دانشگاه غیر انتفاعی عالمه محدث نوری 
 60 آموزش زبان انگلیسی 19921 زبان های خارجی بابل -دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران 

 60 آموزش زبان انگلیسی 20063 زبان های خارجی محمودآباد – وسسه غیر انتفاعی خزرم
 60 زبان و ادبیات انگلیسی 20064 زبان های خارجی محمودآباد – موسسه غیر انتفاعی خزر
 60 مترجمی زبان انگلیسی 20065 زبان های خارجی محمودآباد – موسسه غیر انتفاعی خزر

 60 مترجمی زبان انگلیسی 20099 زبان های خارجی رسرام -ی رحمان موسسه غیر انتفاع
 60 آموزش زبان انگلیسی 20131 زبان های خارجی یرسا -موسسه غیر انتفاعی روزبهان 

 100 کاردانی آموزش زبان انگلیسی 20189 زبان های خارجی یرسا -موسسه غیر انتفاعی سنا 
 60 آموزش زبان انگلیسی 20300 زبان های خارجی رهئمشقا -موسسه غیر انتفاعی فروردین 

 60 آموزش زبان انگلیسی 21549 زبان های خارجی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر
 60 آموزش زبان انگلیسی 21566 زبان های خارجی یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد ) ع ( 

 

 

    

 

 

 

 

 

  


