
 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني                            1398فرهنگيان در مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال  دانشگاهتحصيلي هاي رشتهجداول 

 1صفحه 

 و فني علوم رياضيگروه آزمايشي 

 البرز مخصوص داوطلبان استان

 عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
كدرشته 

 محل

 46966 آموزش ابتدايي 2 زن گانه كرج 4اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي پرديس اميركبير كرج/ 

 46970 آموزش ابتدايي 4 مرد ساوجبالغ -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد 

 ايالم داوطلبان استان مخصوص
 46977 آموزش ابتدايي 1 زن صادق)ع( ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/محل خدمت آبدانانپرديس امام جعفر

 46978 آموزش ابتدايي 1 زن صادق)ع( ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوانپرديس امام جعفر

 46981 آموزش ابتدايي 1 زن صادق)ع( ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت دهلرانپرديس امام جعفر

 46983 آموزش ابتدايي 1 زن صادق)ع( ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/محل خدمت دره شهرپرديس امام جعفر

 بوشهر استانمخصوص داوطلبان 

 47016 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويهپرديس بنت 

 47019 ابتداييآموزش  1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دشتيپرديس بنت 

 47022 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت بندر ريگپرديس بنت 

 47024 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوهپرديس بنت 

 47029 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت كاكي

 47031 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت جم

 47040 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت خارک

 تهران مخصوص داوطلبان استان

 47067 آموزش ابتدايي 2 زن بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهرپرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت پاكدشت
 47092 ابتداييآموزش  2 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت پرديس
 47093 آموزش ابتدايي 2 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت پيشوا
 47094 آموزش ابتدايي 1 مرد

ورامين، قرچك، پاكدشت،  پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس،

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت جوادآباد
 47095 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 فشاپويه، كهريزک/محل خدمت كهريزکپيشوا، جوادآباد، شهرري، 
 47099 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت قرچك
 47100 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت فيروزكوه
 47101 آموزش ابتدايي 1 مرد

بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت فشافويه
 47102 آموزش ابتدايي 1 مرد

مالرد، شهريار،  پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد
 47105 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

 شهريارقدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت 
 47106 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس
 47107 آموزش ابتدايي 2 مرد

تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار،  پرديس شهيد مفتح شهرري )محل

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر
 47108 آموزش ابتدايي 2 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با 

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم
 47110 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

 2بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان قدس، رباط كريم، 
 47111 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

 1قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 
 47112 ابتداييآموزش  3 مرد

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 

 16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.
 47114 آموزش ابتدايي 2 زن
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 2صفحه 

 خوزستان مخصوص داوطلبان استان

 عنوان رشته ظرفيت جنس پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت
كدرشته 

 محل

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 

 خدمت اروندكنار
 47504 آموزش ابتدايي 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ 

 خدمت آبادان
 47505 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 

 خدمت بستان
 47506 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 

 خدمت خرمشهر
 47507 آموزش ابتدايي 2 مرد

شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 خدمت دشت آزادگان
 47508 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 

 خدمت شادگان
 47509 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 

 خدمت هويزه
 47510 آموزش ابتدايي 1 مرد

 47512 آموزش ابتدايي 2 مرد 2حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 

 47514 آموزش ابتدايي 1 مرد 4پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 47515 آموزش ابتدايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باويپرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با 

 47516 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت حميديه

 47517 آموزش ابتدايي 2 مرد اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت كارونپرديس حضرت رسول 

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشيرشهرستانهاي 
 47522 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 هبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهرشهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، ب
 47525 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا )ع( انديمشك(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 انديكاشهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت 
 47527 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا )ع( انديمشك(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت دهدز
 47530 آموزش ابتدايي 1 مرد

الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس فاطمة 

 بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني
 47563 آموزش ابتدايي 1 زن

رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، 

 بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر
 47568 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 

 بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان
 47569 ابتداييآموزش  1 زن

 47570 آموزش ابتدايي 1 زن وندكنارپرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت ار

 47572 آموزش ابتدايي 1 زن آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت بستان پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت

پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت 

 دشت آزادگان
 47574 آموزش ابتدايي 1 زن

 47575 آموزش ابتدايي 1 زن اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان پرديس فاطمة الزهراء)س(

 47576 آموزش ابتدايي 1 زن هويزه پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت

 بلوچستان سيستان و مخصوص داوطلبان استان

 40674 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنت

 40680 آموزش رياضي 1 زن شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستانپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 شهر/محل خدمت بزمان
 40688 آموزش رياضي 1 زن

رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس 
 شهر/محل خدمت بمپور

 40689 آموزش رياضي 1 زن

فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، 
 شهر/محل خدمت دلگان

 40690 آموزش رياضي 2 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 
 شهر/محل خدمت راسك

 40691 آموزش رياضي 1 زن

زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت 
 شهر/محل خدمت سرباز

 40692 آموزش رياضي 1 زن

فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، 
 نيك شهر/محل خدمت دلگان

 40697 آموزش رياضي 1 مرد



 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني                            1398فرهنگيان در مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال  دانشگاهتحصيلي هاي رشتهجداول 

 3صفحه 

 مخصوص داوطلبان استان سيستان و بلوچستان ادامه

 عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
كدرشته 

 محل

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ 

 نيك شهر/محل خدمت راسك
 40698 آموزش رياضي 1 مرد

بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 نيك شهر/محل خدمت سرباز
 40699 آموزش رياضي 1 مرد

 40712 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان

داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي

 نيك شهر/محل خدمت بزمان
 40726 آموزش فيزيك 1 زن

آهوران نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و پرديس شهيد هاشمي

 نيك شهر/محل خدمت بمپور
 40727 آموزش فيزيك 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد هاشمي

 نيك شهر/محل خدمت دلگان
 40728 آموزش فيزيك 1 زن

مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نژاد پرديس شهيد هاشمي

 نيك شهر/محل خدمت راسك
 40729 آموزش فيزيك 1 زن

فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، پرديس شهيد هاشمي

 نيك شهر/محل خدمت سرباز
 40730 آموزش فيزيك 1 زن

 40742 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورانپرديس شهيد هاشمي

 47722 آموزش ابتدايي 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنتپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با 

 47723 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار

 47724 آموزش ابتدايي 3 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياريپرديس رسالت زاهدان/ اولويت 

 47725 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقند

 47726 آموزش ابتدايي 2 زن زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارکپرديس رسالت 

 47727 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهر

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 شهر/محل خدمت ايرانشهر
 47728 آموزش ابتدايي 1 زن

بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، 

 شهر/محل خدمت بزمان
 47729 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 شهر/محل خدمت بمپور
 47730 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 شهر/محل خدمت دلگان
 47731 آموزش ابتدايي 2 زن

بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، 

 شهر/محل خدمت راسك
 47732 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 شهر/محل خدمت سرباز
 47733 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 شهر/محل خدمت فنوج
 47734 آموزش ابتدايي 2 زن

بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، 

 شهر/محل خدمت الشار
 47735 آموزش ابتدايي 1 زن

 47736 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش

 47737 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوهپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47738 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوک آباد

 47739 آموزش ابتدايي 1 زن هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجار پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك،

 47740 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك

 47741 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروزپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47742 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون

 47743 آموزش ابتدايي 2 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با

 47744 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشت

 47745 آموزش ابتدايي 1 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالقپرديس رسالت زاهدان/ 

 47746 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان

 47747 آموزش ابتدايي 2 زن زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورانپرديس رسالت 

 47748 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان

 47751 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت عشاير

 47752 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آباد



 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني                            1398فرهنگيان در مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال  دانشگاهتحصيلي هاي رشتهجداول 

 4صفحه 

 مخصوص داوطلبان استان سيستان و بلوچستان ادامه

 عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
كدرشته 

 محل
 47755 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت عشاير

 47756 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آباد

 47757 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشت

 47758 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالق

 47759 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان

 47760 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سوران

 47761 آموزش ابتدايي 3 مرد مهرستان/محل خدمت مهرستانپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، 

 47763 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك

 47764 آموزش ابتدايي 1 مرد زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروز پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي

 47765 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون

 47766 آموزش ابتدايي 2 مرد با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمندپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش 

 47767 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش

 47768 آموزش ابتدايي 2 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوهپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت 

 47769 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوک آباد

 47770 آموزش ابتدايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنتپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با 

 47771 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار

 47772 آموزش ابتدايي 4 مرد زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياريپرديس شهيد مطهري 

 47773 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقند

 47774 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارک

 47775 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهر

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 47776 آموزش ابتدايي 1 مرد

بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران  پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان

 نيك شهر/محل خدمت بزمان
 47777 آموزش ابتدايي 1 مرد

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 شهر/محل خدمت بمپور نيك
 47778 آموزش ابتدايي 1 مرد

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 نيك شهر/محل خدمت دلگان
 47779 آموزش ابتدايي 2 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت 

 نيك شهر/محل خدمت راسك
 47780 آموزش ابتدايي 4 مرد

الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 

 نيك شهر/محل خدمت سرباز
 47781 آموزش ابتدايي 3 مرد

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 نيك شهر/محل خدمت فنوج
 47782 آموزش ابتدايي 2 مرد

زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران  پرديس شهيد مطهري

 نيك شهر/محل خدمت الشار
 47783 آموزش ابتدايي 1 مرد
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 5صفحه 

 گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان استان البرز

 عنوان رشته ظرفيت جنس داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش 
كدرشته 

 محل

 46966 آموزش ابتدايي 2 زن گانه كرج 4پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي 

 46969 آموزش ابتدايي 5 مرد طالقان -اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 46970 آموزش ابتدايي 4 مرد ساوجبالغ -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد 

 مخصوص داوطلبان استان بوشهر
 47033 آموزش ابتدايي 3 مرد طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويهپرديس عالمه 

 47034 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت كنگان

 47041 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلم

 47042 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوه

 داوطلبان استان تهرانمخصوص 

پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت ورامين
 47086 آموزش ابتدايي 2 زن

 47090 آموزش ابتدايي 1 مرد 18پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت

 47091 آموزش ابتدايي 4 مرد 19پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت،  پرديس شهيد مفتح شهرري/

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت پاكدشت
 47092 آموزش ابتدايي 4 مرد

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت پرديس
 47093 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت پيشواپيشوا، 
 47094 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت جوادآباد
 47095 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت دماوند
 47096 آموزش ابتدايي 2 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت رودهن
 47097 آموزش ابتدايي 1 مرد

رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت ورامين
 47098 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت كهريزکپيشوا، جوادآباد، 
 47099 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت قرچك
 47100 ابتداييآموزش  2 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت فيروزكوه
 47101 آموزش ابتدايي 2 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت،  پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت فشافويه
 47102 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، 

 2پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت شهرري .ناحيه 
 47103 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 1شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت شهرري .ناحيه پيشوا، جوادآباد، 
 47104 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد
 47105 ابتداييآموزش  3 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار
 47106 آموزش ابتدايي 4 مرد

عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش 

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس
 47107 آموزش ابتدايي 5 مرد

مالرد، شهريار، پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر
 47108 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

 خدمت رباط كريمقدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 
 47110 آموزش ابتدايي 4 مرد
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 6صفحه 

 مخصوص داوطلبان استان تهرانادامه 

 عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت
كدرشته 

 محل

با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش 

 2قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 
 47111 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

 1كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان قدس، رباط 
 47112 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل 

 16خدمت تهران.منطقه.
 47114 آموزش ابتدايي 2 زن

 استان خوزستانمخصوص داوطلبان 

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 

 خدمت دشت آزادگان
 47508 آموزش ابتدايي 2 مرد

 47509 آموزش ابتدايي 3 مرد دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان،

 47515 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باوي

 47517 آموزش ابتدايي 3 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت كارون پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت

 بلوچستان مخصوص داوطلبان استان سيستان و

 41585 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان

 41606 آموزش زيست شناسي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوانپرديس شهيد هاشمي

 41609 آموزش شيمي 1 مرد مهرستان/محل خدمت بم پشتپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، 

 41618 آموزش شيمي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش

 41624 آموزش شيمي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس شهيد هاشمي

 47761 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان

 47770 آموزش ابتدايي 1 مرد قصرقند/محل خدمت بنتپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، 

 47772 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري

 47773 آموزش ابتدايي 2 مرد چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 47774 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارک

 47775 آموزش ابتدايي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهرپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با 

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 نيك شهر/محل خدمت بزمان
 47777 آموزش ابتدايي 1 مرد

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 نيك شهر/محل خدمت بمپور
 47778 آموزش ابتدايي 2 مرد

شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 نيك شهر/محل خدمت دلگان
 47779 آموزش ابتدايي 3 مرد

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 شهر/محل خدمت راسكنيك 
 47780 آموزش ابتدايي 7 مرد

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 نيك شهر/محل خدمت سرباز
 47781 آموزش ابتدايي 7 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت 

 نيك شهر/محل خدمت فنوج
 47782 آموزش ابتدايي 5 مرد

الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 

 نيك شهر/محل خدمت الشار
 47783 آموزش ابتدايي 2 مرد

 47817 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري

 47819 آموزش تربيت بدني 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارکپرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با 
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 7صفحه 

 گروه آزمايشي علوم انساني

 مخصوص داوطلبان استان البرز

 عنوان رشته ظرفيت جنس پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
كدرشته 

 محل

 46966 آموزش ابتدايي 2 زن گانه كرج 4داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با 

 46968 آموزش ابتدايي 8 مرد گانه كرج 4پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي 

 46969 آموزش ابتدايي 5 مرد طالقان -كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي 

 46970 آموزش ابتدايي 8 مرد ساوجبالغ -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد 

 مخصوص داوطلبان استان ايالم

 46977 آموزش ابتدايي 1 زن صادق)ع( ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/محل خدمت آبدانانپرديس امام جعفر

 46978 ابتداييآموزش  1 زن صادق)ع( ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوانپرديس امام جعفر

 46987 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت زرين آباد

 46989 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/محل خدمت دره شهر

 46990 آموزش ابتدايي 3 مرد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/محل خدمت آبدانانپرديس شهيد 

 46991 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/محل خدمت ايالم

 46992 آموزش ابتدايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستان ايالم/محل خدمت چوارپرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با 

 46996 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوان

 مخصوص داوطلبان استان بوشهر

 47025 آموزش ابتدايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت بندر ريگپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با 

 47026 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت تنگستان

 47027 آموزش ابتدايي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دشتيپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با 

 47031 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت جم

 47032 آموزش ابتدايي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت دير پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با

 47033 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويه

 47034 آموزش ابتدايي 3 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت كنگانپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ 

 47035 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت آبپخش

 47036 آموزش ابتدايي 3 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت

 47037 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآباد

 47038 آموزش ابتدايي 2 مرد بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكارهپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 47039 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر

 47040 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت خارکپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل 

 47041 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلم

 47042 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوه

 مخصوص داوطلبان استان تهران

پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت جوادآباد
 47078 آموزش ابتدايي 2 زن

 47087 آموزش ابتدايي 8 مرد 15پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 

 16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.
 47088 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 

 17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.
 47089 آموزش ابتدايي 8 مرد

 47090 آموزش ابتدايي 9 مرد 18تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.پرديس شهيد چمران 

 47091 آموزش ابتدايي 9 مرد 19پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت پاكدشت
 47092 آموزش ابتدايي 9 مرد

شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت پرديس
 47093 آموزش ابتدايي 5 مرد

پاكدشت،  پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك،

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت پيشوا
 47094 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 ت جوادآبادپيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدم
 47095 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت دماوند
 47096 آموزش ابتدايي 3 مرد
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 8صفحه 

 داوطلبان استان تهرانمخصوص ادامه 

 عنوان رشته ظرفيت جنس پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
كدرشته 

 محل

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت رودهنپيشوا، جوادآباد، 
 47097 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت ورامين
 47098 ابتداييآموزش  5 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت كهريزک
 47099 آموزش ابتدايي 8 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت قرچك
 47100 آموزش ابتدايي 5 مرد

ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت فيروزكوه
 47101 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 ، كهريزک/محل خدمت فشافويهپيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه
 47102 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 2پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت شهرري .ناحيه 
 47103 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 1پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزک/محل خدمت شهرري .ناحيه 
 47104 آموزش ابتدايي 6 مرد

آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز 

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد
 47105 آموزش ابتدايي 6 مرد

شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار
 47106 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

 اسالمشهر/محل خدمت شهرقدسقدس، رباط كريم، بهارستان، 
 47107 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر
 47108 آموزش ابتدايي 6 مرد

شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار،  پرديس

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه
 47109 آموزش ابتدايي 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ 

 قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم
 47110 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

 2قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 
 47111 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

 1قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 
 47112 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل 

 18خدمت تهران.منطقه.
 47116 آموزش ابتدايي 2 زن

 مخصوص داوطلبان استان خوزستان

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ 

 خدمت اروندكنار
 47504 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 

 آبادانخدمت 
 47505 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 

 خدمت بستان
 47506 آموزش ابتدايي 1 مرد

شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 خدمت خرمشهر
 47507 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 

 خدمت دشت آزادگان
 47508 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 

 خدمت شادگان
 47509 آموزش ابتدايي 8 مرد

آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت 

 خدمت هويزه
 47510 آموزش ابتدايي 1 مرد

 47511 آموزش ابتدايي 7 مرد 1پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 47512 آموزش ابتدايي 8 مرد 2اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ 

 47513 ابتداييآموزش  5 مرد 3پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 47514 آموزش ابتدايي 8 مرد 4پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
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 9صفحه 

 مخصوص داوطلبان استان خوزستانادامه 

 عنوان رشته ظرفيت جنس خدمت پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل
كدرشته 

 محل

 47516 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت حميديه

 47517 آموزش ابتدايي 7 مرد كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت كارونپرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 بندرماهشهر/محل خدمت اميديهشهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
 47518 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 م خمينيشهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بندراما
 47520 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشير
 47522 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر
 47525 آموزش ابتدايي 5 مرد

اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول 

 شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان
 47526 آموزش ابتدايي 3 مرد

 بلوچستان مخصوص داوطلبان استان سيستان و

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 شهر/محل خدمت راسك
 47732 آموزش ابتدايي 2 زن

 47755 آموزش ابتدايي 5 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت عشاير

 47757 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشت

 47758 آموزش ابتدايي 4 مرد مهرستان/محل خدمت جالقپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، 

 47761 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان

 47762 آموزش ابتدايي 2 مرد زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجارپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 47763 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك

 47764 آموزش ابتدايي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروزپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با 

 47765 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون

 47766 آموزش ابتدايي 7 مرد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمندپرديس شهيد 

 47767 آموزش ابتدايي 7 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش

 47768 آموزش ابتدايي 5 مرد شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوهپرديس 

 47769 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوک آباد

 47771 آموزش ابتدايي 2 مرد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارپرديس شهيد 

 47772 ابتداييآموزش  11 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري

 47773 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقند

و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج 

 نيك شهر/محل خدمت بزمان
 47777 آموزش ابتدايي 2 مرد

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 نيك شهر/محل خدمت دلگان
 47779 آموزش ابتدايي 2 مرد

شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس 

 نيك شهر/محل خدمت راسك
 47780 آموزش ابتدايي 12 مرد

بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، 

 نيك شهر/محل خدمت سرباز
 47781 آموزش ابتدايي 7 مرد

 47784 آموزش تربيت بدني 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنت

 47785 آموزش تربيت بدني 1 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارپرديس رسالت زاهدان/ اولويت 

 47786 آموزش تربيت بدني 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري

 47787 آموزش تربيت بدني 1 زن رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس 

 47788 بدنيآموزش تربيت  1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارک

 47795 آموزش تربيت بدني 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند

الشار و آهوران نيك  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي

 شهر/محل خدمت ايرانشهر
 47801 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 شهر/محل خدمت بمپور
 47802 آموزش تربيت بدني 1 زن

زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت 

 شهر/محل خدمت دلگان
 47803 آموزش تربيت بدني 1 زن

فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، 

 شهر/محل خدمت راسك
 47804 آموزش تربيت بدني 1 زن
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 10صفحه 

 مخصوص داوطلبان استان سيستان و بلوچستانادامه 

 عنوان رشته ظرفيت جنس پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
كدرشته 

 محل

با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش 

 شهر/محل خدمت سرباز
 47805 آموزش تربيت بدني 1 زن

آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و 

 شهر/محل خدمت فنوج
 47806 آموزش تربيت بدني 1 زن

 47808 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آباد

 47814 آموزش تربيت بدني 1 مرد هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمندپرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، 

 47815 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنت

 47816 آموزش تربيت بدني 1 مرد بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان

 47817 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري

 47818 آموزش تربيت بدني 1 مرد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس شهيد پاک نژاد 

 47819 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارک

 47820 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهر

بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 شهر/محل خدمت ايرانشهر
 47821 آموزش تربيت بدني 1 مرد

نيك  پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 شهر/محل خدمت بزمان
 47822 آموزش تربيت بدني 1 مرد

نيك  پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 شهر/محل خدمت بمپور
 47823 آموزش تربيت بدني 1 مرد

دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، 

 شهر/محل خدمت دلگان
 47824 آموزش تربيت بدني 1 مرد

نيك  پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 شهر/محل خدمت راسك
 47825 آموزش تربيت بدني 1 مرد

نيك  پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 شهر/محل خدمت فنوج
 47827 آموزش تربيت بدني 1 مرد

 47832 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابلپرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 47833 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك

 47834 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پاک نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمندپرديس شهيد 



 هنرگروه آزمايشي                                                       1398فرهنگيان در مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال  دانشگاهتحصيلي هاي رشتهجداول 

 11صفحه 

 گروه آزمايشي هنر

 بلوچستان مخصوص داوطلبان استان سيستان و

 عنوان رشته ظرفيت جنس داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش محل تحصيل/ مخصوص يا پرديس دانشگاه 
كدرشته 

 محل

 45908 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش

 45909 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوک آباد

 45910 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك

 45911 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد هامونپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت 

 45912 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند

 45913 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار،

 45914 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري

 45915 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارکپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با 

 45916 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان

 45917 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورانپرديس شهيد 

 45918 ارتباط تصويريآموزش  1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران 

 نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 45919 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد

شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي

 نيك شهر/محل خدمت راسك
 45920 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران 

 شهر/محل خدمت سربازنيك 
 45921 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد

 45922 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت عشاير

بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، پرديس شهيد هاشمي

 آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 45923 آموزش ارتباط تصويري 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و پرديس شهيد هاشمي

 آهوران نيك شهر/محل خدمت دلگان
 45925 آموزش ارتباط تصويري 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و پرديس شهيد هاشمي

 آهوران نيك شهر/محل خدمت راسك
 45926 آموزش ارتباط تصويري 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي

 آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز
 45927 آموزش ارتباط تصويري 1 زن

 45928 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورانپرديس شهيد هاشمي

 45929 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستانپرديس شهيد هاشمي

 45930 آموزش ارتباط تصويري 1 زن ميرجاوه/محل خدمت خاشنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، پرديس شهيد هاشمي

 45932 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنتپرديس شهيد هاشمي

 45933 آموزش ارتباط تصويري 1 زن شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي

 45934 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياريپرديس شهيد هاشمي

 45935 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندهاشميپرديس شهيد 

 45936 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارکپرديس شهيد هاشمي



 زبانهاي خارجيگروه آزمايشي                                  1398فرهنگيان در مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال  دانشگاهتحصيلي هاي رشتهجداول 

 12صفحه 

 آزمايشي زبانهاي خارجيگروه 

 بلوچستان مخصوص داوطلبان استان سيستان و

 عنوان رشته ظرفيت جنس داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش محل تحصيل/ مخصوص يا پرديس دانشگاه 
كدرشته 

 محل

 46330 آموزش زبان انگليسي 1 زن قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، 

 46335 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالق

ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 شهر/محل خدمت دلگان
 46342 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 شهر/محل خدمت راسك
 46343 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 شهر/محل خدمت فنوج
 46345 آموزش زبان انگليسي 2 زن

شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهر/محل خدمت الشار
 46346 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 شهر/محل خدمت دلگاننيك 
 46350 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 نيك شهر/محل خدمت راسك
 46351 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 46355 آموزش زبان انگليسي 1 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس شهيد مطهري زاهدان/ 

 46359 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان

 


