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 توضیحات جنسیت ظرفیت عنوان رشته رشتهكد  دوره تحصیلی گروه تحصیلی نام دانشگاه

 مرد زن - 45 زبان و ادبیات ارمنی 11233 روزانه زبان های خارجی دانشگاه اصفهان 
 

 مرد زن - 25 زبان و ادبیات اردو  12624 روزانه زبان های خارجی دانشگاه تهران 
 

 مرد زن - 35 زبان و ادبیات انگلیسی  13256 روزانه زبان های خارجی دانشگاه بیرجند 
 

 مرد زن - 60 زبان و ادبیات فرانسه  13528 روزانه زبان های خارجی سبزوار  -دانشگاه حکیم سبزواری 
 

 مرد زن - 60 آموزش زبان انگلیسی  13606 روزانه زبان های خارجی مجتمع آموزش عالی گناباد 
 

 مرد زن - 40 زبان و ادبیات انگلیسی  13607 روزانه زبان های خارجی مجتمع آموزش عالی گناباد 
 

 مرد زن - 60 مترجمی زبان انگلیسی  13614 روزانه زبان های خارجی مركز آموزش عالی كاشمر 
 

 مرد زن - 50 آموزش زبان انگلیسی  14304 روزانه زبان های خارجی دانشگاه بجنورد 
 

 مرد زن - 50 زبان روسی  14305 روزانه زبان های خارجی دانشگاه بجنورد 
 

 - زن - 50 آموزش زبان انگلیسی  14317 روزانه زبان های خارجی بجنورد  -دانشگاه كوثر )ويژه خواهران ( 
 

 - زن - 50 زبان و ادبیات انگلیسی  14318 روزانه زبان های خارجی بجنورد  -دانشگاه كوثر )ويژه خواهران ( 
 

 مرد زن - 45 زبان و ادبیات فرانسه  14511 روزانه زبان های خارجی اهواز  -دانشگاه شهید چمران 
 

 مرد زن - 30 زبان و ادبیات انگلیسی  15353 روزانه زبان های خارجی دانشگاه صنعتی شاهرود 
 

 مرد زن - 30 مترجمی زبان انگلیسی  15644 روزانه زبان های خارجی دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار 
 

 مرد زن - 40 آموزش زبان انگلیسی  15702 روزانه زبان های خارجی دانشگاه زابل 
 

 مرد زن - 40 مترجمی زبان انگلیسی  15703 روزانه زبان های خارجی دانشگاه زابل 
 

 مرد زن - 25 آموزش زبان انگلیسی  15729 روزانه زبان های خارجی زاهدان  -دانشگاه سیستان و بلوچستان 
 

 مرد زن - 25 زبان و ادبیات انگلیسی  15730 روزانه زبان های خارجی زاهدان  -دانشگاه سیستان و بلوچستان 
 

 مرد زن - 25 مترجمی زبان انگلیسی  15731 روزانه زبان های خارجی زاهدان  -دانشگاه سیستان و بلوچستان 
 

 مرد زن - 50 زبان و ادبیات انگلیسی  15760 روزانه زبان های خارجی ايرانشهر  -دانشگاه واليت 
 

 مرد زن - 50 مترجمی زبان انگلیسی  15761 روزانه زبان های خارجی ايرانشهر  -دانشگاه واليت 
 

دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس )س ( 

 رفسنجان  -)ويژه خواهران ( 
 ١٧٥٣١ روزانه زبان های خارجی

 مترجمی زبان انگلیسی 
 - زن - 40

 

 مرد زن - 40 مترجمی زبان انگلیسی  17555 روزانه زبان های خارجی مجتمع آموزش عالی بم 
 

 مرد زن - 30 زبان روسی  18528 روزانه زبان های خارجی دانشگاه گنبد 
 

 مرد زن - 30 زبان و ادبیات انگلیسی  18529 روزانه زبان های خارجی دانشگاه گنبد 
 

 مرد زن - 40 زبان روسی  18842 روزانه زبان های خارجی رشت  -دانشگاه گیالن 
 

 مرد زن - 60 آموزش زبان انگلیسی  19195 روزانه زبان های خارجی بروجرد  -دانشگاه آيت اله بروجردی 
 

خرم آباد )محل تحصیل  -دانشگاه لرستان 

 مركز آموزش عالی پلدختر( 
 19240 روزانه زبان های خارجی

 آموزش زبان انگلیسی 
 مرد - - 40

 

خرم آباد )محل تحصیل  -دانشگاه لرستان 

 مركز آموزش عالی كوهدشت ( 
 19242 روزانه زبان های خارجی

 زبان و ادبیات انگلیسی 
 - زن - 40

 

 مرد زن - 25 زبان روسی  19522 روزانه زبان های خارجی بابلسر  -دانشگاه مازندران 
 


