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

  مرد زن - 10 زبان و ادبیات انگلیسی 12270 نوبت دوم زبان های خارجی دانشگاه ایالم

  مرد زن - 10 زبان و ادبیات انگلیسی 13257 نوبت دوم زبان های خارجی دانشگاه بیرجند

  مرد زن - 10 مترجمی زبان انگلیسی 13258 نوبت دوم زبان های خارجی دانشگاه بیرجند

  مرد زن - 10 زبان و ادبیات فرانسه 13529 نوبت دوم زبان های خارجی سبزوار -دانشگاه حکیم سبزواری 

  مرد زن - 10 آموزش زبان انگلیسی 13551 نوبت دوم زبان های خارجی دانشگاه نیشابور

  مرد زن - 20 زبان و ادبیات انگلیسی 13552 نوبت دوم زبان های خارجی دانشگاه نیشابور

  مرد زن - 30 آموزش زبان انگلیسی 13608 نوبت دوم زبان های خارجی آموزش عالی گنابادمجتمع 

  مرد زن - 10 زبان و ادبیات انگلیسی 13609 نوبت دوم زبان های خارجی مجتمع آموزش عالی گناباد

  مرد زن - 15 زبان و ادبیات انگلیسی 15354 نوبت دوم زبان های خارجی دانشگاه صنعتی شاهرود

  مرد زن - 10 مترجمی زبان انگلیسی 15645 نوبت دوم زبان های خارجی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

  مرد زن - 20 آموزش زبان انگلیسی 15704 نوبت دوم زبان های خارجی دانشگاه زابل

  مرد زن - 20 مترجمی زبان انگلیسی 15705 نوبت دوم زبان های خارجی دانشگاه زابل

  مرد زن - 15 آموزش زبان انگلیسی 15732 نوبت دوم زبان های خارجی زاهدان -دانشگاه سیستان و بلوچستان 

  مرد زن - 15 زبان و ادبیات انگلیسی 15733 نوبت دوم زبان های خارجی زاهدان -دانشگاه سیستان و بلوچستان 

  مرد زن - 15 مترجمی زبان انگلیسی 15734 نوبت دوم زبان های خارجی زاهدان -سیستان و بلوچستان دانشگاه 

  مرد زن - 15 زبان و ادبیات انگلیسی 15762 نوبت دوم زبان های خارجی ایرانشهر -دانشگاه والیت 

  مرد زن - 15 مترجمی زبان انگلیسی 15763 نوبت دوم زبان های خارجی ایرانشهر -دانشگاه والیت 

  مرد زن - 15 زبان و ادبیات انگلیسی 17530 نوبت دوم زبان های خارجی رفسنجان -دانشگاه ولی عصر)عج ( 

  مرد زن - 20 مترجمی زبان انگلیسی 17556 نوبت دوم زبان های خارجی مجتمع آموزش عالی بم

  مرد زن - 20 آموزش زبان انگلیسی 19196 نوبت دوم زبان های خارجی بروجرد -آیت اله بروجردی دانشگاه 

  مرد زن - 30 زبان و ادبیات انگلیسی 19232 نوبت دوم زبان های خارجی خرم آباد -دانشگاه لرستان 

  مرد زن - 15 زبان روسی 19523 نوبت دوم زبان های خارجی بابلسر -دانشگاه مازندران 

  مرد زن - 20 زبان و ادبیات انگلیسی 20946 نوبت دوم زبان های خارجی دانشگاه مالیر

  28 12 - 40 زبان و ادبیات انگلیسی 21287 نوبت دوم زبان های خارجی تحصیل پردیس مهریز (محل دانشگاه یزد ) 

 

   

 

 

 

 

  


