
 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  فصل سوم 32 صفحه    آزمايشي زبان ي گروهها توضيحات و جداول رشته
  

  هاي مختلف هاي خارجي در دوره هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان رشته پذيرشجدول ظرفيت 
 جمع هاي تحصيلي  ظرفيت رشته   دوره

  سوابق تحصيلي منحصراً با اعمال  با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصيلي
 4,006 1,230 2,776  روزانه

 947  410  537  )شبانه(نوبت دوم 
 40 40 - پرديس خودگردان

 26  -  26  ، زلزله زده و ساير مصوباتسهميه مناطق محروم
 741 -  741  )ويژه داوطلبان آزاد(فرهنگيان دانشگاه 
 5,455 5,370  85 مؤسسات غيرانتفاعيها و  دانشگاه
 120 120 - غيرانتفاعيموسسات ) يالكترونيك(مجازي 

 12,900  12,700  200  پيام نوردانشگاه 
 24,235 19,870 4,365  جمع

  

  هاي خارجي هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
ايـن  از نحوه پـذيرش دانشـجو در   ، ها دانشگاه) شبانه(سهميه مناطق محروم و نوبت دوم ، هاي روزانه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره -1

از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و همچنين اين دفترچه راهنما  اولدر فصل ها  ورهد
 . مطلع گردندها  يوستبخش پمندرج در 

از ارائه ، نمايند دام به پذيرش دانشجو مياق 1397كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه - 2
بطـور جــد معـذور    ) شـبانه (رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتسرويس اياب و ذهاب و ، وام تحصيلي، خوابگاه و يا اسكان دانشجويي

 .ت خود را انتخاب نمايندشهر محل سكون/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي
  بروجرد –دانشگاه آيت اله بروجردي 

وضيحاتت ظرفيت پذيرش جنس پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14501 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14502 يسيآموزش زبان انگل 20 - زن مرد

 دانشگاه اراك
 با آزمون روزانه 14503 زبان و ادبيات انگليسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14504 مترجمي زبان انگليسي - 40 زن مرد

 دانشگاه اروميه
 با آزمون روزانه 14505 آموزش زبان انگليسي - 45 زن مرد
 با آزمون روزانه 14506 و ادبيات انگليسيزبان  45 - زن مرد

 دانشگاه اصفهان
 با آزمون روزانه 14507 زبان چيني 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14508 زبان روسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14509 زبان و ادبيات انگليسي 20 - زن مرد
زمونبا آ روزانه 14510 زبان و ادبيات فرانسه 25 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 14511 مترجمي زبان آلماني 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14512 مترجمي زبان انگليسي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14513 زبان چيني 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14514 زبان و ادبيات انگليسي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14515 زبان و ادبيات فرانسه 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14516 مترجمي زبان آلماني 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14517 مترجمي زبان انگليسي 5 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14518 زبان و ادبيات ارمني 45 - زن مرد

 )ويژه خواهران( تهران - ) س(دانشگاه الزهرا 
 با آزمون روزانه 14519 زبان روسي 20 - زن -
 با آزمون روزانه 14520 زبان و ادبيات انگليسي 20 - زن -
 با آزمون روزانه 14521 مترجمي زبان فرانسه 30 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 14522 زبان روسي 8 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 14523 زبان و ادبيات انگليسي 8 - زن -

 يالمدانشگاه ا
 با آزمون روزانه 14524 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14525 زبان و ادبيات انگليسي 10 - زن مرد

 دانشگاه بجنورد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14526 آموزش زبان انگليسي 50 - زن مرد
ا با سوابق تحصيليصرف روزانه 14527 زبان روسي 50 - زن مرد  

 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
 با آزمون روزانه 14528 زبان و ادبيات فرانسه 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14529 مترجمي زبان انگليسي 40 - زن مرد

 دانشگاه بيرجند
 با آزمون روزانه 14530 مترجمي زبان انگليسي 35 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14531 انگليسي زبان و ادبيات 35 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14532 زبان و ادبيات انگليسي 10 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14533 مترجمي زبان انگليسي 10 - زن مرد
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 قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين

وضيحاتت رشظرفيت پذي جنس پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 14534 آموزش زبان انگليسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14535 مترجمي زبان انگليسي 30 - زن مرد

 دانشگاه تبريز
ونبا آزم روزانه 14536 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 14537 زبان و ادبيات فرانسه 27 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14538 زبان و ادبيات انگليسي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14539 زبان و ادبيات فرانسه 18 - زن مرد

 دانشگاه تهران
 با آزمون روزانه 14540 زبان ايتاليايي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14541 زبان چيني 20 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14542 زبان روسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14543 زبان و ادبيات اسپانيايي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14544 زبان و ادبيات انگليسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14545 زبان و ادبيات ژاپني 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14546 مترجمي زبان آلماني 20 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14547 زبان و ادبيات اردو 25 - زن مرد

 دانشگاه جهرم
 با آزمون روزانه 14548 مترجمي زبان انگليسي 35 - زن مرد

 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
 با آزمون روزانه 14549 زبان و ادبيات انگليسي 48 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14550 زبان و ادبيات انگليسي 12 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14551 زبان و ادبيات فرانسه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14552 زبان و ادبيات فرانسه 10 - زن مرد

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
 با آزمون روزانه 14553 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد

 )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي 
 با آزمون روزانه 14554 زبان و ادبيات انگليسي 20 - زن مرد

 دانشگاه دامغان
 با آزمون روزانه 14555 مترجمي زبان انگليسي 35 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14556 مترجمي زبان انگليسي 10 - زن مرد
 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14557 مترجمي زبان انگليسي 30 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14558 مترجمي زبان انگليسي 10 - زن مرد

 كرمانشاه - دانشگاه رازي 
 با آزمون روزانه 14559 زبان و ادبيات انگليسي 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14560 زبان و ادبيات انگليسي 10 - زن مرد

 دانشگاه زابل
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14561 آموزش زبان انگليسي 40 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14562 مترجمي زبان انگليسي 40 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14563 انگليسيآموزش زبان  20 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14564 مترجمي زبان انگليسي 20 - زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 14565 مترجمي زبان انگليسي 40 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 دانشگاه زنجان

 با آزمون روزانه 14566 ادبيات انگليسي زبان و 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14567 مترجمي زبان انگليسي - 35 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14568 زبان و ادبيات انگليسي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14569 مترجمي زبان انگليسي - 5 زن مرد

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
 با آزمون روزانه 14570 زش زبان انگليسيآمو 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14571 آموزش زبان انگليسي 5 - زن مرد

 دانشگاه سمنان
 با آزمون روزانه 14572 زبان و ادبيات انگليسي 45 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14573 زبان و ادبيات انگليسي 25 - زن مرد

 اهدانز -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14574 آموزش زبان انگليسي 25 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14575 زبان و ادبيات انگليسي 25 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14576 مترجمي زبان انگليسي 25 - زن مرد
منوبت دو 14577 آموزش زبان انگليسي 15 - زن مرد  صرفا با سوابق تحصيلي 
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14578 زبان و ادبيات انگليسي 15 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14579 مترجمي زبان انگليسي 15 - زن مرد

 دانشگاه شهركرد
 با آزمون روزانه 14580 مترجمي زبان انگليسي 35 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14581 زبان انگليسيمترجمي  5 - زن مرد

 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
 با آزمون روزانه 14582 زبان و ادبيات انگليسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14583 مترجمي زبان انگليسي 25 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14584 زبان و ادبيات انگليسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14585 مي زبان انگليسيمترج 15 - زن مرد

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 با آزمون روزانه 14586 زبان چيني 20 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14587 زبان روسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14588 زبان و ادبيات آلماني 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14589 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14590 زبان و ادبيات فرانسه 20 - زن مرد
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 اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

وضيحاتت ظرفيت پذيرش جنس پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
آزمونبا  روزانه 14591 مترجمي زبان انگليسي 40 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14592 زبان و ادبيات فرانسه 45 - زن مرد

 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 با آزمون روزانه 14593 آموزش زبان انگليسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14594 زبان و ادبيات انگليسي 45 - زن مرد

 دانشگاه شيراز
 با آزمون روزانه 14595 و ادبيات انگليسيزبان  35 - 18 17
 با آزمون روزانه 14596 زبان و ادبيات فرانسه 35 - 18 17

 دانشگاه صنعتي شاهرود
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14597 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد
يصرفا با سوابق تحصيل نوبت دوم 14598 زبان و ادبيات انگليسي 15 - زن مرد  

 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 با آزمون روزانه 14599 زبان روسي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14600 زبان و ادبيات آلماني 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14601 زبان و ادبيات اسپانيايي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14602 زبان و ادبيات انگليسي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14603 زبان و ادبيات تركي استانبولي 20 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14604 مترجمي زبان انگليسي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14605 مترجمي زبان فرانسه 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14606 زبان روسي 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14607 زبان و ادبيات آلماني 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14608 زبان و ادبيات اسپانيايي 25 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14609 زبان و ادبيات انگليسي 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14610 زبان و ادبيات تركي استانبولي 20 - زن مرد
بت دومنو 14611 مترجمي زبان انگليسي 18 - زن مرد  با آزمون 
 با آزمون نوبت دوم 14612 مترجمي زبان فرانسه 12 - زن مرد

 دانشگاه فردوسي مشهد
 با آزمون روزانه 14613 زبان روسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14614 زبان و ادبيات انگليسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14615 زبان و ادبيات فرانسه 20 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14616 مترجمي زبان فرانسه 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14617 زبان روسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14618 زبان و ادبيات انگليسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14619 زبان و ادبيات فرانسه 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14620 مترجمي زبان فرانسه 10 - زن مرد

 دانشگاه قم
 با آزمون روزانه 14621 زبان و ادبيات انگليسي 60 - 30 30

 دانشگاه كاشان
 با آزمون روزانه 14622 زبان و ادبيات انگليسي 20 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14623 مترجمي زبان انگليسي 20 - زن مرد

 با آزمون روزانه 14626 ش زبان انگليسيآموز 21 - زن - محل تحصيل پرديس خواهران
 با آزمون نوبت دوم 14624 زبان و ادبيات انگليسي 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14625 مترجمي زبان انگليسي 9 - زن مرد

 با آزمون نوبت دوم 14627 آموزش زبان انگليسي 9 - زن - محل تحصيل پرديس خواهران
 سنندج - دانشگاه كردستان 

 با آزمون روزانه 14628 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14629 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد

 )ويژه خواهران( بجنورد -دانشگاه كوثر 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14630 آموزش زبان انگليسي 50 - زن -
انهروز 14631 زبان و ادبيات انگليسي 50 - زن -  صرفا با سوابق تحصيلي 

 گرگان -دانشگاه گلستان 
 با آزمون روزانه 14632 آموزش زبان انگليسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14633 زبان و ادبيات انگليسي 35 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14634 آموزش زبان انگليسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14635 زبان و ادبيات انگليسي 10 - زن مرد

 دانشگاه گنبد
 با آزمون روزانه 14636 آموزش زبان انگليسي 30 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14637 زبان روسي 30 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14638 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد

 رشت -دانشگاه گيالن 
 با آزمون روزانه 14639 و ادبيات انگليسي زبان 35 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14640 زبان و ادبيات انگليسي - 30 زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14641 زبان روسي 40 - زن مرد

 آباد خرم -دانشگاه لرستان 
 با آزمون روزانه 14642 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14643 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14644 آموزش زبان انگليسي 40 - - مرد

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14645 زبان و ادبيات انگليسي 40 - زن -

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
 با آزمون روزانه 14646 آموزش زبان انگليسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14647 زبان و ادبيات انگليسي 25 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14648 آموزش زبان انگليسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14649 زبان و ادبيات انگليسي 15 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14650 زبان روسي 25 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14651 زبان روسي 15 - زن مرد
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 )ي نوشهرگردشگر صنايع دستي و محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي و(بابلسر  -دانشگاه مازندران 

وضيحاتت ظرفيت پذيرش جنس پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 14652 مترجمي زبان انگليسي 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14653 مترجمي زبان انگليسي 15 - زن مرد

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 با آزمون روزانه 14654 آموزش زبان انگليسي 40 - زن مرد

 دانشگاه مراغه
 با آزمون روزانه 14655 آموزش زبان انگليسي 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14656 آموزش زبان انگليسي 10 - زن مرد

 دانشگاه مالير
 با آزمون روزانه 14657 زبان و ادبيات انگليسي 70 - زن مرد
ردم  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14658 زبان و ادبيات انگليسي 20 - زن 

 دانشگاه نيشابور
 با آزمون روزانه 14659 آموزش زبان انگليسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14660 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد
ابق تحصيليصرفا با سو نوبت دوم 14661 آموزش زبان انگليسي 10 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14662 زبان و ادبيات انگليسي 20 - زن مرد

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14663 زبان و ادبيات انگليسي 50 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14664 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14665 زبان و ادبيات انگليسي 15 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14666 مترجمي زبان انگليسي 15 - زن مرد

 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
 با آزمون روزانه 14667 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14668 مترجمي زبان انگليسي 35 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14669 زبان و ادبيات انگليسي 15 - زن مرد

 بندر عباس - دانشگاه هرمزگان 
 با آزمون روزانه 14670 آموزش زبان انگليسي 23 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14671 آموزش زبان انگليسي 7 - زن مرد

 دانشگاه ياسوج
 با آزمون روزانه 14672 آموزش زبان انگليسي 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14673 آموزش زبان انگليسي 10 - زن مرد

 دانشگاه يزد
 با آزمون روزانه 14674 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد

 )محل تحصيل پرديس مهريز(دانشگاه يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14675 زبان و ادبيات انگليسي 40 - 12 28

 )ويژه خواهران( قم -) س(دانشكده علوم انساني حضرت معصومه
 با آزمون روزانه 14676 مترجمي زبان انگليسي 35 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 14677 مترجمي زبان انگليسي 35 - زن -

 )ويژه خواهران( رفسنجان -) س(دانشكده علوم انساني حضرت نرجس
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14678 مترجمي زبان انگليسي 40 - زن -

 مجتمع آموزش عالي بم
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14679 مترجمي زبان انگليسي 40 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14680 مترجمي زبان انگليسي 20 - زن مرد

 مجتمع آموزش عالي گناباد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14681 زبان انگليسي آموزش 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14682 زبان و ادبيات انگليسي 40 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14683 آموزش زبان انگليسي 30 - زن مرد
ليصرفا با سوابق تحصي نوبت دوم 14684 زبان و ادبيات انگليسي 10 - زن مرد  

 مركز آموزش عالي كاشمر
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14685 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

  
 مناطق محرومسهميه هاي تحصيلي  رشته

  :خيلي مهم اتتذكر
ني كـه در جلسـه   لـذا داوطلبـا  . باشد مي» با آزمون« هاي خارجي در گروه آزمايشي زبان هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم نحوه پذيرش در رشته -1

 . باشند ها نمي مجاز به انتخاب اين كدرشته محل، اند آزمون شركت ننموده
 . باشد مي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  دوره تحصيلي در كليه رشته - 2
و همچنـين  ندرج در فصل اول هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم م هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 3

 . مطلع گردند ها پيوستبخش ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط دانشگاه
 بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون 18225 زبان چيني 2 - 1 1  ه اصفهاندانشگا
 بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و

 با آزمون 18226 زبان و ادبيات فرانسه 3 - زن مرد  دانشگاه فردوسي مشهد
 با آزمون 18227 مترجمي زبان فرانسه 3 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد
 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان

 با آزمون 18228 آموزش زبان انگليسي 4 - 2 2  سنندج -انشگاه كردستان د
 با آزمون 18229 زبان و ادبيات انگليسي 4 - 2 2 سنندج -دانشگاه كردستان 
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 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
لاو دوم زن مرد  

 با آزمون 18233 مترجمي زبان انگليسي 1 - - مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
 مخصوص داوطلبان بومي استان كهكيلويه وبويراحمد

 با آزمون 18234 آموزش زبان انگليسي 3 - 2 1  دانشگاه ياسوج
 با آزمون 18235 مترجمي زبان انگليسي 1 - زن - دانشگاه جهرم

  
  مخصوص داوطلبانهاي تحصيلي  رشته

 مناطق زلزله زده و ساير مصوبات
  :خيلي مهم اتتذكر
 .باشد مي» روزانه«اين بخش هاي تحصيلي  دوره تحصيلي در كليه رشته -1

از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محـروم   مخصوص داوطلبان مناطق زلزله زده و ساير مصوباتهاي تحصيلي  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 2
) مندرج در سايت اين سازمان(ها  ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در بخش پيوست و همچنين شرايط و ضوابط دانشگاهرج در فصل اول مند

 .مطلع گردند
  استان كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده 

 هاي كوزران و ماهيدشت شهرستان كرمانشاه وانسر، سرپل ذهاب، قصرشيرين، گيالنغرب و همچنين بخشآباد غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، داالهو، ر هاي اسالم شهرستان

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون 18232 زبان و ادبيات انگليسي 2 - زن مرد  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 )هاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان شهرستان( ص داوطلبان بومي جنوب استان كرمانمخصو

 با آزمون 18230 زبان و ادبيات انگليسي 1 - زن مرد  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
 با آزمون 18231 مترجمي زبان انگليسي 1 - زن مرد كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد
 با آزمون 18236 آموزش زبان انگليسي 1 - زن مرد  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

  
 تربيت دبير شهيد رجاييدر دانشگاه  آموزش زبان انگليسيتحصيلي   رشته

 )ويژه داوطلبان آزاد(فرهنگيان دانشگاه و 
  :خيلي مهم اتتذكر

اند، مجاز به انتخاب اين كدرشته  لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون«ي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان ها نحوه پذيرش در رشته -1
  .باشند ها نمي محل

  .باشد مي) مهرماه(و دانشگاه فرهنگيان در نيمسال اول ) بهمن ماه(وم هاي متمركز دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در نيمسال د ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -2
  .ضروري است سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و  6500 كل نهايي نمره حداقل كسب -3
باشـند امـا در    هاي مربوط به استان خود مي محل تمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397نشجو مورخ بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دا -4

هـايي كـه داراي    ها يا بخـش  ابتدا داوطلبان بومي آن شهر) محل نوشته شده است  اين موضوع در مقابل كدرشته(هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است  محل  كدرشته
محل اخذ مـدرك تحصـيلي دو سـال ماقبـل     «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«) يا بخش(شهر   4از ) يا بخش(شهر  2حداقل (اولويت هستند 

شـايان  . شـود  شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پذيرش انجام مـي  پذيرش مي) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) يا بخش(با شهر » محل تولد«، »آخر
 .اخذ خواهد شد» محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل« ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا بخش مندرج در محل خدمت ستون 

هـا   بخـش پيوسـت  در مندرج هاي مزبور  دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -5
  .مطلع گردند) مندرج در سايت اين سازمان(

منـدرج در سـايت ايـن    (هـا   بخش پيوست در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست ميفرهنگيان،   دانشگاهانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و د تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -6
 و معاينـه  مصـاحبه،  بـراي  ظرفيـت  برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب به نسبت ،)سازمان
 ايـن  بـه  عالقمنـدي  بابـت  ،شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزارپنجاه و پنج( 000/55 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش
  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هاي رشته نتخابا به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بومييا اولويت پذيرش با مخصوص / محل تحصيل دانشگاه يا پرديس

 محل
 26193 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  محل خدمت شبستر/ستانهاي شبستر، مرند، جلفااوطلبان بومي شهراولويت پذيرش با د/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26194 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت خواجه/ستانهاي اهر، هريس، تبريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26195 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت چاراويماق/ستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغهيت پذيرش با داوطلبان بومي شهراولو/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26196 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت گوگان/ستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 26197 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت آذرشهر/ستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ عالمه طباطبائي اردبيلپرديس 
 26198 ليسيآموزش زبان انگ 1 مرد محل خدمت اسكو/ستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26199 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ورزقان/ستانهاي ورزقان، اهر، هريساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26200 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مهربان/ستانهاي سراب، هريس، بستان آباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26201 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت هوراند/ستانهاي اهر، كليبر، خداآفريناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26202 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بستان اباد/ريز، سراب، هريسستانهاي بستان آباد، تباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26203 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت تيكمه داش/ستانهاي بستان آباد، تبريز، سراباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 26204 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت مهربان/ستانهاي سراب، هريس، بستان آبادا داوطلبان بومي شهراولويت پذيرش ب/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26205 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت تيكمه داش/ستانهاي بستان آباد، تبريز، سراباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26206 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت تسوج/ستانهاي شبستر، مرند، جلفااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(هراالز فاطمهپرديس 
 26207 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت اسكو/ستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 26208 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت خاروانا/ستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهيس پرد
 26209 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت نظركهريزي/ستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26210 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت خداآفرين/ستانهاي خداآفرين، كليبراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26211 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بستان اباد/، هريسستانهاي بستان آباد، تبريز، سراباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  فصل سوم 37 صفحه    آزمايشي زبان ي گروهها توضيحات و جداول رشته
  

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بومييا اولويت پذيرش با مخصوص / محل تحصيل دانشگاه يا پرديس

 محل
 26212 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  محل خدمت چالدران/ستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدرانطلبان بومي شهراولويت پذيرش با داو/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26213 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت چايپاره/ستانهاي خوي، چايپارهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26214 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ماكو/ستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26215 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت مياندوآب/ستان مياندوآباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 26216 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سيلوانا/ستان اروميهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طبائي اردبيلپرديس عالمه طبا
 26217 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت نقده/ستانهاي نقده، اشنويهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 استان اردبيل مخصوص داوطلبان بومي
 26218 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  محل خدمت اردبيل ناحيه دو/ستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26219 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه يك/رعينستانهاي اردبيل، نمين، نير، ساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26220 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت پارس آباد/ستانهاي بيله سوار، پارس آباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26221 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت انگوت/ستان گرمين بومي شهراولويت پذيرش با داوطلبا/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26222 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت شاهرود/ستانهاي خلخال، كوثراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 26223 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت پارس آباد/ستانهاي بيله سوار، پارس آبادشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان

محل /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26224 آموزش زبان انگليسي 1 زن  هرخدمت فوالدش

 26225 آموزش زبان انگليسي 2 زن محل خدمت كاشان/ستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
محل /وانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشتستانهاي چادگان، خاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري

 26226 آموزش زبان انگليسي 1 زن خدمت گلپايگان
محل /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري

 26227 نگليسيآموزش زبان ا 3 زن خدمت جي
محل /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26228 آموزش زبان انگليسي 1 زن خدمت زرين شهر

 26229 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت شهرضا/هرضا، مباركه، دهاقان، سميرمستانهاي شاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
محل /ستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26230 آموزش زبان انگليسي 1 زن خدمت فريدون شهر

محل /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(س زينب كبريپردي
 26231 آموزش زبان انگليسي 2 زن خدمت خميني شهر
محل /ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان ستانهاي اصفهان، شاهين شهرواولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري

 26232 آموزش زبان انگليسي 1 زن خدمت ميمه
محل /ستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري

 26233 آموزش زبان انگليسي 1 زن خدمت چادگان
محل /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري

 26234 آموزش زبان انگليسي 1 زن خدمت فالورجان
 26235 آموزش زبان انگليسي 2 زن محل خدمت آران وبيدگل/ن و بيدگل، اردستان، نطنزستانهاي كاشان، آرااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
محل /ستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري

 26236 آموزش زبان انگليسي 1 زن خدمت فريدن
محل /ستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(زينب كبريپرديس 

 26237 آموزش زبان انگليسي 1 زن خدمت خوانسار
 26238 آموزش زبان انگليسي 2 زن محل خدمت نجف آباد/دستانهاي تيران و كرون، نجف آبااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري

محل خدمت /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26239 آموزش زبان انگليسي 1 مرد شاهين شهر

محل خدمت /ستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشتپذيرش با داوطلبان بومي شهراولويت / پرديس شهيد باهنر اراك
 26240 آموزش زبان انگليسي 1 مرد فريدن

 26241 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت شهرضا/ستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26242 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سميرم/ستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
محل خدمت /يدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشتستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك

 26243 آموزش زبان انگليسي 1 مرد فريدون شهر
محل خدمت /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك

 26244 آموزش زبان انگليسي 1 مرد باغبادران
 26245 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مهردشت/ستانهاي تيران و كرون، نجف آباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
ردم محل خدمت كاشان/ستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك  26246 آموزش زبان انگليسي 4 
محل خدمت /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك

 26247 آموزش زبان انگليسي 3 مرد فالورجان
 26248 آموزش زبان انگليسي 4 مرد محل خدمت نجف آباد/ستانهاي تيران و كرون، نجف آبادي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بوم/ پرديس شهيد باهنر اراك
محل خدمت /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك

 26249 آموزش زبان انگليسي 1 مرد برخوار
محل خدمت /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك

 26250 آموزش زبان انگليسي 1 مرد خميني شهر
محل خدمت /، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشتستانهاي چادگان، خوانساراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك

 26251 آموزش زبان انگليسي 1 مرد چادگان
 26252 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت زواره/ستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك

محل خدمت /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك پرديس شهيد باهنر
 26253 آموزش زبان انگليسي 3 مرد جي

محل خدمت /هر، فالورجان، لنجانستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26254 آموزش زبان انگليسي 1 مرد جرقويه سفلي

 مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
 26255 آموزش زبان انگليسي 5 زن  2 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26256 آموزش زبان انگليسي 10 مرد 2 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ تهران -تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه
 26257 انگليسيآموزش زبان  2 مرد محل خدمت نظرآباد/ستانهاي نظرآباد، ساوجبالغاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26258 آموزش زبان انگليسي 5 مرد 3 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26259 بان انگليسيآموزش ز 7 مرد 4 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26260 آموزش زبان انگليسي 3 مرد 1 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26261 زش زبان انگليسيآمو 1 مرد محل خدمت اشتهارد/ستانهاي اشتهارد، طالقاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26262 آموزش زبان انگليسي 3 مرد محل خدمت ساوجبالغ/ستانهاي نظرآباد، ساوجبالغاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران

 26263 وزش زبان انگليسيآم 1 زن محل خدمت اشتهارد/ستانهاي اشتهارد، طالقاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26264 آموزش زبان انگليسي 2 زن 1 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26265 ان انگليسيآموزش زب 1 زن محل خدمت نظرآباد/ستانهاي نظرآباد، ساوجبالغاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26266 آموزش زبان انگليسي 2 زن 4 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26267 سيآموزش زبان انگلي 3 زن 3 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  فصل سوم 38 صفحه    آزمايشي زبان ي گروهها توضيحات و جداول رشته
  

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

 محل
 26268 ان انگليسيآموزش زب 1 زن  محل خدمت چرداول/ستان چرداولاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر

 26269 آموزش زبان انگليسي 6 مرد محل خدمت ايالم/ستان ايالماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26270 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مهران/ستان مهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 لبان بومي استان بوشهرمخصوص داوط
 26271 آموزش زبان انگليسي 1 زن  محل خدمت عسلويه/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26272 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت دشتستان/ستان دشتستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26273 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بوشهر/ستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
نز محل خدمت گناوه/ستانهاي گناوه، ديلماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس   26274 آموزش زبان انگليسي 1 
 26275 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت دشتي/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26276 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت كنگان/گان، جم، ديرستانهاي عسلويه، دشتي، كناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26277 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت دلوار/ستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 

 26278 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت جم/عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير ستانهاياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26279 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بردخون/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26280 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت بوشهر/ستانهاي بوشهر، تنگستانذيرش با داوطلبان بومي شهراولويت پ/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26281 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت دشتستان/ستان دشتستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26282 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت آبپخش/ستان دشتستانرش با داوطلبان بومي شهراولويت پذي/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26283 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ديلم/ستانهاي گناوه، ديلماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26284 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت عسلويه/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديروطلبان بومي شهراولويت پذيرش با دا/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26285 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت دشتي/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26286 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت دير/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طباطبائي بوشهرپرديس عالمه 
 26287 زبان انگليسيآموزش  1 مرد محل خدمت كنگان/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26288 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت كاكي/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
 26289 آموزش زبان انگليسي 10 مرد  15 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتبان بومي شهراولويت پذيرش با داوطل/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 26290 آموزش زبان انگليسي 6 زن 15 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26291 آموزش زبان انگليسي 5 زن 14 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ تهران -بيت دبير شهيد رجايي دانشگاه تر
 26292 آموزش زبان انگليسي 5 مرد 14 طقهمن. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26293 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك

ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ديس شهيد چمران تهرانپر
 26294 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت دماوند/شهرري، فشاپويه، كهريزك
 26295 آموزش زبان انگليسي 6 مرد 19 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتمي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بو/ پرديس شهيد چمران تهران
 26296 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 17 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26297 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 16 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتپذيرش با داوطلبان بومي شهراولويت / پرديس شهيد چمران تهران
 26298 آموزش زبان انگليسي 6 مرد 18 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران

2محل خدمت بهارستان /ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ چمران تهرانپرديس شهيد   26299 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
محل خدمت رباط كريم/ستان، اسالمشهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهاراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران  26300 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 26301 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مالرد/ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
1محل خدمت بهارستان /ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهريت پذيرش با داوطلبان بومي شهراولو/ پرديس شهيد چمران تهران  26302 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
 26303 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ل خدمت اسالمشهرمح/ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26304 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت جواد آباد/شهرري، فشاپويه، كهريزك
ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26305 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت رودهن/شهرري، فشاپويه، كهريزك
ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، بومي شهر اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس شهيد چمران تهران
 26306 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك
امين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، وراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26307 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت پيشوا/شهرري، فشاپويه، كهريزك
ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران

 26308 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت پرديس/ه، كهريزكشهرري، فشاپوي
 26309 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت فشافويه/ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26310 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت كهريزك/ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهرش با داوطلبان بومي شهراولويت پذير/ پرديس شهيد چمران تهران
ادآباد، ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جواولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26311 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك
 26312 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت شهرقدس/ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران

محل خدمت چهاردانگه/ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ شهيد چمران تهرانپرديس   26313 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
 26314 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت شهريار/بهارستان، اسالمشهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26315 زبان انگليسيآموزش  1 مرد محل خدمت فيروزكوه/شهرري، فشاپويه، كهريزك
ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 26316 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك
ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، ت پذيرش با داوطلبان بومي شهراولوي/ پرديس شهيد چمران تهران
 26317 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ورامين/شهرري، فشاپويه، كهريزك

 26318 آموزش زبان انگليسي 2 زن محل خدمت شهريار/، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهرستانهاي مالرد، شهريار، قدساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26319 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت رباط كريم/ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26320 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت دماوند/فشاپويه، كهريزك

 26321 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت فشافويه/ر، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهرستانهاي مالرد، شهريااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26322 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت پاكدشت/فشاپويه، كهريزك

 26323 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت شهرقدس/ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، ستانهاي فيروزكوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26324 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت رودهن/فشاپويه، كهريزك

 26325 آموزش زبان انگليسي 1 زن كمحل خدمت كهريز/ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26326 آموزش زبان انگليسي 1 زن 19 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26327 آموزش زبان انگليسي 4 زن 18 منطقه .محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26328 آموزش زبان انگليسي 2 زن 16 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26329 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت ورامين/فشاپويه، كهريزك

 26330 ان انگليسيآموزش زب 1 زن محل خدمت مالرد/ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26331 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت جواد آباد/فشاپويه، كهريزك
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  فصل سوم 39 صفحه    آزمايشي زبان ي گروهها توضيحات و جداول رشته
  

  هرانتمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بومييا اولويت پذيرش با مخصوص / محل تحصيل دانشگاه يا پرديس

 محل
ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران

 26332 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت قرچك/ويه، كهريزكفشاپ
 26333 آموزش زبان انگليسي 1 زن 2محل خدمت بهارستان /ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، طلبان بومي شهراولويت پذيرش با داو/ پرديس نسيبه تهران
 26334 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت فيروزكوه/فشاپويه، كهريزك

ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري،  ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26335 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت پرديس/فشاپويه، كهريزك

ستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26336 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت پيشوا/كهريزكفشاپويه، 

 26337 آموزش زبان انگليسي 1 زن 1محل خدمت بهارستان /ستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 26338 آموزش زبان انگليسي 2 زن 17 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتن بومي شهراولويت پذيرش با داوطلبا/ پرديس نسيبه تهران

  بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و
 26339 آموزش زبان انگليسي 1 زن  محل خدمت بروجن/ستان بروجناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري

 26340 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت فارسان/ستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(زينب كبريپرديس 
 26341 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت اردل/ستانهاي كيار، اردلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري

 26342 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت الران/ستانهاي شهر كرد، سامان، بناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(بريپرديس زينب ك
 26343 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت سامان/ستانهاي شهر كرد، سامان، بناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري

 26344 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بروجن/ستان بروجناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ شهيد باهنر اراكپرديس 
 26345 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت فالرد/ستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26346 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت اردل/ستانهاي كيار، اردلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر /پرديس شهيد باهنر اراك
 26347 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ميانكوه/ستانهاي كيار، اردلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26348 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت الران/ستانهاي شهر كرد، سامان، بنرش با داوطلبان بومي شهراولويت پذي/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26349 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت خانميرزا/ستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26350 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سامان/ستانهاي شهر كرد، سامان، بنپذيرش با داوطلبان بومي شهراولويت / پرديس شهيد باهنر اراك
 26351 آموزش زبان انگليسي 1 مرد چهارمحال و بختياري -محل خدمت عشايري /ستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك

 26352 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت لردگان/ستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ يد باهنر اراكپرديس شه
 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي

 26353 آموزش زبان انگليسي 3 مرد  محل خدمت بيرجند/دانستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26354 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت طبس/ستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26355 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت فردوس/يه، طبس، سرايان، فردوسستانهاي بشرواولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26356 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سربيشه/ستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26357 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت زيركوه/ستانهاي زيركوه، قائناتبا داوطلبان بومي شهراولويت پذيرش / پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26358 آموزش زبان انگليسي 3 مرد محل خدمت قاين/ستانهاي زيركوه، قائناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26359 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت نهبندان/ستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناوطلبان بومي شهراولويت پذيرش با د/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26360 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سرايان/ستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 26361 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت دستگردان/ستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ شهيد بهشتي مشهدپرديس 
 26362 زبان انگليسي آموزش 1 زن محل خدمت فردوس/ستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26363 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت زيركوه/ستانهاي زيركوه، قائناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26364 آموزش زبان انگليسي 2 زن طبس محل خدمت/ستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26365 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت قاين/ستانهاي زيركوه، قائناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26366 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت نهبندان/سربيشه، نهبندانستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
 26367 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  محل خدمت كدكن/ستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 26368 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت جغتاي/ستانهاي جغتاي، جويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ بهشتي مشهدپرديس شهيد 
 26369 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت صالح آباد/ستانهاي باخرز، تايباد، تربت جاماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 26370 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت زاوه/ستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ شهيد بهشتي مشهد پرديس
 26371 موزش زبان انگليسيآ 3 مرد محل خدمت خواف/ستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26372 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت تايباد/ستانهاي باخرز، تايباد، تربت جاماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26373 ن انگليسيآموزش زبا 1 مرد محل خدمت كالت/ستان كالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26374 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت چناران/ستان چناراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26375 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت جوين/ستانهاي جغتاي، جويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 26376 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت رشتخوار/ستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ رديس شهيد بهشتي مشهدپ
 26377 وزش زبان انگليسيآم 2 مرد محل خدمت باخرز/ستانهاي باخرز، تايباد، تربت جاماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26378 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سرخس/ستانهاي تربيت جام، سرخساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 26379 زبان انگليسي آموزش 2 زن محل خدمت جغتاي/ستانهاي جغتاي، جويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26380 آموزش زبان انگليسي 2 زن محل خدمت خواف/ستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26381 آموزش زبان انگليسي 1 زن رگزمحل خدمت د/ستان درگز، قوچاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26382 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت صالح آباد/ستانهاي باخرز، تايباد، تربت جاماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26383 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت سرخس/، سرخسستانهاي تربيت جاماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26384 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت جوين/ستانهاي جغتاي، جويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
 26385 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  محل خدمت بجنورد/ستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالنداوطلبان بومي شهر اولويت پذيرش با/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26386 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت شيروان/ستانهاي شيروان، فاروجاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26387 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت گرمه/ستانهاي جاجرم، گرمهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26388 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت رازو جرگالن/ستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

 26389 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مانه وسملقان/ستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ س دكتر شريعتي ساريپردي
 26390 انگليسي آموزش زبان 1 مرد محل خدمت جاجرم/ستانهاي جاجرم، گرمهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26391 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت اسفراين/ستان اسفرايناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

 26392 آموزش زبان انگليسي 1 زن انمحل خدمت مانه وسملق/ستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26393 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بام و صفي آباد/ستان اسفرايناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26394 آموزش زبان انگليسي 1 زن اروجمحل خدمت ف/ستانهاي شيروان، فاروجاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26395 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت رازو جرگالن/ستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26396 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت شيروان/اي شيروان، فاروجستانهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
 26397 آموزش زبان انگليسي 1 زن  محل خدمت دزفول/ستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر

 26398 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت آبادان/ستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق امام جعفرپرديس 
 26399 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت شادگان/خرمشهر، شادگانستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
محل /ستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر

 26400 آموزش زبان انگليسي 1 زن خدمت رامشير
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  فصل سوم 40 صفحه    آزمايشي زبان ي گروهها توضيحات و جداول رشته
  

  خوزستانداوطلبان بومي استان مخصوص   ادامه
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بومييا اولويت پذيرش با مخصوص / محل تحصيل دانشگاه يا پرديس

 محل
 26401 آموزش زبان انگليسي 1 زن خدمت هويزهمحل /ستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
 26402 آموزش زبان انگليسي 1 زن 4ناحيه .محل خدمت اهواز/ستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
 26403 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت گتوند/ستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوندشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
 26404 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
 26405 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت صيدون/ستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمانا داوطلبان بومي شهراولويت پذيرش ب/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
 محل/ستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
 26406 آموزش زبان انگليسي 1 زن خدمت رامهرمز

 26407 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت شادگان/ستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
محل خدمت باغملك /ستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمانوطلبان بومي شهراولويت پذيرش با دا/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر

 26408 آموزش زبان انگليسي 1 زن جانكي
 26409 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت دهدز/ستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
 26410 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت شوشتر/ستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
محل خدمت دشت /دان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگانستانهاي آبااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر

 26411 آموزش زبان انگليسي 1 زن آزادگان
محل خدمت /ستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 26412 ان انگليسيآموزش زب 1 مرد بندرامام خميني
 26413 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1ناحيه .محل خدمت اهواز/ستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
محل خدمت /بهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 26414 آموزش زبان انگليسي 1 مرد رامهرمز
 26415 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت باوي/ستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26416 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت باغملك جانكي/ستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمانبا داوطلبان بومي شهراولويت پذيرش / پرديس شهيد مدرس ايالم
 26417 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت شادگان/ستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
محل خدمت /ستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 26418 آموزش زبان انگليسي 1 مرد بهبهان
 26419 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت خرمشهر/ستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگانراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26420 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت صيدون/ستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26421 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ايذه/ستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26422 آموزش زبان انگليسي 1 مرد حل خدمت شاوورم/ستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26423 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت انديمشك/ستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26424 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت شوشتر/دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند ستانهاياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
محل خدمت /ستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 26425 آموزش زبان انگليسي 1 مرد رامشير
 26426 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 4ناحيه .محل خدمت اهواز/ستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26427 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2ه ناحي.محل خدمت اهواز/ستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26428 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت دزفول/ستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
محل خدمت /مهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهرستانهاي آغاجاري، رااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 26429 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ماهشهر
 26430 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت دشت آزادگان/ستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26431 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26432 انگليسيآموزش زبان  1 مرد محل خدمت آبادان/ستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26433 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت اللي/ستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
محل خدمت /شير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، راماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 26434 آموزش زبان انگليسي 1 مرد اميديه
 26435 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت دزفول/ستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26436 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 3ناحيه .محل خدمت اهواز/ستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر /پرديس شهيد مدرس ايالم
 26437 نگليسيآموزش زبان ا 1 مرد 4ناحيه .محل خدمت اهواز/ستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26438 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مسجدسليمان/ستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
محل خدمت /، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهرستانهاي آغاجاري، رامهرمزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 26439 آموزش زبان انگليسي 1 مرد آغاجاري
 26440 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت شادگان/ستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 داوطلبان بومي استان زنجانمخصوص 
 26441 آموزش زبان انگليسي 3 مرد  محل خدمت بزينه رود/ستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26442 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت افشار/ابهر، خرمدرهستانهاي خدابنده، سلطانيه، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26443 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت طارم/ستان طارماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26444 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سجاسرود/ابهر، خرمدرهستانهاي خدابنده، سلطانيه، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26445 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت انگوران/ستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26446 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ماهنشان/ستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 26447 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت سجاسرود/ستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26448 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت ماهنشان/ستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26449 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت زنجانرود/ستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26450 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بزينه رود/ستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26451 آموزش زبان انگليسي 1 زن خدمت افشارمحل /ستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
 26452 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  محل خدمت شاهرود/ستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26453 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مهدي شهر/ستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهرهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي ش/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26454 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سرخه/ستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26455 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت گرمسار/ستانهاي گرمسار، آراداناوطلبان بومي شهراولويت پذيرش با د/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26456 آموزش زبان انگليسي 3 مرد محل خدمت سمنان/ستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26457 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت دامغان/ستان دامغانش با داوطلبان بومي شهراولويت پذير/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26458 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ميامي/ستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26459 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بسطام/ستانهاي شاهرود، مياميبومي شهر اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس دكتر شريعتي ساري

 26460 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بسطام/ستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26461 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت شاهرود/ستانهاي شاهرود، مياميبان بومي شهراولويت پذيرش با داوطل/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26462 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت دامغان/ستان دامغاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26463 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت مهدي شهر/ستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهرمي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بو/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26464 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت گرمسار/ستانهاي گرمسار، آراداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26465 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت سرخه/ستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهربا داوطلبان بومي شهر اولويت پذيرش/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26466 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت ميامي/ستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26467 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت سمنان/ستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهرويت پذيرش با داوطلبان بومي شهراول/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  فصل سوم 41 صفحه    آزمايشي زبان ي گروهها توضيحات و جداول رشته
  

  بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بومييا اولويت پذيرش با مخصوص / محل تحصيل دانشگاه يا پرديس

لمح  
 26468 آموزش زبان انگليسي 1 زن  محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26469 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26470 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت سراوان/لبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص داوط/ پرديس رسالت زاهدان
 26471 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت نوك آباد/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26472 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت زابل/نمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستا/ پرديس رسالت زاهدان
 26473 آموزش زبان انگليسي 2 زن محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26474 يآموزش زبان انگليس 1 زن محل خدمت بنجار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26475 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26476 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت كنارك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26477 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت دشتياري/طلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص داو/ پرديس رسالت زاهدان
 26478 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26479 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت هيرمند/نمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستا/ پرديس رسالت زاهدان
 26480 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26481 انگليسيآموزش زبان  1 زن محل خدمت نيكشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26482 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بمپور/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26483 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت ميرجاوه/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26484 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان /پرديس رسالت زاهدان

 26485 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت هامون/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26486 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بنت/سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان / پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26487 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت راسك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26488 آموزش زبان انگليسي 1 مرد بم پشتمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26489 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بمپور/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26490 انگليسيآموزش زبان  2 مرد محل خدمت بزمان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26491 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت نيكشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26492 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بنجار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

 26493 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ميرجاوه/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ يد مطهري زاهدانپرديس شه
 26494 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت نصرت آباد/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26495 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت سرباز/خصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانم/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26496 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26497 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت نوك آباد/ن سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استا/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26498 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سراوان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26499 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت جالق/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26500 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26501 زبان انگليسي آموزش 2 مرد محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26502 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مهرستان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26503 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26504 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26505 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت زابل/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26506 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26507 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت الشار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26508 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ايرانشهر/ن سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استا/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26509 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت كنارك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26510 آموزش زبان انگليسي 1 مرد سيستان و بلوچستان - حل خدمت عشايري م/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26511 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت فنوج/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26512 آموزش زبان انگليسي 1 مرد دمت سيب وسورانمحل خ/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26513 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت قصرقند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
 26514 آموزش زبان انگليسي 1 زن  محل خدمت شيب كوه/تانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26515 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت اشكنان/ستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26516 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت ني ريز/ستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26517 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بابامنيرماهورميالتي/ستانهاي رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26518 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بيرم/ستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26519 آموزش زبان انگليسي 1 زن دمت خنجمحل خ/ستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26520 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت آباده/ستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
محل خدمت /نهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزينستااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26521 آموزش زبان انگليسي 1 زن ميمند

محل خدمت /ستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26522 وزش زبان انگليسيآم 1 زن زرين دشت

محل خدمت /ستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26523 آموزش زبان انگليسي 1 زن فيروزآباد
محل خدمت /ستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي ش/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 

 26524 آموزش زبان انگليسي 1 زن كوار
 26525 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت الرستان/ستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 

 26526 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت قايميه/ستانهاي رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنترديس پ
 26527 ليسيآموزش زبان انگ 1 زن محل خدمت كهمره/ستانهاي رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26528 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت باالده/ستانهاي رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
محل خدمت /، قير و كارزينستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 

 26529 آموزش زبان انگليسي 1 زن قيروكارزين
محل خدمت /ستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26530 آموزش زبان انگليسي 1 زن درودزن
محل خدمت /ستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ شهرصدر بو الهدي بنتپرديس 
 26531 آموزش زبان انگليسي 1 زن جهرم

 26532 آموزش زبان انگليسي 1 زن بانمحل خدمت استه/ستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26533 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت سده/ستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26534 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت اوز/نج، گراش، الرستان، المرد، مهرستانهاي خاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26535 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت گراش/ستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
محل خدمت /ستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتش با داوطلبان بومي شهراولويت پذير/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26536 آموزش زبان انگليسي 1 زن مرودشت

خدمت محل /ستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26537 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ارسنجان

 26538 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ني ريز/ستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  فصل سوم 42 صفحه    آزمايشي زبان ي گروهها توضيحات و جداول رشته
  

  فارسمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بومييا اولويت پذيرش با مخصوص / محل تحصيل دانشگاه يا پرديس

 محل
 26539 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ششده وقره بالغ/ستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26540 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت استهبان/ستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ وشهرپرديس عالمه طباطبائي ب
محل خدمت /ستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26541 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 4ناحيه .يرازش
محل خدمت /ستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26542 آموزش زبان انگليسي 1 مرد خرامه
محل خدمت /ستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتا داوطلبان بومي شهراولويت پذيرش ب/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26543 آموزش زبان انگليسي 1 مرد زرقان
ت محل خدم/ستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26544 آموزش زبان انگليسي 1 مرد كامفيروز
محل خدمت /ستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26545 آموزش زبان انگليسي 1 مرد بيضا
محل خدمت /ستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزيناوطلبان بومي شهراولويت پذيرش با د/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26546 آموزش زبان انگليسي 1 مرد قيروكارزين
 26547 موزش زبان انگليسيآ 1 مرد محل خدمت الرستان/ستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26548 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت كازرون/ستانهاي رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26549 آموزش زبان انگليسي 1 مرد دمت خشت وكمارجمحل خ/ستانهاي رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26550 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت گله دار/ستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محل خدمت /ستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزينراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26551 آموزش زبان انگليسي 1 مرد داراب
محل خدمت /ستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26552 آموزش زبان انگليسي 1 مرد خفر
 26553 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مهر/ستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26554 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت فرگ/فسا، ني ريزستانهاي داراب، استهبان، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محل خدمت /ستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26555 آموزش زبان انگليسي 1 مرد مرودشت
 26556 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت آباده طشك/ستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرا/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محل خدمت /ستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26557 آموزش زبان انگليسي 1 مرد وزآبادفير
 26558 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت گراش/ستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محل خدمت /يدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتستانهاي سپاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26559 آموزش زبان انگليسي 1 مرد )كوهمره سرخي(ارژن 
 26560 يسيآموزش زبان انگل 1 مرد محل خدمت آباده/ستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26561 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت خرم بيد/ستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محل خدمت /رامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتستانهاي سپيدان، ارسنجان، خاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 26562 آموزش زبان انگليسي 1 مرد سروستان
 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين

 26563 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  محل خدمت ضياءآباد/ستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26564 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت البرز/ستانهاي آبيك، البرز، قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26565 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت رودبار شهرستان/ستان قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26566 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت آوج/ستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26567 آموزش زبان انگليسي 1 مرد كستانمحل خدمت تا/ستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26568 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2محل خدمت قزوين ناحيه/ستان قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26569 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت رودبار الموت/ستان قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26570 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت طارم سفلي/ستان قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26571 آموزش زبان انگليسي 1 مرد تمحل خدمت خرمدش/ستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26572 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه/ستان قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26573 زش زبان انگليسيآمو 1 مرد محل خدمت آبيك/ستانهاي آبيك، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26574 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بوئين زهرا/ستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26575 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت شال/زهرا، البرز ستانهاي آوج، تاكستان، بوئيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26576 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت اسفرورين/ستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 26577 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت طارم سفلي/ستان قزوينان بومي شهراولويت پذيرش با داوطلب/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26578 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت تاكستان/ستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26579 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت آبيك/ستانهاي آبيك، البرزت پذيرش با داوطلبان بومي شهراولوي/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26580 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت رودبار الموت/ستان قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم
 26581 آموزش زبان انگليسي 1 زن  2 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اراك) س(نب كبريپرديس زي

 26582 آموزش زبان انگليسي 2 زن 3 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26583 آموزش زبان انگليسي 1 زن 4 ناحيه. محل خدمت قم/ممخصوص داوطلبان بومي استان ق/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26584 آموزش زبان انگليسي 1 زن 1 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اراك) س(پرديس زينب كبري

 26585 يآموزش زبان انگليس 3 مرد 2 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26586 آموزش زبان انگليسي 3 مرد 3 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26587 آموزش زبان انگليسي 3 مرد 4 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26588 آموزش زبان انگليسي 3 مرد 1 ناحيه. محل خدمت قم/بومي استان قم مخصوص داوطلبان/ پرديس شهيد باهنر اراك

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
 26589 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  محل خدمت سقز/ستانهاي بانه، سقزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26590 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بيجار/ستانهاي بيجار، ديواندرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26591 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بانه/ستانهاي بانه، سقزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 26592 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت قروه/ستانهاي قروه، دهگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نزنجا) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان

 26593 گليسيآموزش زبان ان 1 مرد  محل خدمت نوق/ستانهاي رفسنجان، اناراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26594 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت نرماشير/ستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26595 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت فهرج/، ريگانستانهاي بم، نرماشير، فهرجاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26596 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت كوهبنان/ستانهاي زرند، كوهبناناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26597 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت رفسنجان/ستانهاي رفسنجان، اناري شهراولويت پذيرش با داوطلبان بوم/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
محل خدمت /ستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 

 26598 آموزش زبان انگليسي 1 مرد منوجان
 26599 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ريگان/ستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26600 ن انگليسيآموزش زبا 1 مرد محل خدمت جيرفت/ستانهاي رفسنجان، اناراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26601 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بردسير/ستانهاي سيرجان، بردسيراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
دمر محل خدمت شهربابك/ستان شهربابكاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه   26602 آموزش زبان انگليسي 1 
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  فصل سوم 43 صفحه    آزمايشي زبان ي گروهها توضيحات و جداول رشته
  

  كرمانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بومييا اولويت پذيرش با مخصوص / محل تحصيل دانشگاه يا پرديس

 محل
 26603 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت زرند/ند، كوهبنانستانهاي زراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
محل خدمت /ستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26604 آموزش زبان انگليسي 1 مرد رودبارجنوب

 26605 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت كشكوئيه/ستانهاي رفسنجان، انارپذيرش با داوطلبان بومي شهر اولويت/ پرديس رسالت زاهدان
 26606 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت عنبرآباد/ستانهاي رفسنجان، اناراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس رسالت زاهدان
 26607 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت ريگان/ستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگانداوطلبان بومي شهر اولويت پذيرش با/ پرديس رسالت زاهدان
 26608 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت رودبارجنوب/ستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس رسالت زاهدان

 26609 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بردسير/ستانهاي سيرجان، بردسيراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ يس رسالت زاهدانپرد
 26610 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت شهربابك/ستان شهربابكاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس رسالت زاهدان

 تان كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي اس
 26611 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  3 ناحيه. محل خدمت كرمانشاه/ستان كرمانشاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26612 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سرپل ذهاب/ستان سرپل ذهاباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26613 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت اسالم آباد/ستان اسالم آباد غرباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26614 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سنقركليايي/ستان سنقراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 26615 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1 ناحيه. محل خدمت كرمانشاه/ستان كرمانشاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ديس شهيد مدرس ايالمپر
 26616 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2 ناحيه. محل خدمت كرمانشاه/ستان كرمانشاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 26617 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت دينور/ستان صحنهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26618 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت گهواره/ستان داالهواولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26619 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت اسالم آباد/ستان اسالم آباد غرباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(االزهر فاطمهپرديس 
 26620 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت سرپل ذهاب/ستان سرپل ذهاباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 بويراحمد ن بومي استان كهگيلويه ومخصوص داوطلبا
 26621 آموزش زبان انگليسي 1 زن  محل خدمت دنا/ستانهاي بويراحمد، دنااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 

 26622 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ت چاروسامحل خدم/ستانهاي كهگيلويه، لنده، چراماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26623 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت عشايري كهكيلويه وبويراحمد/ستانهاي بويراحمد، دنااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26624 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ديشموك/هاي كهگيلويه، لنده، چرامستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26625 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مارگون/ستانهاي بويراحمد، دنااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26626 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت لوداب/ستانهاي بويراحمد، دنابومي شهر اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 26627 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت باشت/ستانهاي گچساران، باشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
 26628 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  محل خدمت آزادشهر/ستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ي ساريپرديس دكتر شريعت

 26629 آموزش زبان انگليسي 1 مرد رگزمحل خدمت بند/ستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26630 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت آق قال/ستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26631 آموزش زبان انگليسي 3 مرد محل خدمت گرگان/هاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشانستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26632 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت كالله/ستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

 26633 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت علي آباد/ستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ شريعتي ساري پرديس دكتر
 26634 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت راميان/ستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26635 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مينودشت/ستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

 26636 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بندرگز/، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشانستانهاي آق قالاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26637 آموزش زبان انگليسي 3 زن محل خدمت گرگان/ستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 
محل خدمت /ستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا طمهفاپرديس 

 26638 آموزش زبان انگليسي 1 زن بندرتركمن
 26639 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت گنبدكاووس/وه تپهستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مرااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
 26640 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  2محل خدمت رشت ناحيه /ستان رشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26641 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت رودبار/ستان رودباربومي شهر اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26642 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت رودسر/ستان رودسراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26643 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت الهيجان/، سياهكلستانهاي الهيجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26644 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ماسال وشاندرمن/ستانهاي ماسال، صومعه سرااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26645 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت فومن/نهاي شفت، فومنستااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26646 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1محل خدمت رشت ناحيه /ستان رشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26647 آموزش زبان انگليسي 1 مرد تالش محل خدمت/ستان طوالشاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

 26648 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت خمام/ستان رشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26649 زبان انگليسي آموزش 1 زن 1محل خدمت رشت ناحيه /ستان رشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26650 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت ماسال وشاندرمن/ستانهاي ماسال، صومعه سرااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26651 موزش زبان انگليسيآ 1 زن محل خدمت تالش/ستان طوالشاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26652 آموزش زبان انگليسي 1 زن 2محل خدمت رشت ناحيه /ستان رشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
 26653 آموزش زبان انگليسي 1 زن  محل خدمت بروجرد/ا، بروجرد، اليگودرز، درودستانهاي ازناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
 26654 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت رومشگان/ستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
 26655 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت ويسيان/ستانهاي خرم آباد، دورهذيرش با داوطلبان بومي شهراولويت پ/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
 26656 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت ززوماهرو/ستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر

 26657 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت كوهناني/ستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق جعفرپرديس امام 
 26658 بان انگليسيآموزش ز 1 زن )راه آهن(محل خدمت پاپي /ستانهاي خرم آباد، دورهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
 26659 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت معموالن/ستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
 26660 آموزش زبان انگليسي 1 زن مت چگنيمحل خد/ستانهاي خرم آباد، دورهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر

 26661 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سيالخور/ستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26662 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1محل خدمت خرم آباد ناحيه /ورهستانهاي خرم آباد، داولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26663 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ازنا/ستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26664 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت كوهدشت/ستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگانراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه/ پرديس شهيد مدرس ايالم
 26665 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت اليگودرز/ستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 انمخصوص داوطلبان بومي استان مازندر
 26666 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  محل خدمت چالوس/ستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26667 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت آمل/، فريدون كنار، نورستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
ستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

 26668 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بابل/شهرستان بابلسر
 26669 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1محل خدمت ساري ناحيه /ستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
 26670 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت نوشهر/عباس آباد ستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  فصل سوم 44 صفحه    آزمايشي زبان ي گروهها توضيحات و جداول رشته
  

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

 محل
 26671 آموزش زبان انگليسي 1 زن  1 ناحيه. محل خدمت اراك/ستان اراكراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26672 آموزش زبان انگليسي 2 زن محل خدمت خمين/ستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26673 آموزش زبان انگليسي 1 زن 2 ناحيه. محل خدمت اراك/ستان اراكشهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26674 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت محالت/ستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26675 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت دليجان/ستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتبومي شهراولويت پذيرش با داوطلبان / اراك) س(پرديس زينب كبري
 26676 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت كميجان/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26677 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت فراهان/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26678 زبان انگليسي آموزش 1 زن محل خدمت آشتيان/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26679 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26680 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت سربند/ستانهاي اراك، خنداب، شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26681 آموزش زبان انگليسي 2 زن محل خدمت شازند/ستانهاي اراك، خنداب، شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26682 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت خنداب/ستانهاي اراك، خنداب، شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26683 آموزش زبان انگليسي 3 زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري
 26684 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت تفرش/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اراك) س(پرديس زينب كبري

 26685 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(ديس زينب كبريپر
 26686 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2 ناحيه. محل خدمت اراك/ستان اراكاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26687 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت آشتيان/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجانرش با داوطلبان بومي شهراولويت پذي/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26688 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت خنداب/ستانهاي اراك، خنداب، شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك

 26689 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت دليجان/ستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اهنر اراكپرديس شهيد ب
 26690 ن انگليسيآموزش زبا 2 مرد محل خدمت كميجان/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26691 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت فراهان/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26692 يسيآموزش زبان انگل 1 مرد محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26693 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1 ناحيه. محل خدمت اراك/ستان اراكاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26694 گليسيآموزش زبان ان 1 مرد محل خدمت محالت/ستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26695 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت شازند/ستانهاي اراك، خنداب، شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26696 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت تفرش/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26697 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك
 26698 آموزش زبان انگليسي 6 مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك

 26699 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت خمين/ستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ كپرديس شهيد باهنر ارا
 26700 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سربند/ستانهاي اراك، خنداب، شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اراك

 لبان بومي استان هرمزگانمخصوص داوط
 26701 آموزش زبان انگليسي 1 زن  محل خدمت بستك/ستان بستكاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26702 وزش زبان انگليسيآم 1 زن محل خدمت ناحيه دو/ستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خميراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26703 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت رودان/ستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26704 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت جاسك/ريك، رودان، مينابستانهاي بشاگرد، جاسك، سياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26705 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بندرلنگه/ستان بندرلنگهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26706 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت ناحيه يك/درعباس، ابوموسي، خميرستانهاي بناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26707 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت سيريك/ستانهاي جاسك ، سيريكاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26708 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت ميناب/ستانهاي ميناب، بشاگردهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي ش/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26709 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت بشاگرد/ستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 
 26710 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت خمير/ستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خميررش با داوطلبان بومي شهراولويت پذي/ صدر بوشهر الهدي بنتپرديس 

 26711 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت هرمز/ستان قشماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26712 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بشاگرد/ستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26713 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت جناح/ستان بستكاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 

 26714 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ميناب/ستانهاي ميناب، بشاگرداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين واجه پرديس خ
دمر محل خدمت جاسك/ستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه   26715 آموزش زبان انگليسي 1 
 26716 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت حاجي آباد/ستان حاجي آباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26717 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت فين/ي، خميرستانهاي بندرعباس، ابوموساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26718 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت شيب كوه/ستان بندرلنگهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26719 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بندرلنگه/بندرلنگه ستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26720 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بستك/ستان بستكاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26721 آموزش زبان انگليسي 4 مرد محل خدمت ناحيه دو/هاي بندرعباس، ابوموسي، خميرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26722 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت رودان/ستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26723 آموزش زبان انگليسي 4 مرد محل خدمت ناحيه يك/ستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خميراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ طوسي كرمان  نصيرالدينپرديس خواجه 

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
 26724 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  محل خدمت كبودراهنگ/ستان كبودراهنگاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26725 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت بهار/ستان بهاراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26726 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت نهاوند/ستان نهاونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26727 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت سامن/ستان ماليراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26728 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت رزن/ستان رزناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26729 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت فامنين/ستان فامنينت پذيرش با داوطلبان بومي شهراولوي/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26730 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مالير/ستان ماليراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26731 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت قهاوند/ستان همدانشهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26732 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت جوكار/ستان ماليراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26733 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ت اسدآبادمحل خدم/ستان اسد آباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
 26734 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت قروه درجزين/ستان رزناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 26735 وزش زبان انگليسيآم 1 زن محل خدمت مالير/ستان ماليراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26736 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت قهاوند/ستان همداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26737 گليسيآموزش زبان ان 1 زن محل خدمت تويسركان/ستان تويسركاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26738 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت جوكار/ستان ماليراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26739 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت رزن/ستان رزناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 طلبان بومي استان يزدمخصوص داو
 26740 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  محل خدمت بهاباد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26741 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26742 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ طوسي كرمان نصيرالدين  پرديس خواجه

 26743 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26744 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت اردكان/داوطلبان بومي استان يزدمخصوص / طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26745 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
 26746 آموزش زبان انگليسي 2 مرد مت ناحيه دومحل خد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ طوسي كرمان نصيرالدين پرديس خواجه 
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  فصل سوم 45 صفحه    آزمايشي زبان ي گروهها توضيحات و جداول رشته
  

  يزدمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بومييا اولويت پذيرش با مخصوص / محل تحصيل دانشگاه يا پرديس

 محل
 26747 آموزش زبان انگليسي 1 زن ومحل خدمت ناحيه د/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان
 26748 آموزش زبان انگليسي 2 زن محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان
 26749 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان
 26750 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت زارچ/بان بومي استان يزدمخصوص داوطل/ پرديس رسالت زاهدان
 26751 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت خاتم/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان
 26752 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان
 26753 آموزش زبان انگليسي 2 زن محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان
 26754 آموزش زبان انگليسي 2 زن محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان

  
  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته

  :تذكر خيلي مهم
سسـات در  ؤهاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه م  اوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشتهد -1

  . دندمطلع گرها  پيوستبخش مندرج در ، خدمات دانشجويي هر مؤسسهاز شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه و همچنين اين دفترچه راهنما  اولفصل 
مجلس محترم شـوراي اسـالمي و مصـوبه     10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 2

ي تعدادپذيرش براي ، ها و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 20/8/96جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  نهمين
هـاي   لذا پذيرش در تعدادي از كدرشـته محـل  . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاهتحصيلي  هاي از رشته
 هـاي  پـذيرش در كليـه كدرشـته   . پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي ، و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ها دانشگاه

   . به روش متمركز خواهد بود، گيرد تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي
التحصـيلي   در مدارك تحصيلي فـارغ » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«نوع پذيرش ، براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو: توجه

  . درج نخواهد شد ،شوند ها پذيرفته مي دانشجوياني كه در اين كدرشته
  

 تبريز -دانشوران  غيرانتفاعيموسسه  -استان آذربايجان شرقي 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30501 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30502 زبان انگليسيكارداني مترجمي  100 - زن مرد

 تبريز - ربع رشيدي  غيرانتفاعيموسسه  -استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30503 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه  -استان آذربايجان شرقي 
با سوابق تحصيليصرفا  30504 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد  

 تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه  -استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30505 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 اروميه - آذرآبادگان  غيرانتفاعيموسسه  - استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30506 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30507 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 اردبيل - نوين  غيرانتفاعيموسسه  -استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30508 زبان و ادبيات آلماني 60 - زن مرد

 اصفهان - شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30509 انگليسي آموزش زبان 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30510 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد

 اصفهان -شيخ بهايي  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30511 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
با سوابق تحصيلي صرفا 30512 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد  

 فوالد شهر اصفهان -امين  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30513 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30514 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
نز مرد  صرفا با سوابق تحصيلي 30515 آموزش زبان انگليسي 60 - 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30516 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30517 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 اصفهان - صبح صادق  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30518 يسيآموزش زبان انگل 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30519 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 اصفهان -علوم و فنّاوري سپاهان  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30520 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 )ويژه خواهران( خميني شهر اصفهان -الم فيض االس غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30521 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن -

 مهد علم پوياي كاشان غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30522 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  - ارشاد  غيرانتفاعيموسسه  - استان تهران 
 با آزمون 30523 مترجمي زبان انگليسي 40 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 30524 آموزش زبان انگليسي 40 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 30525 زبان و ادبيات انگليسي 40 - زن -

 )دماوندمحل تحصيل واحد ( دماوند - ارشاد  غيرانتفاعيموسسه  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30526 آموزش زبان انگليسي 40 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30527 زبان و ادبيات انگليسي 40 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30528 مترجمي زبان انگليسي 40 - - مرد
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 تهران -مجازي فاران مهر دانش  غيرانتفاعيموسسه  - استان تهران 

ذيرشجنس پ توضيحات ظرفيت پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 30529 آموزش زبان انگليسي 120 - زن مرد  دوره مجازي
 مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  - استان خراسان رضوي 

بق تحصيليصرفا با سوا 30530 مترجمي زبان انگليسي 40 - - مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 30531 آموزش زبان انگليسي 50 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
 صرفا با سوابق تحصيلي 30532 مترجمي زبان انگليسي 40 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان

 مشهد -خيام  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30533 ادبيات انگليسي زبان و 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30534 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 مشهد -بهار  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30535 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
ا با سوابق تحصيليصرف 30536 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد  

 مشهد -بينالود  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30537 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30538 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 مشهد -تابران  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30539 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30540 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 نيشابور -ثامن  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30541 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 مشهد - حكيم طوس  يغيرانتفاعموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30542 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30543 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30544 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد

 هدمش -خراسان  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30545 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30546 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 مشهد -عطار  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30547 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 خوزستان -جهاد دانشگاهي  يرانتفاعيغموسسه  -استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30548 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30549 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي  غيرانتفاعيموسسه  -استان زنجان 
رفا با سوابق تحصيليص 30550 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 30551 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 چابهار غيرانتفاعيدانشگاه  -استان سيستان وبلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30552 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد

 ارچابه -بهار انديشه  غيرانتفاعيموسسه  -استان سيستان وبلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30553 كارداني مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 شيراز - حافظ  غيرانتفاعيموسسه  -استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30554 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30555 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد

 زند شيراز غيرانتفاعيموسسه  -رس استان فا
 صرفا با سوابق تحصيلي 30556 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30557 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30558 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30559 يكارداني مترجمي زبان انگليس 100 - زن مرد

 قزوين -دانش البرز  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30560 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30561 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 قزوين -سهروردي  غيرانتفاعيموسسه  - استان قزوين 
نز مرد  صرفا با سوابق تحصيلي 30562 آموزش زبان انگليسي 60 - 

 كار غيرانتفاعيموسسه  - استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30563 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد  محل تحصيل واحد قزوين

 آبيك -موالنا  غيرانتفاعيموسسه  - استان قزوين 
ا با سوابق تحصيليصرف 30564 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 30565 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 قم - مفيد  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان قم 
 با آزمون 30566 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 )محل تحصيل واحد قم(اصول الدين  غيرانتفاعيدانشكده  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30567 گليسيآموزش زبان ان 60 - زن مرد

 قم - طلوع مهر  غيرانتفاعيموسسه  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30568 مترجمي زبان انگليسي 40 - - مرد  محل تحصيل واحد برادران
 صرفا با سوابق تحصيلي 30569 مترجمي زبان انگليسي 40 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 رفسنجان -عالمه جعفري  غيرانتفاعيسه موس - استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30570 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعيموسسه  - استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30571 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30572 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30573 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  -استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30574 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30575 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30576 ارداني مترجمي زبان انگليسيك 100 - زن مرد
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 كرمانشاه -شهيد رضايي  غيرانتفاعيموسسه  -استان كرمانشاه 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد
صيليصرفا با سوابق تح 30577 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد  

 گرگان - حكيم جرجاني  غيرانتفاعيموسسه  -استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30578 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 گنبدكاووس -شرق گلستان  غيرانتفاعيموسسه  -استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30579 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد

 نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان مازندران
 صرفا با سوابق تحصيلي 30580 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 بابل - علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30581 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 ساري -اديب مازندران  نتفاعيغيراموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30582 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 محمودآباد -خزر  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30583 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
صيليصرفا با سوابق تح 30584 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 30585 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 رامسر - رحمان  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30586 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 ساري - روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30587 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 ساري -سنا  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30588 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد

 قائمشهر -فروردين  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30589 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 يزد - علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  - ستان يزد ا
 صرفا با سوابق تحصيلي 30590 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد  محل تحصيل يزد

 يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيموسسه  - استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30591 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

  

  نور هاي تحصيلي دانشگاه پيام شتهر
  :خيلي مهم اتتذكر
فصل اول هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور مندرج در  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1

 . اين دفترچه راهنما مطلع گردند
  . صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«هاي متمركز براي  و در رشته» ردزن و م«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان  محل  پذيرش در كليه كدرشته - 2
مجلـس محتـرم شـوراي اسـالمي و      10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 3

پـذيرش  ، ها نون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهو در راستاي اجراي قا 20/8/96جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  نهمينمصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از    . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاهتحصيلي  هاي تعدادي از رشتهبراي 

پذيرش در . پذيرد صورت مي) عدل كتبي ديپلمم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي ، و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ها هاي دانشگاه كدرشته محل
   . به روش متمركز خواهد بود، گيرد هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي كليه كدرشته

لتحصـيلي  ا در مدارك تحصيلي فـارغ » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«نوع پذيرش ، براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو: توجه
  . درج نخواهد شد، شوند ها پذيرفته مي دانشجوياني كه در اين كدرشته
  

 مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 40601 مترجمي زبان انگليسي 50
 ركز تبريزم -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40602 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40603 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40604 زبان و ادبيات انگليسي 50
وابق تحصيليصرفا با س 40605 مترجمي زبان انگليسي 50  

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40606 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40607 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ميانه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40608 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40609 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40610 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اهر -ي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرق
 صرفا با سوابق تحصيلي 40611 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد خسروشاه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40612 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
رفا با سوابق تحصيليص 40613 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40614 مترجمي زبان انگليسي 50

  
 مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت
 صرفا با سوابق تحصيلي 40615 مترجمي زبان انگليسي 50

 ركز خويم - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40616 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40617 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
بق تحصيليصرفا با سوا 40618 مترجمي زبان انگليسي 50  

 مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40619 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اشنويه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40620 مترجمي زبان انگليسي 50

 احد سردشتو - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40621 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سيه چشمه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40622 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد فيرورق - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
سوابق تحصيلي صرفا با 40623 زبان و ادبيات انگليسي 50  

 واحد قره ضياالدين - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40624 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40625 مترجمي زبان انگليسي 50

 خلخالمركز  -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40626 مترجمي زبان انگليسي 50
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  فصل سوم 48 صفحه    آزمايشي زبان ي گروهها توضيحات و جداول رشته
  

 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 40627 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40628 يسيمترجمي زبان انگل 50
 واحد سرعين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40629 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40630 مترجمي زبان انگليسي 50
 آران و بيدگلمركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40631 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40632 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40633 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40634 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40635 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40636 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40637 زبان انگليسيمترجمي  50

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40638 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40639 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40640 يمترجمي زبان انگليس 50

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40641 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40642 مترجمي زبان انگليسي 50

 ركز نجف ابادم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40643 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40644 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40645 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد علويجه -انشگاه پيام نور استان اصفهان د
 صرفا با سوابق تحصيلي 40646 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40647 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40648 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز كرج - ور استان البرز دانشگاه پيام ن
 با آزمون 40649 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40650 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ماهدشت - دانشگاه پيام نور استان البرز 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40651 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نظر آباد - نشگاه پيام نور استان البرز دا
 صرفا با سوابق تحصيلي 40652 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40653 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دهلران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40654 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40655 مترجمي زبان انگليسي 50

 )محل تحصيل سعدآباد(مركز برازجان  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40656 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بوشهر -ن بوشهر دانشگاه پيام نور استا
 صرفا با سوابق تحصيلي 40657 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40658 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40659 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بندر ديلم -هر دانشگاه پيام نور استان بوش
 صرفا با سوابق تحصيلي 40660 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40661 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد جم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
يصرفا با سوابق تحصيل 40662 مترجمي زبان انگليسي 50  

 تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون 40663 زبان و ادبيات انگليسي 50
 با آزمون 40664 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

حصيليصرفا با سوابق ت 40665 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40666 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز پرند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40667 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز حسن آباد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40668 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دماوند - ام نور استان تهران دانشگاه پي
 صرفا با سوابق تحصيلي 40669 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40670 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40671 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ري - ران دانشگاه پيام نور استان ته
 با آزمون 40672 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40673 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شهريار - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40674 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد لواسانات - پيام نور استان تهران  دانشگاه
 صرفا با سوابق تحصيلي 40675 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بروجن - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40676 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شهركرد - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40677 ان و ادبيات انگليسيزب 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40678 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اردل - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40679 مترجمي زبان انگليسي 50

 قانواحد جون - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40680 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد سامان - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40681 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شلمزار - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
سوابق تحصيليصرفا با  40682 مترجمي زبان انگليسي 50  

 واحد گندمان - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40683 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد لردگان - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40684 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز طبس -ن جنوبي دانشگاه پيام نور استان خراسا
 صرفا با سوابق تحصيلي 40685 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40686 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40687 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز فردوس -وبي دانشگاه پيام نور استان خراسان جن
 صرفا با سوابق تحصيلي 40688 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40689 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
بق تحصيليصرفا با سوا 40690 مترجمي زبان انگليسي 50  

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40691 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40692 مترجمي زبان انگليسي 50

  مركز تربت حيدريه -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 )محل تحصيل دولت آباد زاوه(

 صرفا با سوابق تحصيلي 40693 زبان انگليسي مترجمي 50
 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40694 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40695 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40696 يات انگليسيزبان و ادب 50

 مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40697 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40698 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40699 ت انگليسيزبان و ادبيا 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40700 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40701 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40702 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز نيشابور -استان خراسان رضوي  دانشگاه پيام نور
 صرفا با سوابق تحصيلي 40703 زبان و ادبيات انگليسي 50
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 واحد تربت جام -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 40704 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد جوين نقاب -ان رضوي دانشگاه پيام نور استان خراس

 صرفا با سوابق تحصيلي 40705 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40706 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد سرخس -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

با سوابق تحصيلي صرفا 40707 مترجمي زبان انگليسي 50  
 مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40708 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40709 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد جاجرم -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
ا سوابق تحصيليصرفا ب 40710 مترجمي زبان انگليسي 50  

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40711 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40712 زبان و ادبيات انگليسي 50

 آبادانمركز  -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40713 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40714 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40715 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40716 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40717 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40718 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40719 ت انگليسيزبان و ادبيا 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40720 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40721 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40722 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40723 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40724 مترجمي زبان انگليسي 50

 د ايذهواح -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40725 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40726 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40727 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ماهشهر -اه پيام نور استان خوزستان دانشگ
 صرفا با سوابق تحصيلي 40728 زبان و ادبيات انگليسي 50

  واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40729 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40730 يزبان و ادبيات انگليس 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40731 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40732 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40733 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40734 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40735 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد خرمدره - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40736 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40737 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40738 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40739 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40740 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شاهرود - پيام نور استان سمنان دانشگاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40741 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40742 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40743 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40744 يمترجمي زبان انگليس 50

 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 40745 زبان و ادبيات انگليسي 50
 مركز ايرانشهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

رفا با سوابق تحصيليص 40746 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 مركز چابهار -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40747 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز زابل -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40748 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز زاهدان -ستان و بلوچستان دانشگاه پيام نور استان سي

 صرفا با سوابق تحصيلي 40749 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40750 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نيك شهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40751 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اوز -ر استان فارس دانشگاه پيام نو
 صرفا با سوابق تحصيلي 40752 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40753 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40754 مترجمي زبان انگليسي 50

 امهمركز خر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40755 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40756 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40757 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40758 ت انگليسيزبان و ادبيا 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40759 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز صفاشهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40760 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با سوابق تحصيلي صرفا 40761 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40762 مترجمي زبان انگليسي 50

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40763 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40764 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40765 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40766 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
ق تحصيليصرفا با سواب 40767 زبان و ادبيات انگليسي 50  

 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40768 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40769 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40770 يمترجمي زبان انگليس 50

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40771 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد قير و كارزين -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40772 مترجمي زبان انگليسي 50

 احد الرو -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40773 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40774 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40775 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بويين زهرا -نور استان قزوين  دانشگاه پيام
 صرفا با سوابق تحصيلي 40776 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40777 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40778 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شال -زوين دانشگاه پيام نور استان ق
 صرفا با سوابق تحصيلي 40779 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40780 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سلفچگان -دانشگاه پيام نور استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40781 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سنندج - ام نور استان كردستان دانشگاه پي
 صرفا با سوابق تحصيلي 40782 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40783 مترجمي زبان انگليسي 50
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 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

فا با سوابق تحصيليصر 40784 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40785 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40786 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40787 مترجمي زبان انگليسي 50

 اميارانواحد ك - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40788 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40789 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40790 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز كرمان -ه پيام نور استان كرمان دانشگا
 صرفا با سوابق تحصيلي 40791 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40792 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40793 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد كشكوييه -ان كرمان دانشگاه پيام نور است
 صرفا با سوابق تحصيلي 40794 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40795 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40796 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سنقر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40797 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40798 مترجمي زبان انگليسي 50

 اوهواحد پ -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40799 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد كنگاور -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40800 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
تحصيليصرفا با سوابق  40801 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40802 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد دهدشت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40803 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
ابق تحصيليصرفا با سو 40804 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40805 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40806 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گنبد كاووس - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40807 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آزاد شهر - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40808 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد كالله - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40809 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40810 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40811 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40812 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40813 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40814 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40815 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بروجرد -ور استان لرستان دانشگاه پيام ن
 صرفا با سوابق تحصيلي 40816 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خرم آباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40817 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40818 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ازنا -ستان دانشگاه پيام نور استان لر
 صرفا با سوابق تحصيلي 40819 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40820 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد كوهدشت -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40821 مترجمي زبان انگليسي 50

  

 مركز آمل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 40822 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40823 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40824 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بهشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40825 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز تنكابن - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40826 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40827 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40828 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40829 مترجمي زبان انگليسي 50

 آبادمركز محمود  - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40830 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بهنمير - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40831 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد رينه - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40832 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40833 جمي زبان انگليسيمتر 50

 واحد نكا - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40834 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40835 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40836 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40837 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40838 زبان و ادبيات انگليسي 50
بق تحصيليصرفا با سوا 40839 مترجمي زبان انگليسي 50  

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40840 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40841 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر لنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
صيليصرفا با سوابق تح 40842 مترجمي زبان انگليسي 50  

 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40843 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40844 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40845 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40846 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40847 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز كبودر آهنگ -استان همدان دانشگاه پيام نور 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40848 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40849 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
بق تحصيليصرفا با سوا 40850 مترجمي زبان انگليسي 50  

 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40851 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40852 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40853 دبيات انگليسيزبان و ا 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40854 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40855 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40856 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز يزد - تان يزد دانشگاه پيام نور اس
 صرفا با سوابق تحصيلي 40857 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40858 مترجمي زبان انگليسي 50
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