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 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   23 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور شتهر
  :خيلي مهم اتتذكر

ايـن  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
 . دفترچه راهنما مطلع گردند

  . صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«هاي متمركز براي  و در رشته» زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان  محل  پذيرش در كليه كدرشته - 2
مجلس محترم شوراي اسـالمي و مصـوبه    10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 3

پـذيرش بـراي   ، هـا  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشـجو در دانشـگاه   9/8/95جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  هفتمين
لذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته    . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاه هاي تحصيلي ز رشتهتعدادي ا

هاي تحصيلي فوق كه صرفاً بـا   پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي ، نور هاي دانشگاه پيام محل
   . به روش متمركز خواهد بود، گيرد ل سوابق تحصيلي صورت مياعما

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
  

 مركز تبريز -يام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه پ
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

ارتباط تصويري  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21696
50 صنايع دستي صرفا با سوابق تحصيلي  21697
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21698 عكاسي
80 صرفا با سوابق تحصيلي  21699 فرش
50 تاريخيمرمت بناهاي  صرفا با سوابق تحصيلي  21700
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21701 نقاشي
80 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي  21702
80 هنرهاي صناعي صرفا با سوابق تحصيلي  21703

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي  21704 فرش  50
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21705 نقاشي
50 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي  21706

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
هنر اسالمي  100 صرفا با سوابق تحصيلي  21707

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
هنر اسالمي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21708

 مركز اصفهان -پيام نور استان اصفهان دانشگاه 
ارتباط تصويري  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21709
50 صنايع دستي صرفا با سوابق تحصيلي  21710
50 طراحي پارچه صرفا با سوابق تحصيلي  21711
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21712 عكاسي
80 صرفا با سوابق تحصيلي  21713 فرش
50 يخيمرمت بناهاي تار صرفا با سوابق تحصيلي  21714
50 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي  21715
50 هنرهاي صناعي صرفا با سوابق تحصيلي  21716

 مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز 
مرمت بناهاي تاريخي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21717
50 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي  21718

 مركز بوشهر -ه پيام نور استان بوشهر دانشگا
ارتباط تصويري  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21719
50 مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي  21720

 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 
صنايع دستي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21721
50 طراحي پارچه صرفا با سوابق تحصيلي  21722
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21723 فرش
80 كتابت و نگارگري صرفا با سوابق تحصيلي  21724
50 مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي  21725
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21726 نقاشي
80 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي  21727
80 هنرهاي صناعي صرفا با سوابق تحصيلي  21728

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
ارتباط تصويري  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21729
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21730 عكاسي

  

  

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  21731 ارتباط تصويري  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21732 ر اسالميهن 50

 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21733 ارتباط تصويري  50

 مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21734 نقاشي  50

 مركز فردوس - دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي
 صرفا با سوابق تحصيلي  21735 صنايع دستي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21736 هنر اسالمي 50

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21737 صنايع دستي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21738 هنر اسالمي 50

 مركز قوچان -سان رضوي دانشگاه پيام نور استان خرا
 صرفا با سوابق تحصيلي  21739 صنايع دستي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21740 طراحي پارچه 50

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21741 صنايع دستي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21742 طراحي پارچه 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21743 يكتابت و نگارگر 80
 صرفا با سوابق تحصيلي  21744 هنر اسالمي 50

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21745 ارتباط تصويري  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21746 عكاسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21747 هنر اسالمي 50

 واحد سلطانيه - استان زنجان  دانشگاه پيام نور
 صرفا با سوابق تحصيلي  21748 مرمت بناهاي تاريخي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21749 هنر اسالمي 50

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21750 طراحي پارچه  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21751 مرمت بناهاي تاريخي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21752 نقاشي 50

 صرفا با سوابق تحصيلي  21753 هنر اسالمي 100

 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21754 صنايع دستي  50

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21755 مرمت بناهاي تاريخي  50

 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21756 صنايع دستي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21757 هنر اسالمي 50

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21758 عكاسي  50

 يليصرفا با سوابق تحص  21759 هنر اسالمي 100
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 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   24 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مركز فيروزآباد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

صنايع دستي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21760
 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 

ارتباط تصويري  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21761
50 صنايع دستي يليصرفا با سوابق تحص  21762

100 كتابت و نگارگري صرفا با سوابق تحصيلي  21763
50 مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي  21764
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21765 نقاشي

 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
كتابت و نگارگري  100 صرفا با سوابق تحصيلي  21766

 ركز سيرجانم -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
كتابت و نگارگري  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21767

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مرمت بناهاي تاريخي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21768

 مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
مرمت بناهاي تاريخي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21769

 مركز رشت -نور استان گيالن دانشگاه پيام 
هنر اسالمي  100 صرفا با سوابق تحصيلي  21770

 واحد رضوانشهر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
هنر اسالمي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21771

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صنايع دستي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21772

100 يهنر اسالم صرفا با سوابق تحصيلي  21773
100 هنرهاي صناعي صرفا با سوابق تحصيلي  21774

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي  21775 فرش  50
50 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي  21776

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
شته محلكدر عنوان رشته ظرفيت نحوه پذيرش 

 صرفا با سوابق تحصيلي  21777 فرش  50

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21778 مرمت بناهاي تاريخي  50

 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21779 هنر اسالمي  50

 رفا با سوابق تحصيليص  21780 هنرهاي صناعي 100

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21781 هنر اسالمي  50

 مركز ميبد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21782 ارتباط تصويري  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21783 صنايع دستي 50
 تحصيليصرفا با سوابق   21784 فرش 80
 صرفا با سوابق تحصيلي  21785 كتابت و نگارگري 80
 صرفا با سوابق تحصيلي  21786 نقاشي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21787 هنر اسالمي 80

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21788 ارتباط تصويري  50
 يصرفا با سوابق تحصيل  21789 صنايع دستي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21790 طراحي پارچه 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21791 عكاسي 50

 صرفا با سوابق تحصيلي  21792 فرش 100
 صرفا با سوابق تحصيلي  21793 مرمت بناهاي تاريخي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21794 نقاشي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21795 هنر اسالمي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21796 ي صناعيهنرها 80

  
  

  
    

  موسيقي نظامي نيمه متمركزتحصيلي   شتهر
  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران در دانشگاه هنر

  :تذكر خيلي مهم
بورسـيه  اختصاصي متمركز در فصل اول و همچنين شرايط و ضوابط عمومي و  هاي نيمه براي اطالع از شرايط و ضوابط و نحوه گزينش رشتهاوطلبان د -1

منـدرج در فصـل   ، هـا  پيوستبه بخش ) محل تحصيل پرديس كرج(براي رشته موسيقي نظامي در دانشگاه هنر تهران جمهوري اسالمي ايران ارتش 
  . مراجعه نماينداين دفترچه راهنما  مچهار

مجاز بـه انتخـاب ايـن    ، اند ه در جلسه آزمون شركت ننمودهلذا داوطلباني ك. باشد مي» با آزمون«متمركز موسيقي نظاني  نيمه  نحوه پذيرش در رشته - 2
 . باشند كدرشته محل نمي

  
 )محل تحصيل پرديس كرج(دانشگاه هنر 

 جنس پذيرش توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل عنوان رشته نيمسال
 اول دوم زن مرد

شرايط در -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
 با آزمون روزانه  27111 موسيقي نظامي - 12 -  مرد  انتهاي دفترچه
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   25 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  شود مطالب فصل اول اين دفترچه راهنما توصيه مي هاي خارجي زبانه داوطلبان گروه آزمايشي ب
 . را به دقت مطالعه نمايند)  كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشتهو ضوابط توضيحات و شرايط ( 

  مسو فصل
  

                                                                                                                                                     )    (  
  
  
  
در   منـدرج   و اختصاصـي   عمومي  دروس  با ضرايب  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  از نمره، هاي آن و گرايش انگليسي  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -1

  . شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( آزمايشي   گروه  اين  زيرگروه
در   منـدرج   و اختصاصـي   عمـومي   دروس  با ضرايب  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  از نمره، هاي آن يشو گرا آلماني  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -2

  . شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( آزمايشي   گروه  اين  زيرگروه
در   منـدرج   و اختصاصـي   عمـومي  دروس  با ضرايب  اختصاصيو   عمومي  آزمون  كل  از نمره، هاي آن و گرايش فرانسه  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -3

  . شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( آزمايشي   گروه  اين  زيرگروه
 سـاير داوطلبـان    نو همچني  بوده  ايتاليايي و يا روسي  آنان  خارجي  زبان  كه  هاي خارجي زبان  آزمايشي  در گروه  كننده شركت داوطلبان براي  آزمون  كل  نمره  -4

با   عمومي  آزمون  كل نمره  بر اساس. . . غيرفرانسه و يا غيرآلماني و،  غيرانگليسي  هاي خارجي زبان  هاي رشته  انتخاب  براي  آزمايشي گروه   در اين  كننده  شركت 
 . گيرد قرار مي  گزينش  و مالك  محاسبه  آزمايشي  گروه  اين )ذيل 2جدول شماره (در  مندرج  عمومي  دروس  ضرايب

  . است  بوده  خارجي  و معارف اسالمي و زبان  فرهنگ،  عربي زبان،  فارسي  و ادبيات  زبان : شامل  هاي خارجي زبان  آزمايشي  آزمون گروه عمومي    دروس -5
 آزمـون ،  اسـت   بـوده   فرانسه و يا آلمـاني ، انگليسي  آنان  امتحاني  خارجي  زبان  كه  داوطلباني  براي  هاي خارجي زبان  آزمايشي  آزمون گروه اختصاصي  دروس -6

 .  است  مربوط بوده  زبان  تخصصي 
زبان   درس  الزم  نمره  حداقل  داشتن  در صورت(  انتخابي  با رشته  متناسب  خارجي  زبان  درس  نمره،  و روسي  ايتاليايي  هاي خارجي زبان  تحصيلي  هاي در رشته -7

 . خواهد شد  ضرب 1/1در عدد  )كورمذ 
  . هاي خارجي در جدول ذيل درج شده است آزمايشي زبان  مربوط به گروه  در زيرگروه  امتحاني  از دروس  هر يك  ها و ضرائب از زيرگروه  يك هر  مواد امتحاني -8
 *

  . باشد هاي زبان و ادبيات انگليسي ـ مترجمي زبان انگليسي و آموزش زبان انگليسي مي هاي خارجي مربوط به رشته گروه آزمايشي زبان 1زيرگروه 
  . باشد ـ مترجمي زبان آلماني مي هاي زبان آلماني هاي خارجي مربوط به رشته گروه آزمايشي زبان 2زيرگروه ** 

  . باشد هاي زبان فرانسه گرايش ادبي ـ زبان فرانسه گرايش مترجمي مي هاي خارجي مربوط به رشته گروه آزمايشي زبان 3زيرگروه *** 
و  زبان، زبان و ادبيات اردو و چيني، نيايياسپا، ژاپني، روسي، هاي خارجي ايتاليايي هاي زبان هاي خارجي مربوط به رشته گروه آزمايشي زبان 4زيرگروه  ****

  .باشد و درس زبان تخصصي ندارد مي ادبيات تركي استانبولي
   
  

 مقطع تحصيلي و نوع گزينش، زيرگروه، )هاي خارجي زبان( 5هاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته

 مقطع تحصيلي زيرگروه نام رشته  رديف
  نشيگز نوع

 رديف رشتهكد  )روزانهي ها دوره(

 27 كشوري كارشناسي1 آموزش زبان انگليسي1
 36 كشوري كارشناسي4 زبان اسپانيايي2
 5 كشوري كارشناسي4 زبان ايتاليايي3
 7 كشوري كارشناسي4 زبان چيني4
 23 كشوري كارشناسي4 زبان روسي5
 11 كشوري كارشناسي4 زبان و ادبيات اردو6
 12 كشوري سيكارشنا4 زبان و ادبيات ارمني7
 2 كشوري كارشناسي4 زبان و ادبيات اسپانيايي8
 25 ناحيه اي كارشناسي1 زبان و ادبيات انگليسي9

 24 كشوري كارشناسي2 زبان و ادبيات آلماني10
 6 كشوري كارشناسي4زبان و ادبيات تركي استانبولي11
 9 كشوري كارشناسي4 زبان و ادبيات ژاپني12
 10 كشوري كارشناسي3 ادبيات فرانسه زبان و13
 21 قطبي كارشناسي1 مترجمي زبان انگليسي14
 20 كشوري كارشناسي2 مترجمي زبان آلماني15
 35 كشوري كارشناسي3 مترجمي زبان فرانسه16
 17 كشوري كارداني1كارداني آموزش زبان انگليسي17
 19 كشوري كارداني1كارداني مترجمي زبان انگليسي18

 هاي آزمايشي ضرايب دروس به تفكيك زيرگروه
 نام گروه آزمايشي مواد امتحاني

كد 
 هگرو

  4زيرگروه 
****

 3زيرگروه 
*** 

 2زيرگروه 
** 

  1 زيرگروه
* 

زبان و ادبيات فارسي -1 4 4 4 4
دروس 
 عمومي

 5 هاي خارجي زبان

زبان عربي - 2 2 2 2 2
فرهنگ و  معارف اسالمي - 3 3 3 3 3
زبان خارجي - 4 2 2 2 4
زبان تخصصي انگليسي 4 0 0 0 درس 

 تخصصي
زبان تخصصي آلماني 0 4 0 0
زبان تخصصي فرانسه 0 0 4 0
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   26 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  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
 3992 1236  2756  روزانه

 1097  420  677  )شبانه(نوبت دوم 
 20  -  20  محروم سهميه مناطق

 281 -  281  )ويژه داوطلبان آزاد(فرهنگيان دانشگاه 
 12950  12750  200  پيام نوردانشگاه 
 5101 4846  255غيرانتفاعيآموزش عالي مؤسسات ها و  دانشگاه
 120 120 -غيرانتفاعي) الكترونيك(مجازي 

 35 35 - پرديس خودگردان

 23596 19407  4189  جمع

  
  هاي خارجي لي گروه آزمايشي زبانهاي تحصي 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

ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي  از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوهو همچنين اين دفترچه راهنما  اولدر فصل  ها دوره
 . مطلع گردندنيز اين دفترچه راهنما   )ها پيوست(م چهارفصل مندرج در 

از ارائه ، نمايند اقدام به پذيرش دانشجو مي 1396كه 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، اه و يا اسكان دانشجوييخوابگ
 . شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي

 
 بروجرد - جردي دانشگاه آيت اله برو

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
  36 36 - 72 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22001

10 10 - 20 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22002
 گاه اراكدانش

35 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22003
35 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22004
10 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22005
10 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22006

 دانشگاه اروميه

- 45 زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22007
45 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22008
60 - زن مرد زبان و ادبيات تركي استانبولي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22009

 دانشگاه اصفهان

35 - زن مرد   زبان چيني با آزمون روزانه  22010
30 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22011
30 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22012
40 - زن مرد مترجمي زبان آلماني با آزمون روزانه  22013
30 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22014
5 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22015
5 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون نوبت دوم  22016
5 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22017
50 - زن مرد زبان و ادبيات ارمني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22018

 )ويژه خواهران( تهران - ) س(دانشگاه الزهرا 

25 - زن -   زبان روسي با آزمون روزانه  22019
25 - زن - زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22020
25 - زن - مترجمي زبان فرانسه با آزمون روزانه  22021

 دانشگاه ايالم

20 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22022
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22023

 دانشگاه بجنورد

50 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22024
60 - زن مرد زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22025

 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

40 - زن مرد   زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22026
40 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22027

 دانشگاه بيرجند

45 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22028
45 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22029
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي سوابق تحصيلي صرفا با نوبت دوم  22030
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22031
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   27 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 قزوين - ) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
30 - زن مرد   انگليسيآموزش زبان  با آزمون روزانه  22032

30 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22033
 دانشگاه تبريز

30 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22034
27 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22035
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22036
18 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون نوبت دوم  22037

 دانشگاه تهران

25 - زن مرد   زبان ايتاليايي با آزمون روزانه  22038
20 - زن مرد زبان چيني با آزمون روزانه  22039
25 - زن مرد زبان روسي با آزمون روزانه  22040
25 - زن مرد ادبيات اسپانياييزبان و  با آزمون روزانه  22041
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22042
25 - زن مرد زبان و ادبيات ژاپني با آزمون روزانه  22043
20 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22044
20 - زن مرد مترجمي زبان آلماني با آزمون روزانه  22045
25 - زن مرد زبان و ادبيات اردو صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22046

 دانشگاه جهرم

35 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22047
 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

48 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22048
12 - زن مرد بيات انگليسيزبان و اد با آزمون نوبت دوم  22049
50 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22050
10 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22051

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

60 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي زمونبا آ روزانه  22052
 )محل تحصيل واحد كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي 

20 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22053
 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

35 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22054
 كرمانشاه - دانشگاه رازي 

40 - زن مرد   ن و ادبيات انگليسيزبا با آزمون روزانه  22055
40 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22056

 دانشگاه زابل

35 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22057
35 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22058
15 - نز مرد آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22059
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22060

35 - زن  مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مترجمي زبان انگليسي پرديس خودگردان  22061 صرفا با سوابق تحصيلي
 دانشگاه زنجان

30 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22062
35 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22063

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 

30 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22064
5 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22065

 شگاه سمناندان

35 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22066
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22067

 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

- 30 زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22068
30 - زن مرد ت انگليسيزبان و ادبيا صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22069
30 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22070
- 30 زن مرد آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22071
30 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22072
30 - زن ردم مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22073

 دانشگاه شهركرد

37 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22074
3 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22075

 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

25 - زن مرد   يزبان و ادبيات انگليس با آزمون روزانه  22076
25 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22077
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22078
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22079

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

25 - زن مرد   زبان چيني با آزمون وزانهر  22080
20 - زن مرد زبان روسي با آزمون روزانه  22081
20 - زن مرد زبان و ادبيات آلماني با آزمون روزانه  22082
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22083
20 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22084

 هوازا - دانشگاه شهيد چمران 

- 30 زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22085
30 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22086
- 10 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22087
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   28 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 اهواز -دانشگاه شهيد چمران   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
رشتهعنوان  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
10 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22088
34 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22089
6 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22090

 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

45 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22091
 دانشگاه شيراز

35 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22092
35 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22093

 دانشگاه صنعتي شاهرود

45 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22094
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22095

 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

30 - زن مرد   زبان اسپانيايي با آزمون روزانه  22096
18 - زن مرد زبان چيني ونبا آزم روزانه  22097
30 - زن مرد زبان روسي با آزمون روزانه  22098
30 - زن مرد زبان و ادبيات آلماني با آزمون روزانه  22099
30 - زن مرد زبان و ادبيات اسپانيايي با آزمون روزانه  22100
18 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22101
30 - زن مرد استانبولي زبان و ادبيات تركي با آزمون روزانه  22102
18 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22103
30 - زن مرد مترجمي زبان فرانسه با آزمون روزانه  22104
25 - زن مرد زبان اسپانيايي با آزمون نوبت دوم  22105
15 - زن مرد زبان چيني با آزمون نوبت دوم  22106
25 - زن مرد زبان روسي با آزمون نوبت دوم  22107
25 - زن مرد زبان و ادبيات اسپانيايي با آزمون نوبت دوم  22108
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22109
25 - زن مرد زبان و ادبيات تركي استانبولي با آزمون نوبت دوم  22110
15 - زن مرد يسيمترجمي زبان انگل با آزمون نوبت دوم  22111
25 - زن مرد مترجمي زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم  22112

 دانشگاه فردوسي مشهد

25 - زن مرد   زبان روسي با آزمون روزانه  22113
25 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22114
25 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22115
25 - زن مرد مترجمي زبان فرانسه با آزمون روزانه  22116
20 - زن مرد زبان روسي با آزمون نوبت دوم  22117
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22118
10 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون نوبت دوم  22119
15 - زن مرد ن فرانسهمترجمي زبا با آزمون نوبت دوم  22120

 دانشگاه قم

  50 40 - 90 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22121
 دانشگاه كاشان

15 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22122
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22123

15 - زن  - محل تحصيل پرديس خواهران آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22126
8 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22124
8 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22125

8 - زن  - محل تحصيل پرديس خواهران آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22127
 سنندج - ان دانشگاه كردست

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22128
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22129

 )ويژه خواهران( بجنورد -دانشگاه كوثر 

50 - زن -   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22130
50 - زن - سيزبان و ادبيات انگلي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22131

 گرگان -دانشگاه گلستان 

30 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22132
30 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22133
10 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22134
10 - زن مرد ت انگليسيزبان و ادبيا با آزمون نوبت دوم  22135

 دانشگاه گنبد

30 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22136
30 - زن مرد زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22137
30 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22138

 رشت -دانشگاه گيالن 

40 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22139
- 40 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22140
60 - زن مرد زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22141

 خرم آباد -دانشگاه لرستان 

35 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22142
 )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(خرم آباد  -انشگاه لرستان د

40 - - مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22143
15 - - مرد آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22144

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت(خرم آباد  -دانشگاه لرستان 

60 - زن -   ان و ادبيات انگليسيزب صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22145
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   29 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 بابلسر -دانشگاه مازندران 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
20 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22146

20 - زن مرد ان و ادبيات انگليسيزب با آزمون روزانه  22147
20 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22148
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22149
20 - زن مرد زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22150
20 - زن مرد زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22151

 )محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري نوشهر(بابلسر  -دانشگاه مازندران 

20 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22152
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22153

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

40 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22154
 دانشگاه مراغه

40 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22155
5 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22156

 دانشگاه مالير

30 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22157
45 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22158

 دانشگاه نيشابور

30 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22159
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22160

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 

40 - زن مرد   دبيات انگليسيزبان و ا صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22161
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22162
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22163
40 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي يصرفا با سوابق تحصيل نوبت دوم  22164

 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

25 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22165
45 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22166
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22167

 بندر عباس - دانشگاه هرمزگان 

25 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22168
10 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22169

 دانشگاه ياسوج

50 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22170
20 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22171

 دانشگاه يزد

40 - زن مرد   ان و ادبيات انگليسيزب با آزمون روزانه  22172
 )مهريز شهرستانمحل تحصيل (دانشگاه يزد 

40 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22173
 )ويژه خواهران( قم -) س(دانشكده علوم انساني حضرت معصومه

35 - زن -   مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22174
35 - زن - مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22175

 )ويژه خواهران( رفسنجان -) س(دانشكده علوم انساني حضرت نرجس

40 - زن -   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22176
 مجتمع آموزش عالي بم

40 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صيليصرفا با سوابق تح روزانه  22177
20 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22178

 مجتمع آموزش عالي گناباد

  15 20 - 35 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22179
2 2 - 4 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22180

 مركز آموزش عالي كاشمر

80 - زن دمر   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22181
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   30 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مناطق محرومسهميه هاي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
لـذا داوطلبـاني كـه در جلسـه     . 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 مودهآزمون شركت نن
 . باشد مي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  دوره تحصيلي در كليه رشته - 2
و همچنـين  هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم مندرج در فصل اول  هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 3

  . مطلع گردنداين دفترچه راهنما ) ها پيوست( چهارمها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در فصل  ايط و ضوابط دانشگاهشر
  

 )ورزقان و هريس، اهر(مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان اذربايجان شرقي

 توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل 
جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش

 وان رشتهعن نيمسال
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

زن  مرد  دانشگاه مراغه - 1   12847 آموزش زبان انگليسي
 بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان محروم چهارمحال و

-  مرد  )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(خرم آباد  -دانشگاه لرستان  - 1   12848 آموزش زبان انگليسي
1  1 دانشگاه شهركرد - 2   12849 مترجمي زبان انگليسي

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كردستان
2  2  سنندج -دانشگاه كردستان  - 4   12850 آموزش زبان انگليسي
2  2 سنندج -دانشگاه كردستان  - 4   12851 زبان و ادبيات انگليسي

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كرمانشاه
2  1  دانهم -دانشگاه بوعلي سينا  - 3   12852 مترجمي زبان انگليسي
 بويراحمد مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كهكيلويه و

زن  مرد  دانشگاه جهرم - 3   12853 مترجمي زبان انگليسي
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم هرمزگان

1  1  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  - 2   12854 آموزش زبان انگليسي
  
  

  فرهنگيان ودانشگاه  آموزش زبان انگليسيلي تحصي  رشته
 ويژه داوطلبان آزاد تربيت دبير شهيد رجاييدانشگاه 

  :خيلي مهم اتتذكر
شـركت  لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون . باشد مي» با آزمون« تربيت دبير شهيد رجاييدانشگاه آموزش زبان انگليسي دانشگاه فرهنگيان و تحصيلي   نحوه پذيرش در رشته -1

  . باشند ها نمي مجاز به انتخاب اين كدرشته محل، اند ننموده
 . باشد مي) مهرماه(هاي اين بخش در نيمسال اول  ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -2
در فصـل  منـدرج  مزبور  هاي دانشگاهدر  نشجونحوه پذيرش داشرايط از فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -3

  . اين دفترچه راهنما مطلع گردند) ها وستپي(م چهار
، اين دفترچـه راهنمـا   چهارمفصل  2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست مي، تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -4

، مصـاحبه  بـراي  ظرفيت 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
، شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت طريق از و يالكترونيك بصورت ريال) هزارپنجاه و يك( 000/51 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش و معاينه
  . نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته اين به عالقمندي بابت

 ذربايجان غربيآمخصوص داوطلبان بومي استان 

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

  15784 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  2ناحيه . محل خدمت اروميه/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15785 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سيلوانا/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  15786 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت نازلو/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ س شهيد بهشتي زنجانپردي
محل خدمت پيرانشهر/سردشت، مخصوص داوطلبان بومي پيرانشهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان   15787 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
محل خدمت سردشت/سردشت، مخصوص داوطلبان بومي پيرانشهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان   15788 آموزش زبان انگليسي 1  مرد

  15789 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت سردشت/سردشت، مخصوص داوطلبان بومي پيرانشهر/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15790 انگليسي آموزش زبان 1  مرد محل خدمت تكاب/تكاب، مخصوص داوطلبان بومي شاهين دژ/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15791 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت خوي/چايپاره، مخصوص داوطلبان بومي خوي/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  15792 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت خوي/چايپاره، مخصوص داوطلبان بومي خوي/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15793 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سلماس/اوطلبان بومي سلماسمخصوص د/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15794 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت چالدران/چالدران، شوط، پلدشت، مخصوص داوطلبان بومي ماكو/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15795 آموزش زبان انگليسي 1  مرد حل خدمت شوطم/چالدران، شوط، پلدشت، مخصوص داوطلبان بومي ماكو/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15796 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ماكو/چالدران، شوط، پلدشت، مخصوص داوطلبان بومي ماكو/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15797 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت مياندوآب/مخصوص داوطلبان بومي مياندوآب/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15798 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت اشنويه/اشنويه، مخصوص داوطلبان بومي نقده/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
  15799 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت پارس آباد/پارس آباد، مخصوص داوطلبان بومي بيله سوار/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
  15800 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  طالقان -اشتهارد  :محل خدمت/طالقان، مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15801 آموزش زبان انگليسي 1  زن طالقان -اشتهارد  :محل خدمت/طالقان، مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15802 آموزش زبان انگليسي 1  زن مناطق چهارگانه كرج :محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي كرج/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15803 آموزش زبان انگليسي 4  مرد نه كرجمناطق چهارگا :محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي كرج/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15804 آموزش زبان انگليسي 3  مرد ساوجبالغ-نظرآباد :محل خدمت/ساوجبالغ، مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15805 آموزش زبان انگليسي 1  زن ساوجبالغ-نظرآباد :خدمتمحل /ساوجبالغ، مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
  15806 آموزش زبان انگليسي 3  مرد  محل خدمت ايالم/مخصوص داوطلبان بومي ايالم/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15807 وزش زبان انگليسيآم 1  مرد محل خدمت دهلران/مخصوص داوطلبان بومي دهلران/ پرديس شهيد باهنر اراك
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   31 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر

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

  15808 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت خارك/تنگستان، مخصوص داوطلبان بومي بوشهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محل خدمت تنگستان/تنگستان، مخصوص داوطلبان بومي بوشهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   15809 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
  15810 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بوشهر/تنگستان، مخصوص داوطلبان بومي بوشهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  15811 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت دشتستان/داوطلبان بومي دشتستان مخصوص/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15812 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سعدآباد/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  15813 آموزش زبان انگليسي 1  زن خدمت عسلويه محل/دير، جم، كنگان، دشتي، مخصوص داوطلبان بومي عسلويه/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15814 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت دشتي/دير، جم، كنگان، دشتي، مخصوص داوطلبان بومي عسلويه/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  15815 آموزش زبان انگليسي 1  مرد نمحل خدمت كنگا/دير، جم، كنگان، دشتي، مخصوص داوطلبان بومي عسلويه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  15816 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت كاكي/دير، جم، كنگان، دشتي، مخصوص داوطلبان بومي عسلويه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  15817 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت گناوه/ديلم، مخصوص داوطلبان بومي گناوه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
  15818 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  1بهارستان  :محل خدمت/چهاردانگه، رباط كريم، اسالمشهر، مخصوص داوطلبان بومي بهارستان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15819 آموزش زبان انگليسي 1  مرد 2بهارستان  :محل خدمت/چهاردانگه، رباط كريم، اسالمشهر، ستانمخصوص داوطلبان بومي بهار/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15820 آموزش زبان انگليسي 1  مرد پرديس :محل خدمت/پاكدشت، دماوند، رودهن، مخصوص داوطلبان بومي پرديس/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15821 آموزش زبان انگليسي 3  زن تهران 19تا 15مناطق : محل خدمت/شميرانات، مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15822 آموزش زبان انگليسي 17  مرد تهران 19تا 15مناطق : محل خدمت/شميرانات، مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  15823 آموزش زبان انگليسي 1  مرد شهريار :محل خدمت/بهارستان، شهرقدس، شهريار، مالرد، مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم/ تهران -گاه تربيت دبير شهيد رجايي دانش
  15824 آموزش زبان انگليسي 1  مرد پاكدشت: محل خدمت/پاكدشت، پيشوا، ورامين، قرچك، كهريزك، مخصوص داوطلبان بومي ري/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15825 آموزش زبان انگليسي 1  مرد شهر قدس :محل خدمت/شهريار، مالرد، مخصوص داوطلبان بومي شهرقدس/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15826 آموزش زبان انگليسي 1  مرد فيروزكوه :محل خدمت/ديسپر، رودهن، دماوند، مخصوص داوطلبان بومي فيروزكوه/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15827 آموزش زبان انگليسي 1  مرد قرچك :محل خدمت/ري، كهريزك، پاكدشت، جوادآباد، ورامين، مخصوص داوطلبان بومي قرچك/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15828 آموزش زبان انگليسي 1  مرد ورامين: محل خدمت/كهريزك، جوادآباد، پيشوا، پاكدشت، قرچك، ن بومي ورامينمخصوص داوطلبا/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15829 آموزش زبان انگليسي 1  مرد پيشوا :محل خدمت/جواد آباد، پيشوا، پاكدشت، مخصوص داوطلبان بومي ورامين/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 بختياريو بومي استان چهارمحال  مخصوص داوطلبان
  15830 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  بلداجي، گندمان، محل خدمت بروجن/مخصوص داوطلبان بومي بروجن/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  15831 موزش زبان انگليسيآ 1  مرد بن، سامان، الران، محل خدمت شهركرد/بن، سامان، مخصوص داوطلبان بومي شهر كرد/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  15832 آموزش زبان انگليسي 2  زن كوهرنگ، محل خدمت فارسان/فارسان، مخصوص داوطلبان بومي كوهرنگ/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15833 آموزش زبان انگليسي 1  مرد كوهرنگ، محل خدمت فارسان/فارسان، مخصوص داوطلبان بومي كوهرنگ/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  15834 آموزش زبان انگليسي 1  زن كيار، ميانكوه، محل خدمت اردل/اردل، مخصوص داوطلبان بومي كيار/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15835 آموزش زبان انگليسي 1  مرد كيار، ميانكوه، محل خدمت اردل/اردل، مخصوص داوطلبان بومي كيار/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  15836 آموزش زبان انگليسي 1  زن عشاير، خانميرزا، فالرد، محل خدمت لردگان/مخصوص داوطلبان بومي لردگان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15837 آموزش زبان انگليسي 3  مرد عشاير، خانميرزا، فالرد، محل خدمت لردگان/مخصوص داوطلبان بومي لردگان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 بومي استان خراسان جنوبي مخصوص داوطلبان
  15838 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت بيرجند/درميان، خوسف، مخصوص داوطلبان بومي بيرجند/ پرديس دكتر شريعتي ساري

محل خدمت بيرجند/درميان، خوسف، مخصوص داوطلبان بومي بيرجند/ پرديس رسالت زاهدان   15839 آموزش زبان انگليسي 1  زن
  15840 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت نهبندان/نهبندان، مخصوص داوطلبان بومي سربيشه/ شريعتي ساري پرديس دكتر

  15841 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت فردوس/فردوس، مخصوص داوطلبان بومي سرايان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15842 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سرايان/فردوس، مخصوص داوطلبان بومي سرايان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15843 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت قاين/قاينات، مخصوص داوطلبان بومي زيركوه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15844 نگليسيآموزش زبان ا 1  مرد محل خدمت طبس/دستگردان، طبس، مخصوص داوطلبان بومي بشرويه/ پرديس دكتر شريعتي ساري

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
  15845 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت باخرز/تربت جام، تايباد، مخصوص داوطلبان بومي باخرز/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15846 آموزش زبان انگليسي 1  مرد فمحل خدمت خوا/زاوه، رشتخوار، خواف، مخصوص داوطلبان بومي تربت حيدريه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15847 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت تبادكان/مخصوص داوطلبان بومي مشهد/ پرديس دكتر شريعتي ساري

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
  15848 نگليسيآموزش زبان ا 1  مرد  محل خدمت بجنورد/مخصوص داوطلبان بومي بجنورد/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15849 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت گرمه/گرمه، مخصوص داوطلبان بومي جاجرم/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15850 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت شيروان/فاروج، مخصوص داوطلبان بومي شيروان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15851 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت مانه وسملقان/رازوجرگالن، لبان بومي مانه وسملقانمخصوص داوط/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15852 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت رازوجرگالن/رازوجرگالن، مخصوص داوطلبان بومي مانه وسملقان/ پرديس رسالت زاهدان
 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان

  15853 آموزش زبان انگليسي 2  مرد  محل خدمت شادگان/شادگان، خرمشهر، هويزه، دشت آزادگان، مخصوص داوطلبان بومي آبادان/ اراكپرديس شهيد باهنر 
  15854 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت دشت آزادگان/شادگان، خرمشهر، هويزه، دشت آزادگان، مخصوص داوطلبان بومي آبادان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15855 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت اروندكنار/شادگان، خرمشهر، هويزه، دشت آزادگان، مخصوص داوطلبان بومي آبادان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15856 انگليسيآموزش زبان  1  مرد محل خدمت آبادان/شادگان، خرمشهر، هويزه، دشت آزادگان، مخصوص داوطلبان بومي آبادان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15857 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت باوي/حميديه، باوي، اهواز، مخصوص داوطلبان بومي كارون/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15858 ليسيآموزش زبان انگ 1  مرد محل خدمت باغملك/مسجدسليمان، اللي، انديكا، هفتكل، باغملك، مخصوص داوطلبان بومي ايذه/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15859 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت مناطق عشايري به انتخاب استان/مسجدسليمان، اللي، انديكا، هفتكل، باغملك، مخصوص داوطلبان بومي ايذه/ پرديس شهيد باهنر اراك

  15860 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت رامشير/بندرماهشهر، هنديجان، ديهامي، بهبهان، رامشير، رامهرمز، مخصوص داوطلبان بومي آغاجاري/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15861 آموزش زبان انگليسي 2  مرد محل خدمت شوشتر/شوشتر، انديمشك، شوش، مخصوص داوطلبان بومي دزفول/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15862 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت شاوور/ترشوش، انديمشك، شوش، مخصوص داوطلبان بومي دزفول/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15863 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت دزفول/شوشتر، انديمشك، شوش، مخصوص داوطلبان بومي دزفول/ پرديس شهيد باهنر اراك

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
  15864 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت افشار/خرمدره، ابهر، نيهسلطا، مخصوص داوطلبان بومي خدابنده/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15865 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بزينه رود/خرمدره، ابهر، سلطانيه، مخصوص داوطلبان بومي خدابنده/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15866 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت انگوران/نماهنشا، ايجرود، مخصوص داوطلبان بومي زنجان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15867 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ماهنشان/ماهنشان، ايجرود، مخصوص داوطلبان بومي زنجان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
  15868 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت دامغان/باداميرآ، مخصوص داوطلبان بومي دامغان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15869 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت اميرآباد/اميرآباد، مخصوص داوطلبان بومي دامغان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15870 زبان انگليسيآموزش  2  مرد محل خدمت سمنان/مهدي شهر، سرخه، مخصوص داوطلبان بومي سمنان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15871 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ميامي/بسطام، بيارجمند، مخصوص داوطلبان بومي ميامي/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15872 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت ميامي/بسطام، بيارجمند، مخصوص داوطلبان بومي ميامي/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15873 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت بيارجمند/بسطام، بيارجمند، مخصوص داوطلبان بومي ميامي/ زنجان) س(يس فاطمة الزهراءپرد

  15874 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت آرادان/مخصوص داوطلبان بومي آرادان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15875 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت گرمسار/آرادان، بومي گرمسار مخصوص داوطلبان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15876 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت مهدي شهر/مخصوص داوطلبان بومي مهدي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   32 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و

ظرفيت جنس  محل خدمت/بان بومي مخصوص داوطل/ دانشگاه يا پرديس محل تحصيل   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

  15877 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت فنوج/الشار، فنوج، سرباز، راسك، دلگان، بمپور، بزمان، مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15878 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ايرانشهر/الشار، فنوج، سرباز، راسك، دلگان، بمپور، بزمان، ان بومي ايرانشهرمخصوص داوطلب/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15879 انگليسي آموزش زبان 1  مرد محل خدمت بمپور/الشار، فنوج، سرباز، راسك، دلگان، بمپور، بزمان، مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15880 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت دلگان/الشار، فنوج، سرباز، راسك، دلگان، بمپور، بزمان، مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15881 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت سرباز/الشار، فنوج، سرباز، راسك، دلگان، بمپور، بزمان، مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر/ پرديس رسالت زاهدان
  15882 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت نيكشهر/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15883 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سراوان/بم پشت، جالق، مهرستان، سيب و سوران، سراوان، نوك آباد، ان بومي خاشمخصوص داوطلب/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
محل خـدمت سـيب و/بم پشت، جالق، مهرستان، سيب و سوران، سراوان، نوك آباد، مخصوص داوطلبان بومي خاش/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15884 وزش زبان انگليسيآم 1  مرد سوران
  15885 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بنت/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15886 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت جالق/بم پشت، جالق، مهرستان، رانسيب و سو، سراوان، نوك آباد، مخصوص داوطلبان بومي خاش/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15887 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت چابهار/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15888 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت خاش/بم پشت، جالق، مهرستان، سيب و سوران، سراوان، نوك آباد، مخصوص داوطلبان بومي خاش /پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15889 ان انگليسيآموزش زب 1  مرد محل خدمت دشتياري/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
محل خدمت بم پشت/بم پشت، جالق، مهرستان، سيب و سوران، سراوان، نوك آباد، مخصوص داوطلبان بومي خاش/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان   15890 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
  15891 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت قصرقند/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15892 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت كنارك/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
محـل خـدمت/بـم پشـت  ، جـالق ، مهرسـتان ، سـيب و سـوران  ، سـراوان ، نوك آباد، خصوص داوطلبان بومي خاشم/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15893 آموزش زبان انگليسي 1  مرد مهرستان
  15894 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت كنارك/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس رسالت زاهدان
  15895 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت مهرستان/بم پشت، جالق، مهرستان، سيب و سوران، سراوان، نوك آباد، مخصوص داوطلبان بومي خاش/ پرديس رسالت زاهدان
  15896 آموزش زبان انگليسي 1  زن م پشتمحل خدمت ب/بم پشت، جالق، مهرستان، سيب و سوران، سراوان، نوك آباد، مخصوص داوطلبان بومي خاش/ پرديس رسالت زاهدان
  15897 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت بنت/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس رسالت زاهدان
  15898 آموزش زبان انگليسي 1  زن خدمت دشتياري محل/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس رسالت زاهدان

  15899 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت نيمروز/هيرمند، نيمروز، هامون، بنجار، زهك، مخصوص داوطلبان بومي زابل/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15900 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت هيرمند/هيرمند، نيمروز، هامون، جاربن، زهك، مخصوص داوطلبان بومي زابل/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15901 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت نيمروز/هيرمند، نيمروز، هامون، بنجار، زهك، مخصوص داوطلبان بومي زابل/ پرديس رسالت زاهدان
  15902 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت هيرمند/هيرمند، نيمروز، هامون، اربنج، زهك، مخصوص داوطلبان بومي زابل/ پرديس رسالت زاهدان

  15903 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ميرجاوه/نصرت آباد، ميرجاوه، مخصوص داوطلبان بومي زاهدان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15904 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت نصرت آباد/نصرت آباد، ميرجاوه، مي زاهدانمخصوص داوطلبان بو/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15905 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت عشاير/نصرت آباد، ميرجاوه، مخصوص داوطلبان بومي زاهدان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15906 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت ميرجاوه/نصرت آباد، ميرجاوه، مخصوص داوطلبان بومي زاهدان/ پرديس رسالت زاهدان
  15907 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت نصرت آباد/نصرت آباد، ميرجاوه، مخصوص داوطلبان بومي زاهدان/ پرديس رسالت زاهدان

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
محل خدمت يكـي از منـاطق آموزشـي/مرودشت، كوار، شيراز، سروستان، خرامه، ارسنجان، بان بومي سپيدانمخصوص داوطل/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  15908 آموزش زبان انگليسي 1  زن  دامنه پذيرش به انتخاب استان
دمت يكـي از منـاطق آموزشـيمحل خـ /مرودشت، كوار، شيراز، سروستان، خرامه، ارسنجان، مخصوص داوطلبان بومي سپيدان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  15909 آموزش زبان انگليسي 1  مرد دامنه پذيرش به انتخاب استان
  15910 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استان/ني ريز، فسا، استهبان، مخصوص داوطلبان بومي داراب/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

محل خدمت يكـي از منـاطق آموزشـي/قير و كارزين، فيروزآباد، فراشبند، زرين دشت، داراب، مخصوص داوطلبان بومي جهرم/ المه طباطبائي بوشهرپرديس ع
  15911 آموزش زبان انگليسي 1  مرد دامنه پذيرش به انتخاب استان
  15912 آموزش زبان انگليسي 1  مرد ل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استانمح/ممسني، كازرون، مخصوص داوطلبان بومي رستم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنـه پـذيرش بـه انتخـاب/مهر، المرد، الرستان، گراش، مخصوص داوطلبان بومي خنج/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15913 آموزش زبان انگليسي 1  زن استان

محل خدمت يكي از منـاطق آموزشـي دامنـه پـذيرش بـه انتخـاب/مهر، المرد، الرستان، گراش، مخصوص داوطلبان بومي خنج/ ديس عالمه طباطبائي بوشهرپر
  15914 آموزش زبان انگليسي 1  مرد استان

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
  15915 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت آبيك/زوينق، البرز، مخصوص داوطلبان بومي آبيك/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15916 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت آوج/بويين زهرا، تاكستان، مخصوص داوطلبان بومي آوج/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15917 آموزش زبان انگليسي 1  دمر محل خدمت بويين زهرا/بويين زهرا، تاكستان، مخصوص داوطلبان بومي آوج/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15918 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت خرمدشت/بويين زهرا، تاكستان، مخصوص داوطلبان بومي آوج/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  15919 نگليسيآموزش زبان ا 1  زن محل خدمت تاكستان/بويين زهرا، تاكستان، مخصوص داوطلبان بومي آوج/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان

  15920 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  زيويه، بانه، محل خدمت سقز/سقز، مخصوص داوطلبان بومي بانه/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15921 آموزش زبان انگليسي 1  مرد كراني، ديواندره، محل خدمت بيجار/ديواندره، مخصوص داوطلبان بومي بيجار/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15922 آموزش زبان انگليسي 1  مرد سريش آباد، دهگالن، محل خدمت قروه/دهگالن، مخصوص داوطلبان بومي قروه/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15923 يسيآموزش زبان انگل 1  مرد سروآباد، محل خدمت مريوان/سروآباد، مخصوص داوطلبان بومي مريوان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15924 آموزش زبان انگليسي 1  مرد كالترزان، موچش، كامياران، محل خدمت سنندج/كامياران، مخصوص داوطلبان بومي سنندج/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
  15925 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت ارزوئيه/سيرجان، بررا، بردسير، بافت، مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15926 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سيرجان/سيرجان، رابر، بردسير، بافت، مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15927 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت سيرجان/سيرجان، رابر، دسيربر، بافت، مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه/ پرديس رسالت زاهدان
  15928 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت رابر/سيرجان، رابر، بردسير، بافت، مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه/ پرديس رسالت زاهدان

  15929 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ريگان/ريگان كرمان، هرجف، نرماشير، مخصوص داوطلبان بومي بم/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15930 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بم/ريگان كرمان، فهرج، نرماشير، مخصوص داوطلبان بومي بم/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15931 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت فهرج/ريگان كرمان، فهرج، اشيرنرم، مخصوص داوطلبان بومي بم/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15932 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت ريگان/ريگان كرمان، فهرج، نرماشير، مخصوص داوطلبان بومي بم/ پرديس رسالت زاهدان
  15933 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت كهنوج/كهنوجف منوجان، قلعه گنج، فارياب، رودبار، دعنبرآبا، مخصوص داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15934 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت منوجان/كهنوجف منوجان، قلعه گنج، فارياب، رودبار، عنبرآباد، مخصوص داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15935 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت رودبار/كهنوجف منوجان، قلعه گنج، فارياب، رودبار، عنبرآباد، مخصوص داوطلبان بومي جيرفت/ خواجه نصير الدين طوسي كرمانپرديس 
  15936 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت جيرفت/جف منوجانكهنو، قلعه گنج، فارياب، رودبار، عنبرآباد، مخصوص داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15937 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت عنبرآباد/كهنوجف منوجان، قلعه گنج، فارياب، رودبار، عنبرآباد، مخصوص داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15938 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت فارياب/كهنوجف منوجان، قلعه گنج، فارياب، رودبار، عنبرآباد، صوص داوطلبان بومي جيرفتمخ/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15939 يسيآموزش زبان انگل 1  زن محل خدمت رودبار/كهنوجف منوجان، قلعه گنج، فارياب، رودبار، عنبرآباد، مخصوص داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس رسالت زاهدان
  15940 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت زرند/شهربابك، انار، كوهبنان، زرند، راور، مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15941 آموزش زبان انگليسي 1  مرد حل خدمت رفسنجانم/شهربابك، انار، كوهبنان، زرند، راور، مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15942 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت انار/شهربابك، انار، كوهبنان، زرند، راور، مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15943 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت رفسنجان/شهربابك، انار، هبنانكو، زرند، راور، مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان/ پرديس رسالت زاهدان
 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

  15944 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت اسالم آباد/مخصوص داوطلبان بومي اسالم اباد غرب/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15945 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت صحنه/صحنه مخصوص داوطلبان بومي/ پرديس شهيد باهنر اراك

www.PnuNews.com

http://pnunews.com/soalpnu
http://pnunews.com


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

  ومسفصل   33 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه

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

  15946 آموزش زبان انگليسي 1  مرد 2ناحيه  .محل خدمت كرمانشاه/مخصوص داوطلبان بومي كرمانشاه/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15947 آموزش زبان انگليسي 1  مرد 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/مخصوص داوطلبان بومي كرمانشاه/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15948 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت هرسين/مخصوص داوطلبان بومي هرسين/ پرديس شهيد باهنر اراك

 بويراحمد وطلبان بومي استان كهگيلويه ومخصوص دا
  15949 آموزش زبان انگليسي 1  زن  محل خدمت ياسوج/دنا، مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  15950 ش زبان انگليسيآموز 1  مرد محل خدمت مناطق عشايري به انتخاب استان/دنا، مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  15951 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت مارگون/دنا، مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  15952 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ياسوج/دنا، مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  15953 آموزش زبان انگليسي 1  مرد )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /چرام، لنده، مخصوص داوطلبان بومي كهگيلويه/ طبائي بوشهرپرديس عالمه طبا
محل خدمت لنده/چرام، لنده، مخصوص داوطلبان بومي كهگيلويه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   15954 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
محل خدمت گچساران/باشت، خصوص داوطلبان بومي گچسارانم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   15955 آموزش زبان انگليسي 1  مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
  15956 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت آزادشهر/مينودشت، علي آباد، راميان، مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15957 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت راميان/مينودشت، علي آباد، راميان، مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر/ يعتي ساريپرديس دكتر شر
  15958 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت راميان/مينودشت، علي آباد، راميان، مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  15959 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت علي آباد/مينودشت، علي آباد، راميان، مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر/ زنجان) س(ة الزهراءپرديس فاطم
  15960 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت مينودشت/مينودشت، علي آباد، راميان، مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  15961 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت گرگان/گميشان، بندر گز، كردكوي، بندرتركمن، گرگان، مخصوص داوطلبان بومي آق قال/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15962 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت گميشان/گميشان، بندر گز، كردكوي، بندرتركمن، گرگان، مخصوص داوطلبان بومي آق قال/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15963 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت گرگان/گميشان، بندر گز، كردكوي، بندرتركمن، گرگان، مخصوص داوطلبان بومي آق قال/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15964 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت آق قال/گميشان، بندر گز، كردكوي، بندرتركمن، گرگان، مخصوص داوطلبان بومي آق قال/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15965 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت بندرتركمن/گميشان، بندر گز، كردكوي، بندرتركمن، گرگان، مخصوص داوطلبان بومي آق قال/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15966 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت گميشان/گميشان، بندر گز، كردكوي، بندرتركمن، گرگان، بان بومي آق قالمخصوص داوطل/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  15967 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت گنبد/مراوه تپه، كالله، گاليكش، مخصوص داوطلبان بومي گنبد/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15968 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت كالله/مراوه تپه، كالله، گاليكش، داوطلبان بومي گنبد مخصوص/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15969 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت گنبد/مراوه تپه، كالله، گاليكش، مخصوص داوطلبان بومي گنبد/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15970 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت كالله/مراوه تپه، كالله، گاليكش، اوطلبان بومي گنبدمخصوص د/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15971 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت مراوه تپه/مراوه تپه، كالله، گاليكش، مخصوص داوطلبان بومي گنبد/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
  15972 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت آستارا/حويق، مخصوص داوطلبان بومي آستارا/ يس دكتر شريعتي ساريپرد

  15973 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت حويق/حويق، مخصوص داوطلبان بومي آستارا/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15974 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت حويق/حويق، ستارامخصوص داوطلبان بومي آ/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  15975 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بندر انزلي/رضوانشهر، مخصوص داوطلبان بومي بندر انزلي/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15976 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ناحيه يك رشت/شت نشال، خشكبيجار، سنگر، كوچصفهان، خمام، مخصوص داوطلبان بومي رشت/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15977 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت رشت ناحيه دو/لشت نشا، خشكبيجار، سنگر، كوچصفهان، خمام، مخصوص داوطلبان بومي رشت/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15978 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت رودبار/رودبار، رحمت آباد، ارلومخصوص داوطلبان بومي عم/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15979 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت عمارلو/رودبار، رحمت آباد، مخصوص داوطلبان بومي عمارلو/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  15980 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت كالچاي/رودسر، يم آبادرح، كالچاي، مخصوص داوطلبان بومي چابكسر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15981 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت صومعه سرا/تولمات، صومعه سرا، مخصوص داوطلبان بومي ماسال/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15982 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت فومن/فومن، مخصوص داوطلبان بومي شفت/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15983 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت شفت/فومن، مخصوص داوطلبان بومي شفت/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15984 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت الهيجان/رودبنه، سياهكل، الهيجان، مخصوص داوطلبان بومي ديلمان/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15985 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت ديلمان/رودبنه، سياهكل، الهيجان، مخصوص داوطلبان بومي ديلمان/ زنجان) س(فاطمة الزهراء پرديس
 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان

  15986 آموزش زبان انگليسي 2  مرد  چگني، ويسيان، پاپي، زاغه، بيرانشهر، عشايري، محل خدمت خرم آباد/چگني، دوره، مخصوص داوطلبان بومي خرم آباد/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15987 آموزش زبان انگليسي 1  زن چگني، ويسيان، پاپي، زاغه، بيرانشهر، عشايري، محل خدمت خرم آباد/چگني، دوره، مخصوص داوطلبان بومي خرم آباد/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  15988 آموزش زبان انگليسي 1  مرد الشتر، كاكاوند، محل خدمت نور آباد/سلسله، لبان بومي نورآبادمخصوص داوط/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15989 آموزش زبان انگليسي 1  زن الشتر، كاكاوند، محل خدمت نور آباد/سلسله، مخصوص داوطلبان بومي نورآباد/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
  15990 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت آشتيان/آشتيان، مخصوص داوطلبان بومي اراك/ يس شهيد باهنر اراكپرد

  15991 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت تفرش/اراك، مخصوص داوطلبان بومي تفرش/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15992 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت خمين/محالت، ليجاند، مخصوص داوطلبان بومي خمين/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

محل خدمت خمين/محالت، دليجان، مخصوص داوطلبان بومي خمين/ پرديس شهيد باهنر اراك   15993 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
  15994 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت زرنديه/نوبران، زرنديه، مخصوص داوطلبان بومي ساوه/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
محل خدمت ساوه/نوبران، زرنديه، مخصوص داوطلبان بومي ساوه/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت    15995 آموزش زبان انگليسي 1  زن

  15996 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت زرنديه/نوبران، زرنديه، مخصوص داوطلبان بومي ساوه/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15997 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ساوه/نوبران، زرنديه، مخصوص داوطلبان بومي ساوه/ يس شهيد باهنر اراكپرد

  15998 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت شازند/سربند، شازند، مخصوص داوطلبان بومي اراك/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15999 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت شازند/سربند، شازند، ن بومي اراكمخصوص داوطلبا/ پرديس شهيد باهنر اراك

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
  16000 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت بستك/مخصوص داوطلبان بومي بستك/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  16001 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت فين و سياهو/ابوموسي، درعباسمخصوص داوطلبان بومي بن/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  16002 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت رزن/قروه در جزين، رزن، مخصوص داوطلبان بومي سردرود/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16003 آموزش زبان انگليسي 1  مرد خدمت قروه درجزين محل/قروه در جزين، رزن، مخصوص داوطلبان بومي سردرود/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  16004 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بندر لنگه/مخصوص داوطلبان بومي بندرلنگه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محل خدمت جاسك/سيريك، مخصوص داوطلبان بومي جاسك/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت    16005 آموزش زبان انگليسي 1  زن
  16006 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت بيابان سيريك/سيريك، مخصوص داوطلبان بومي جاسك/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  16007 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت خمير/مخصوص داوطلبان بومي خمير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16008 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت رودخانه/طلبان بومي رودانمخصوص داو/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16009 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت شهاب/مخصوص داوطلبان بومي قشم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16010 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت قشم/مخصوص داوطلبان بومي قشم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  16011 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت ميناب/بشاگرد، مخصوص داوطلبان بومي ميناب/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
محل خدمت سندرك/بشاگرد، مخصوص داوطلبان بومي ميناب/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت    16012 آموزش زبان انگليسي 1  زن

  16013 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بشاگرد/بشاگرد، اوطلبان بومي مينابمخصوص د/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان

  16014 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت اسدآباد/مخصوص داوطلبان بومي اسد آباد/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16015 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بهار/اللجين، رمخصوص داوطلبان بومي بها/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
محل خدمت تويسركان/قلقلرود، مخصوص داوطلبان بومي تويسركان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان   16016 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
  16017 موزش زبان انگليسيآ 1  مرد محل خدمت كبودراهنگ/گل تپه، مخصوص داوطلبان بومي كبودراهنگ/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   34 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 همدانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه

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

  16018 سيآموزش زبان انگلي 1  مرد محل خدمت مالير/جوكار، سامن، مخصوص داوطلبان بومي مالير/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16019 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سامن/جوكار، سامن، مخصوص داوطلبان بومي مالير/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
محل خدمت جوكار/جوكار، سامن، مخصوص داوطلبان بومي مالير/ پرديس شهيد بهشتي زنجان   16020 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
  16021 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت نهاوند/خزل، وص داوطلبان بومي نهاوندمخص/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16022 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت فامنين/مخصوص داوطلبان بومي فامنين/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
  16023 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  تفت، نير، محل خدمت ابركوه/نير، ابركوه، بومي تفتمخصوص داوطلبان / پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

نير، ابركوه، محل خدمت تفت/نير، ابركوه، مخصوص داوطلبان بومي تفت/ پرديس رسالت زاهدان   16024 آموزش زبان انگليسي 1  زن
  16025 آموزش زبان انگليسي 1  مرد مهريز، مروست، محل خدمت خاتم/مروست، خاتم، مخصوص داوطلبان بومي مهريز/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  16026 آموزش زبان انگليسي 2  مرد )اشكذر(صدوق، ميبد، محل خدمت اردكان)/اشكذر(صدوق، اردكان، مخصوص داوطلبان بومي ميبد/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  16027 آموزش زبان انگليسي 1  زن )اشكذر(صدوق ، اردكان، محل خدمت ميبد)/اشكذر(صدوق، اردكان، ومي ميبدمخصوص داوطلبان ب/ پرديس رسالت زاهدان
  16028 آموزش زبان انگليسي 3  مرد زارچ، محل خدمت يزد/زارچ، مخصوص داوطلبان بومي يزد/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  16029 آموزش زبان انگليسي 1  زن زارج، محل خدمت يزد/زارچ، مخصوص داوطلبان بومي يزد/ پرديس رسالت زاهدان

  
  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته

  :تذكر خيلي مهم
هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از شرايط و ضوابط مؤسسـات ذيـربط منـدرج در      داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1

از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه و همچنين اين دفترچه راهنما  اولسسات در فصل ؤا و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مه پيوستبخش 
  . مطلع گردندنيز اين دفترچه راهنما   )ها پيوست(م چهارفصل مندرج در ، ارائه خدمات دانشجويي هر مؤسسه

مجلس محترم شـوراي اسـالمي و مصـوبه     10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  در دانشگاه قانون سنجش و پذيرش دانشجو 5براساس ماده  - 2
تعدادي پذيرش براي ، ها و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 9/8/95جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  هفتمين
هـاي   لذا پذيرش در تعدادي از كدرشـته محـل  . شود ش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام ميها و مؤسسات آموز 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 رت ميتحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صو
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
 مشهد -) ع(دانشگاه غير انتفاعي امام رضا

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
40 - زن  -  محل تحصيل خواهران پرديس رضوان مترجمي زبان انگليسي با آزمون  22442

40 - - مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22441
40 - زن  - پرديس رضوانمحل تحصيل خواهران  آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22443

 قم -) ع(دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم

16 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22444
 دانشگاه غير انتفاعي چابهار

60 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي يليصرفا با سوابق تحص  22445
 مشهد -دانشگاه غير انتفاعي خيام 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون  22446
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22447

 قزوين -دانشگاه غير انتفاعي دانش البرز 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون  22448
60 - زن مرد زبان انگليسيآموزش  صرفا با سوابق تحصيلي  22449
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22450

 اصفهان -دانشگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22451
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي ا با سوابق تحصيليصرف  22452

 اصفهان - دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22453
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22454

 نور -دانشگاه غير انتفاعي عالمه محدث نوري 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22455
 يزد -دانشگاه غير انتفاعي علم و هنر 

60 - زن  مرد  محل تحصيل واحد يزد آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22456
 بابل - دانشگاه غير انتفاعي علوم و فنون مازندران 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22457
 قم -غير انتفاعي مفيد دانشگاه 

45 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون  22458
 اروميه -موسسه غير انتفاعي آذرآبادگان 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22459
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22460

 ساري -ندران موسسه غير انتفاعي اديب ماز

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22461
 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -موسسه غير انتفاعي ارشاد 

50 - زن -   مترجمي زبان انگليسي با آزمون  22462
50 - زن - آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22463
50 - زن - يات انگليسيزبان و ادب صرفا با سوابق تحصيلي  22464
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   35 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 دماوند -موسسه غير انتفاعي ارشاد 

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
50 - -  مرد  محل تحصيل واحد دماوند آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22465

50 - -  مرد حد دماوندمحل تحصيل وا زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22466
50 - -  مرد محل تحصيل واحد دماوند مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22467

 يزد -) ع(موسسه غير انتفاعي امام جواد

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22468
 فوالد شهر اصفهان -ير انتفاعي امين موسسه غ

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22469
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22470

 چابهار -موسسه غير انتفاعي بهار انديشه 

60 - زن مرد   كارداني مترجمي زبان انگليسي تحصيليصرفا با سوابق   22471
 مشهد -موسسه غير انتفاعي بينالود 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22472
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22473

 مشهد -موسسه غير انتفاعي تابران 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22474
60 - زن ردم مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22475

100 - زن مرد كارداني آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22476
100 - زن مرد كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22477

 نيشابور -موسسه غير انتفاعي ثامن 

60 - زن مرد   انگليسيمترجمي زبان  صرفا با سوابق تحصيلي  22478
 اصفهان -موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي 

60 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22479
 خوزستان -موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي 

60 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22480
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22481

 كرمانشاه -موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22482
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22483
100 - زن مرد كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22484

 شيراز -موسسه غير انتفاعي حافظ 

60 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22485
100 - زن مرد كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22486

 گرگان - موسسه غير انتفاعي حكيم جرجاني 

60 - زن مرد   گليسيآموزش زبان ان صرفا با سوابق تحصيلي  22487
 مشهد -موسسه غير انتفاعي حكيم طوس 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22488
 محمودآباد -موسسه غير انتفاعي خزر 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22489
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22490
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22491

 تبريز - موسسه غير انتفاعي دانشوران 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22492
100 - زن مرد كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22493

 تبريز -موسسه غير انتفاعي ربع رشيدي 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22494
 رامسر -موسسه غير انتفاعي رحمان 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22495
 شيراز -موسسه غير انتفاعي زند 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22496
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22497
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22498
100 - زن مرد كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22499

 ساري - موسسه غير انتفاعي سنا 

100 - زن مرد   كارداني آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22500
 قزوين -موسسه غير انتفاعي سهروردي 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22501
 گنبدكاووس -موسسه غير انتفاعي شرق گلستان 

100 - زن مرد   كارداني آموزش زبان انگليسي تحصيليصرفا با سوابق   22502
 كرمانشاه -موسسه غير انتفاعي شهيد رضايي 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22503
 اصفهان - موسسه غير انتفاعي صبح صادق 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22504
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي تحصيلي صرفا با سوابق  22505

 قم -موسسه غير انتفاعي طلوع مهر 
40 - -  مرد  محل تحصيل واحد برادران مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22506
40 - زن  - محل تحصيل واحد خواهران مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22507

 زنجان -موسسه غير انتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي 

100 - نز مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22508
100 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22509
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   36 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مشهد -موسسه غير انتفاعي عطار 

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
60 - زن مرد   زبان انگليسي آموزش صرفا با سوابق تحصيلي  22510

 رفسنجان -موسسه غير انتفاعي عالمه جعفري 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22511
 اصفهان -موسسه غير انتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22512
 قائمشهر -غير انتفاعي فروردين  موسسه

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22513
 )ويژه خواهران( خميني شهر اصفهان -موسسه غير انتفاعي فيض االسالم 

60 - زن -   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22514
 موسسه غير انتفاعي كار

60 - زن  مرد  محل تحصيل واحد قزوين مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22515
 موسسه غير انتفاعي كرمان

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22516
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22517
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي وابق تحصيليصرفا با س  22518

 تهران - موسسه غير انتفاعي مجازي فاران مهر دانش 
120 - زن  مرد  دوره مجازي آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22519

 آبيك -موسسه غير انتفاعي موالنا 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22520
 كاشانموسسه غير انتفاعي مهد علم پوياي 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22521
 تبريز - ) ص(موسسه غير انتفاعي نبي اكرم

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22522
 اردبيل -موسسه غير انتفاعي نوين 

60 - زن مرد   زبان و ادبيات آلماني يصرفا با سوابق تحصيل  22523
  

  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور 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» زن و مرد«يام نور از ميان داوطلبان هاي دانشگاه پ 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

پذيرش ، ها و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 9/8/95مورخ جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو  هفتمينمصوبه 
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) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي ، عيو مؤسسات آموزش عالي غيرانتفا ها هاي دانشگاه كدرشته محل
   . به روش متمركز خواهد بود، گيرد هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي كليه كدرشته

التحصـيلي   در مدارك تحصيلي فـارغ » ق تحصيليصرفاً براساس سواب«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 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22182
 مركز تبريز -يام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه پ

زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22183
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22184

 مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22185
50 جمي زبان انگليسيمتر صرفا با سوابق تحصيلي  22186

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22187

 مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22188

 مركز ميانه -پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22189

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22190
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22191

 واحد اهر -گاه پيام نور استان آذربايجان شرقي دانش
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22192

 واحد خسروشاه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22193

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22194
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22195

 مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  22196 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز خوي - ام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه پي
 صرفا با سوابق تحصيلي  22197 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22198 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22199 زبان انگليسي مترجمي  50

 مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22200 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد اشنويه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22201 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد سردشت - ام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه پي
 صرفا با سوابق تحصيلي  22202 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد سيه چشمه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22203 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد فيرورق - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22204 و ادبيات انگليسي زبان  50

 واحد قره ضياالدين - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22205 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22206 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز خلخال -ه پيام نور استان اردبيل دانشگا
 صرفا با سوابق تحصيلي  22207 مترجمي زبان انگليسي  50
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 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   37 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

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

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22208
 ز مشكين شهرمرك -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22209
 واحد سرعين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22210
 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22211
 مركز آران و بيدگل -ه پيام نور استان اصفهان دانشگا

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22212
 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22213
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22214

 مركز تيران -نور استان اصفهان دانشگاه پيام 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22215

 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22216

 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 رفا با سوابق تحصيليص  22217
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22218

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22219

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 ق تحصيليصرفا با سواب  22220
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22221

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22222

 مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22223

 مركز نجف اباد -نشگاه پيام نور استان اصفهان دا
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22224

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22225

 واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
يمترجمي زبان انگليس  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22226

 واحد علويجه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22227

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22228
50 مترجمي زبان انگليسي با سوابق تحصيليصرفا   22229

 مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز 
مترجمي زبان انگليسي  50 با آزمون  22230

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22231

 واحد ماهدشت - دانشگاه پيام نور استان البرز 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22232

 واحد نظر آباد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22233

 مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22234

 لرانمركز ده - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22235

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22236

 )محل تحصيل سعدآباد(مركز برازجان  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي  50 ق تحصيليصرفا با سواب  22237

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22238
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22239

 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي  50 يليصرفا با سوابق تحص  22240

 واحد بندر ديلم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22241

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22242

 واحد جم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
گليسيمترجمي زبان ان  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22243

 تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات انگليسي  50 با آزمون  22244

 تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 با آزمون  22245 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اسالمشهر - م نور استان تهران دانشگاه پيا
 صرفا با سوابق تحصيلي  22246 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22247 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز پرند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22248 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز حسن آباد - ان دانشگاه پيام نور استان تهر
 صرفا با سوابق تحصيلي  22249 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22250 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 ليصرفا با سوابق تحصي  22251 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22252 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  22253 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22254 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد شهريار - ن تهران دانشگاه پيام نور استا
 صرفا با سوابق تحصيلي  22255 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22256 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بروجن - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 فا با سوابق تحصيليصر  22257 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22258 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22259 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اردل - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22260 سيمترجمي زبان انگلي  50

 واحد جونقان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22261 زبان و ادبيات انگليسي  50

 واحد سامان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22262 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد شلمزار - پيام نور استان چهار محال و بختياري دانشگاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22263 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد گندمان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22264 مترجمي زبان انگليسي  50

 د لردگانواح - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22265 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22266 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 يليصرفا با سوابق تحص  22267 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22268 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22269 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22270 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد اسديه -انشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي د
 صرفا با سوابق تحصيلي  22271 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22272 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22273 مترجمي زبان انگليسي 50

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

 صرفا با سوابق تحصيلي  22274 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22275 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22276 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22277 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22278 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22279 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22280 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22281 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 رفا با سوابق تحصيليص  22282 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22283 مترجمي زبان انگليسي 50
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 مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22284
 تربت جام واحد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22285
 واحد جوين نقاب -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22286
 واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

مترجمي زبان انگليسي  50 تحصيليصرفا با سوابق   22287
 واحد سرخس -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22288
 مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 

زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22289
50 مترجمي زبان انگليسي ليصرفا با سوابق تحصي  22290

 واحد جاجرم -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22291

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22292

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22293

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22294

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22295
50 بان انگليسيمترجمي ز صرفا با سوابق تحصيلي  22296

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22297

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22298
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22299

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22300
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22301

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 با سوابق تحصيلي صرفا  22302

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22303

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22304

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22305

 واحد ايذه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22306

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22307

 واحد شوشتر -نور استان خوزستان  دانشگاه پيام
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22308

 واحد ماهشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22309

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22310

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22311
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22312

 مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 تحصيليصرفا با سوابق   22313
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22314

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22315
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22316

 واحد خرمدره - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
ي زبان انگليسيمترجم  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22317

 مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22318
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22319

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22320
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22321

 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22322
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22323

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  22324 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22325 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22326 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز ايرانشهر -انشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان د
 صرفا با سوابق تحصيلي  22327 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز چابهار -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22328 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز زابل -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22329 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22330 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22331 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نيك شهر -وچستان دانشگاه پيام نور استان سيستان و بل
 صرفا با سوابق تحصيلي  22332 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22333 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22334 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22335 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22336 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22337 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22338 يسيمترجمي زبان انگل  50

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22339 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22340 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز صفاشهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 سوابق تحصيليصرفا با   22341 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22342 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22343 مترجمي زبان انگليسي 50

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 ق تحصيليصرفا با سواب  22344 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22345 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22346 زبان و ادبيات انگليسي  50
 ليصرفا با سوابق تحصي  22347 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22348 زبان و ادبيات انگليسي  50

 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22349 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22350 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22351 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22352 زبان و ادبيات انگليسي  50

 ارزينواحد قير و ك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22353 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22354 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22355 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد نودان -استان فارس  دانشگاه پيام نور
 صرفا با سوابق تحصيلي  22356 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22357 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 وابق تحصيليصرفا با س  22358 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22359 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شال -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22360 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22361 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد سلفچگان -ور استان قم دانشگاه پيام ن
 صرفا با سوابق تحصيلي  22362 مترجمي زبان انگليسي  50
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 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22363
50 مترجمي زبان انگليسي ق تحصيليصرفا با سواب  22364

 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22365
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22366

 واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22367
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22368

 واحد كامياران - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22369

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22370

 مركز سيرجان -نور استان كرمان  دانشگاه پيام
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22371

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22372
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22373

 واحد راين - دانشگاه پيام نور استان كرمان
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22374

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22375

 واحد كشكوييه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22376

 مركز اسالم آباد غرب -انشگاه پيام نور استان كرمانشاه د
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22377

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22378

 مركز سنقر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زبان انگليسيمترجمي   50 صرفا با سوابق تحصيلي  22379

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22380

 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22381

 واحد كنگاور -تان كرمانشاه دانشگاه پيام نور اس
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22382

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22383
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22384

 واحد دهدشت -استان كهگيلويه و بوير احمد دانشگاه پيام نور 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22385

 مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22386
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22387

 مركز گرگان - نور استان گلستان دانشگاه پيام 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22388

 مركز گنبد كاووس - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22389

 واحد آزاد شهر - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 رفا با سوابق تحصيليص  22390

 واحد كالله - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22391

 مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22392

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
زبان انگليسي مترجمي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22393

 مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22394

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22395

 مركز الشتر -ان دانشگاه پيام نور استان لرست
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22396

 مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22397

 مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 يليصرفا با سوابق تحص  22398

 مركز خرم آباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22399
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22400

 واحد ازنا -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  22401 يسيمترجمي زبان انگل  50

 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22402 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد كوهدشت -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22403 مترجمي زبان انگليسي  50

 ركز آملم - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22404 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22405 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22406 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بهشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22407 ترجمي زبان انگليسيم  50

 مركز تنكابن - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22408 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22409 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز ساري - ور استان مازندران دانشگاه پيام ن
 صرفا با سوابق تحصيلي  22410 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22411 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز محمود آباد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22412 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد بهنمير - ن مازندران دانشگاه پيام نور استا
 صرفا با سوابق تحصيلي  22413 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد رينه - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22414 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22415 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نكا - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22416 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22417 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22418 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22419 جمي زبان انگليسيمتر  50

 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22420 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22421 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22422 نگليسيزبان و ادبيات ا  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22423 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر لنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22424 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22425 ليسيمترجمي زبان انگ  50

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22426 زبان و ادبيات انگليسي  50

 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22427 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد قشم -گان دانشگاه پيام نور استان هرمز
 صرفا با سوابق تحصيلي  22428 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22429 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 ليصرفا با سوابق تحصي  22430 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22431 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22432 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22433 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22434 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22435 زبان و ادبيات انگليسي  50
 ا سوابق تحصيليصرفا ب  22436 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22437 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22438 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22439 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22440 رجمي زبان انگليسيمت 50
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