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  فصل سوم47صفحه    آزمايشي زباني گروههاتوضيحات و جداول رشته
  

  نورهاي تحصيلي دانشگاه پيامشتهر
  :خيلي مهماتتذكر
فصل اولهاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور مندرج درداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته-1

. اين دفترچه راهنما مطلع گردند
  . صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«هاي متمركز برايو در رشته» ردزن و م«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبانمحلپذيرش در كليه كدرشته- 2
مجلـس محتـرم شـوراي اسـالمي و     10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوبقانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه5براساس ماده- 3

پـذيرش  ،هانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهو در راستاي اجراي قا20/8/96جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخنهمينمصوبه
لـذا پـذيرش در تعـدادي از    . شودها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام ميدانشگاهتحصيليهايتعدادي از رشتهبراي

پذيرش در. پذيردصورت مي) عدل كتبي ديپلمم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي،و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعيهاهاي دانشگاهكدرشته محل
   . به روش متمركز خواهد بود،گيردهاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت ميكليه كدرشته

لتحصـيلي ادر مدارك تحصيلي فـارغ» صرفاً براساس سوابق تحصيلي«نوع پذيرش،براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو: توجه
  . درج نخواهد شد،شوندها پذيرفته ميدانشجوياني كه در اين كدرشته
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
مركز بوكان- دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خلخالمركز-دانشگاه پيام نور استان اردبيل
مترجمي زبان انگليسي 50  صرفا با سوابق تحصيلي 40626
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مركز گرمي-دانشگاه پيام نور استان اردبيل
عنوان رشته ظرفيت  نحوه پذيرش كدرشته محل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مركز نيشابور-استان خراسان رضويدانشگاه پيام نور
زبان و ادبيات انگليسي 50  صرفا با سوابق تحصيلي 40703

www.PnuNews.com

