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فصل دوم  165 صفحه   هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور رشته   
 

هاي خارجي زبانگروه آزمايشي   
  هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته

  شود پذيرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي انجام ميكه 
  :خيلي مهم اتتذكر

 ومسفصل مندرج در دانشجو ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده  از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
 .اين دفترچه راهنما مطلع گردند

مجلس محترم شـوراي اسـالمي و مصـوبه     10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 2
ها، پذيرش براي حـدود   و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 23/7/93ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ موس

هـاي   دورههـاي   لذا پذيرش در تعدادي از كدرشته محـل . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 60
. پـذيرد  صـورت مـي  ) معدل كتبي ديپلم(آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي نور و مؤسسات  دانشگاه پيام، )شبانه(نوبت دوم روزانه، 

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

  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي دانشجوياني كه در اين كدرشته
  به تفكيك محل تحصيل ها اهگدانش) شبانه(و نوبت دوم هاي روزانه  دورههاي تحصيلي  رشته

 اصفهاندانشگاه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول

- زن مرد  12512 زبان و ادبيات ارمني 30 روزانه
 دانشگاه بجنورد

- زن مرد 12518 زبان روسي 35 روزانه
 دانشگاه بيرجند

- زن مرد 12526 زبان و ادبيات انگليسي 10 نوبت دوم
 سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري

- زن مرد ادبي 60 12547 زبان فرانسه روزانه
- زن مرد ادبي 22 12548 زبان فرانسه نوبت دوم

 دانشگاه زابل
- زن مرد 12556 آموزش زبان انگليسي 15 نوبت دوم
- زن مرد 12557 مترجمي زبان انگليسي 15 نوبت دوم

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
- زن مرد روسي زبان 35  12622 روزانه

 دانشگاه نيشابور
- زن مرد 12629 زبان و ادبيات انگليسي 25 نوبت دوم

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 
- زن مرد 12630 زبان و ادبيات انگليسي 60 روزانه
- زن مرد 12631 مترجمي زبان انگليسي 60 روزانه
- زن مرد 12632 زبان و ادبيات انگليسي 20 نوبت دوم
- زن مرد 12633 مترجمي زبان انگليسي 25 نوبت دوم

 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- زن مرد 12636 زبان و ادبيات انگليسي 15 نوبت دوم
- زن مرد 12637 مترجمي زبان انگليسي 10 نوبت دوم

 مجتمع آموزش عالي بم
- زن مرد 12644 مترجمي زبان انگليسي 15 دوم نوبت

 مجتمع آموزش عالي گناباد
1 1 - 12648 زبان و ادبيات انگليسي 2 نوبت دوم

  
  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاه رشته

 مشهد -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

كدرشته 
زن مرد محل  اول دوم

آموزش زبان انگليسي 50 - - مرد  12906
مترجمي زبان انگليسي 50 - - مرد 12907

آموزش زبان انگليسي 50 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 12909
 دانشگاه غيرانتفاعي چابهار

زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد 12910
 اصفهان - اصفهاني  دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي

آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12913
زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد 12914

 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12916
زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد 12917
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فصل دوم  166 صفحه   غيرانتفاعي مؤسساتهاي تحصيلي  رشته   
 

 نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

كدرشته 
زن مرد محل  اول دوم

مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد  12918
 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد 12919
 بابل - و فنون مازندران  دانشگاه غيرانتفاعي علوم

آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12920
 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 

آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12922
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12923

 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12924
كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد 12925

 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
آموزش زبان انگليسي 50 - زن - 12927
زبان و ادبيات انگليسي 50 - زن - 12928

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي البرز 
انگليسي كارداني مترجمي زبان 100 - زن مرد 12933

 يزد -) ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12934
مترجمي زبان آلماني 60 - زن مرد 12935

 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12936
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12937

 چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه 
كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد 12938

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12940

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12941
انگليسي مترجمي زبان 60 - زن مرد 12942
كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد 12943
كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد 12944

 نيشابور -موسسه غيرانتفاعي ثامن 
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12945

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
انگليسيزبان و ادبيات  60 - زن مرد 12946

 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد 12948

 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12949
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12950
انگليسي كارداني مترجمي زبان 100 - زن مرد 12951

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ 
زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد 12952
كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد 12953

 گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12954

 )خواهرانويژه ( مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس 
كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن - 12955

 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12956
زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد 12957
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12958

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي دانشوران 
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12959
كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد 12960

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي 
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12961

 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان 
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12962

 شيراز - گستر موسسه غيرانتفاعي زند دانش 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12965
كارداني مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12966

 ساري - موسسه غيرانتفاعي سنا 
كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد 12967

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12968

 گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان 
كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد 12969
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فصل دوم  167 صفحه   دانشگاه پيام نورهاي تحصيلي  رشته   
 

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

كدرشته 
زن مرد محل  اول دوم

آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد  12971
زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد 12972

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 
زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد 12973

 قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 
مترجمي زبان انگليسي 50 - - مرد محل تحصيل واحد برادران 12974
مترجمي زبان انگليسي 50 - زن - محل تحصيل واحد خواهران 12975

 زنجان -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي 
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12976

 رفسنجان -غيرانتفاعي عالمه جعفري موسسه 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12977

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12978

 )ويژه خواهران( خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم 
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن - 12979

 غيرانتفاعي كرمانموسسه 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12981
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12982

 كاشان - موسسه غيرانتفاعي مهد علم 
آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 12984

 تبريز - ) ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم
مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 12985

 اردبيل -غيرانتفاعي نوين موسسه 
زبان آلماني 60 - زن مرد 12986

  
  نور به تفكيك محل تحصيل هاي تحصيلي دانشگاه پيام رشته

  :تذكر خيلي مهم
  .صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«و براي » زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان  محل  پذيرش در كليه كدرشته -

  

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

ظرفيت  عنوان رشته عنوان گرايش
كدرشته 
 محل

50 12657 زبان و ادبيات انگليسي
50 12658 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12659 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12649 مترجمي زبان انگليسي

 واحد خسروشاه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12660 و ادبيات انگليسي زبان

 مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12652 زبان و ادبيات انگليسي
50 12653 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12654 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مرند -شرقي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان 
50 12655 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ميانه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12656 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12661 زبان و ادبيات انگليسي
50 12662 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اشنويه - پيام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه 
50 12668 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12663 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سيه چشمه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12670 مترجمي زبان انگليسي

 واحد قره ضياالدين - نور استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام 
50 12672 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12664 مترجمي زبان انگليسي

 واحد فيرورق - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12671 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد سردشت - نور استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام 
50 12669 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت
كدرشته 
 محل

12665 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

12666 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

12667 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد سرعين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

12677 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

12673 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

12674 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

12675 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

12676 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

12678 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

12679 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

12685 زبان و ادبيات انگليسي 50
 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

12682 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

12683 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

12691 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

12687 زبان و ادبيات انگليسي 50
12688 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
12694 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
12689 مترجمي زبان انگليسي 50

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com


 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته                                                      فصل دوم                                                                                                                      

فصل دوم  168 صفحه   دانشگاه پيام نورهاي تحصيلي  رشته   
 

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

ظرفيت  عنوان رشته عنوان گرايش
كدرشته 
 محل

50 12695 زبان و ادبيات انگليسي
50 12696 مترجمي زبان انگليسي

 واحد علويجه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 12693 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
50 12698 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نظر آباد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
50 12700 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
50 12701 مترجمي زبان انگليسي

 مركز دهلران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
50 12702 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 12705 انگليسيزبان و ادبيات 
50 12706 مترجمي زبان انگليسي

 واحد جم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 12710 مترجمي زبان انگليسي

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 12703 مترجمي زبان انگليسي

 )محل تحصيل سعدآباد(مركز برازجان  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 12704 مترجمي زبان انگليسي

 واحد بندر ديلم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 12708 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 12707 مترجمي زبان انگليسي

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 12709 انگليسيمترجمي زبان 

 واحد اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 12717 زبان و ادبيات انگليسي
50 12718 مترجمي زبان انگليسي

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 12721 مترجمي زبان انگليسي

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 12714 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اردل - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 12727 مترجمي زبان انگليسي

 واحد گندمان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 12731 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بروجن - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 12724 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سامان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 12729 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 12725 زبان و ادبيات انگليسي
50 12726 مترجمي زبان انگليسي

 واحد جونقان - استان چهار محال و بختياري  دانشگاه پيام نور
50 12728 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد شلمزار - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 12730 مترجمي زبان انگليسي

 واحد لردگان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 12732 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 12734 زبان و ادبيات انگليسي
50 12735 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 12738 مترجمي زبان انگليسي

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 12736 زبان انگليسيمترجمي 

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 12737 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 12739 زبان و ادبيات انگليسي
50 12740 مترجمي زبان انگليسي

 طبس مركز -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 12733 مترجمي زبان انگليسي

 واحد تربت جام -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 12752 مترجمي زبان انگليسي

  

 )زاوه آباد دولت تحصيل محل(حيدريه مركزتربت-رضوي خراسان نوراستان پيام دانشگاه

 عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت
كدرشته 
 محل

12741 انگليسيمترجمي زبان  50
 واحد جوين نقاب -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

12753 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

12754 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

12742 زبان و ادبيات انگليسي 50
12743 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سرخس -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
12755 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
12744 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
12745 ادبيات انگليسيزبان و  50
12746 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
12747 زبان و ادبيات انگليسي 50
12748 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
12751 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز بجنورد -پيام نور استان خراسان شمالي  دانشگاه
12756 زبان و ادبيات انگليسي 50
12757 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد جاجرم -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
12758 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
12759 انگليسيمترجمي زبان  50

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
12760 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12761 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12772 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ايذه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12773 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12774 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد ماهشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12776 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد آغاجاري -خوزستان دانشگاه پيام نور استان 
12771 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12764 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12765 زبان و ادبيات انگليسي 50
12766 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دزفول -استان خوزستان دانشگاه پيام نور 
12767 زبان و ادبيات انگليسي 50
12768 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12769 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12770 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شوشتر -نور استان خوزستان  دانشگاه پيام
12775 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12777 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
12778 زبان و ادبيات انگليسي 50
12779 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قيدار - پيام نور استان زنجان دانشگاه 
12782 زبان و ادبيات انگليسي 50
12783 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد خرمدره - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
12784 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
12780 زبان و ادبيات انگليسي 50
12781 مترجمي زبان انگليسي 50
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 مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

ظرفيت  عنوان رشته عنوان گرايش
كدرشته 
 محل

50 12785 زبان و ادبيات انگليسي
50 12786 مترجمي زبان انگليسي

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 12787 زبان و ادبيات انگليسي
50 12788 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 12789 زبان و ادبيات انگليسي
50 12790 مترجمي زبان انگليسي

 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 12793 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 12791 زبان و ادبيات انگليسي
50 12792 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ايرانشهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
50 12794 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز چابهار -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
50 12795 مترجمي زبان انگليسي

 مركز زابل -استان سيستان و بلوچستان دانشگاه پيام نور 
50 12796 مترجمي زبان انگليسي

 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
50 12797 زبان و ادبيات انگليسي
50 12798 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نيك شهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
50 12799 زبان انگليسيمترجمي 

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12815 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12802 مترجمي زبان انگليسي

 مركز صفاشهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12808 مترجمي زبان انگليسي

 واحد خنج -استان فارس دانشگاه پيام نور 
50 12816 مترجمي زبان انگليسي

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12805 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12818 مترجمي زبان انگليسي

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12817 انگليسيمترجمي زبان 

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12803 زبان و ادبيات انگليسي
50 12804 مترجمي زبان انگليسي

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12819 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12809 انگليسيزبان و ادبيات 
50 12810 مترجمي زبان انگليسي

 واحد قير و كارزين -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12820 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12823 مترجمي زبان انگليسي

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12811 مترجمي زبان انگليسي

 مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12800 زبان و ادبيات انگليسي
50 12801 مترجمي زبان انگليسي

 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12821 مترجمي زبان انگليسي

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12822 زبان انگليسي مترجمي

 مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12812 مترجمي زبان انگليسي

 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12813 زبان و ادبيات انگليسي
50 12814 مترجمي زبان انگليسي

 واحد شال -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
50 12827 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
50 12824 مترجمي زبان انگليسي

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 

 عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت
كدرشته 
 محل

12826 زبان و ادبيات انگليسي 50
 سلفچگانواحد  -دانشگاه پيام نور استان قم 

12829 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 

  )»2ساختمان شماره «و برادران » پرديسان«محل تحصيل خواهران (
12828 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
12834 زبان و ادبيات انگليسي 50
12835 انگليسيمترجمي زبان  50

 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
12830 زبان و ادبيات انگليسي 50
12831 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد كامياران - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
12836 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
12832 و ادبيات انگليسي زبان 50
12833 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
12837 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد كشكوييه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
12843 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
12838 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
12842 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد راين -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
12841 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
12839 زبان و ادبيات انگليسي 50
12840 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
12844 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
12848 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
12845 انگليسيمترجمي زبان  50

 مركز سنقر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
12846 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد كنگاور -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
12849 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
12850 زبان و ادبيات انگليسي 50
12851 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد دهدشت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
12852 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آزاد شهر - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
12857 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
12853 ادبيات انگليسيزبان و  50
12854 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد كالله - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
12858 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
12855 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گنبد كاووس - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
12856 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
12861 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
12860 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ازنا -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
12867 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اليگودرز -پيام نور استان لرستان دانشگاه 
12863 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
12864 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خرم آباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
12865 زبان و ادبيات انگليسي 50
12866 مترجمي زبان انگليسي 50
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 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

ظرفيت  عنوان رشته عنوان گرايش
كدرشته 
 محل

50 12868 مترجمي زبان انگليسي
 مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

50 12862 زبان و ادبيات انگليسي
 واحد كوهدشت -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

50 12869 انگليسيمترجمي زبان 
 واحد رينه - دانشگاه پيام نور استان مازندران 

50 12881 زبان و ادبيات انگليسي
50 12882 مترجمي زبان انگليسي

 مركز آمل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 12870 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 12871 ادبيات انگليسيزبان و 
50 12872 مترجمي زبان انگليسي

 واحد بهنمير - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 12879 مترجمي خبر زبان انگليسي
50 12880 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بهشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 12873 مترجمي زبان انگليسي

 مركز تنكابن - نور استان مازندران دانشگاه پيام 
50 12874 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 12875 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 12876 زبان و ادبيات انگليسي
50 12877 مترجمي زبان انگليسي

 مركز محمودآباد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 12878 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نكا - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 12883 مترجمي زبان انگليسي

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
50 12884 زبان و ادبيات انگليسي
50 12885 مترجمي زبان انگليسي

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 عنوان رشته عنوان گرايش ظرفيت
كدرشته 
 محل

12886 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

12887 زبان و ادبيات انگليسي 50
12888 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر عباس -هرمزگان دانشگاه پيام نور استان 
12889 زبان و ادبيات انگليسي 50
12890 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
12892 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر لنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
12891 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
12894 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
12893 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
12895 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مالير -همدان دانشگاه پيام نور استان 
12896 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
12898 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 
12899 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 
12900 ادبيات انگليسيزبان و  50
12901 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
12902 زبان و ادبيات انگليسي 50
12903 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
12904 زبان و ادبيات انگليسي 50
12905 مترجمي زبان انگليسي 50
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