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

  ومسفصل   24 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)  وه انتخاب رشتهكلي پذيرش دانشجو و نحو ضوابط توضيحات و شرايط ( 

  مسو فصل
  

                                                                                                                                                     )      (  
  
  
  
در   منـدرج   و اختصاصـي   عمومي  دروس  با ضرايب  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  ، از نمرههاي 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   وسدر  با ضرايب  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  ، از نمرههاي آن و گرايش 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  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  ، از نمرههاي آن و گرايش فرانسه  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -3

  .شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( آزمايشي   گروه  ينا  زيرگروه
 سـاير داوطلبـان    و همچنين  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  خابانت  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   انگليسي، فرانسه و يا آلمـاني   آنان  امتحاني  خارجي  زبان  كه  داوطلباني  براي  هاي خارجي زبان  آزمايشي  آزمون گروه اختصاصي  دروس -6

 . است  مربوط بوده  زبان  صصيتخ 
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  )مذكور 
  . هاي خارجي در جدول ذيل درج شده است آزمايشي زبان  مربوط به گروه  در زيرگروه  امتحاني  از دروس  هر يك  و ضرائب ها از زيرگروه  يك هر  مواد امتحاني -8

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

روه
د گ

ك
 

  4زيرگروه 
**** 

 3زيرگروه 
*** 

 2زيرگروه 
** 

  1 زيرگروه
* 

زبان و ادبيات فارسي -1 4 4 4 4
مي

مو
س ع

درو

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

س 
در

صي
خص

ت
 

زبان تخصصي آلماني 0 4 0 0
زبان تخصصي فرانسه 0 0 4 0

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

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

  .درس زبان تخصصي ندارد باشد و مي ادبيات تركي استانبولي
 ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)هاي خارجي زبان( 5هاي تحصيلي گروه آزمايشي  جدول رشته

 نوع گزينش مقطع تحصيلي زيرگروه نام گرايش نام رشته رديف رشته

 ياستان كارشناسي 1 انگليسي زبان دبير تربيت1
 يكشور كارشناسي 4 اسپانيايي ادبيات و زبان2
 يكشور كارشناسي 4 ايتاليايي زبان5
 يكشور كارشناسي 4استانبولي تركي ادبيات و زبان6
 يكشور كارشناسي 4 ژاپني ادبيات و زبان9

 فرانسه زبان 10
 يكشور كارشناسي 3ادبي

 يكشور كارشناسي 3مترجمي
 يكشور كارشناسي 4 اردو ادبيات و زبان11
 يكشور كارشناسي 4 ارمني ادبيات و زبان12
 يكشور كارداني 1انگليسي زبان آموزش كارداني17
 يكشور كارداني 1انگليسي زبان مترجمي كارداني19
 يكشور كارشناسي 2 آلماني زبان مترجمي20
 يقطب كارشناسي 1 انگليسي زبان مترجمي21
 يكشور كارشناسي 1 انگليسي زبان خبر مترجمي22
 يكشور كارشناسي 4 روسي انزب23
 يكشور كارشناسي 2 آلماني زبان24
 يا ناحيه كارشناسي 1 انگليسي ادبيات و زبان25
 يكشور كارشناسي 1 انگليسي زبان آموزش27
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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
  

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

   دوره
 هاي تحصيلي  ظرفيت رشته

با اعمال نمره آزمون و  جمع
  سوابق تحصيلي

  منحصراً با اعمال
  سوابق تحصيلي

 3378 280  3098  روزانه
 5  -  5  سهميه مناطق محروم

 753  174  579  )شبانه(نوبت دوم 
 193  -  193  )ويژه داوطلبان آزاد( دانشگاه فرهنگيان

 12850 11400  1450  پيام نوردانشگاه 
 5200 4210 990غيرانتفاعيموزش عالي آمؤسسات ها و  دانشگاه

 22379 16064  6315  جمع

  
  هاي خارجي هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان رشته

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

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

نمايند، از ارائه  اقدام به پذيرش دانشجو مي 1394ر آزمون سراسري سال كه د) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه - 2
بطـور جــد معـذور    ) شـبانه (رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتخوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 

 .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ موده و رشته شود انتخاب رشته خود را بومي ن لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي
 اكدانشگاه ار    

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول
35 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي - با آزمون روزانه 12501
- زن مرد ترجمي زبان انگليسيم 35 با آزمون روزانه 12502
25 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي - با آزمون نوبت دوم 12503
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 25 با آزمون نوبت دوم 12504

 دانشگاه اروميه
50 زن مرد آموزش زبان انگليسي - با آزمون روزانه 12505
- زن مرد بيات انگليسيزبان و اد 50 با آزمون روزانه 12506
- زن مرد زبان و ادبيات تركي استانبولي 50 با آزمون روزانه 12507

 دانشگاه اصفهان
- زن مرد ادبي 20 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12508
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 20 با آزمون روزانه 12509
- زن مرد لمانيمترجمي زبان آ 30 با آزمون روزانه 12510
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 20 با آزمون روزانه 12511
- زن مرد زبان و ادبيات ارمني 30 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12512

 )ويژه خواهران( تهران –) س(دانشگاه الزهرا 
- زن - زبان روسي 30 با آزمون روزانه 12513
- زن - جميمتر 25 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12514
- زن - زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12515

 دانشگاه ايالم
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12516

 دانشگاه بجنورد
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 50 با آزمون روزانه 12517
- زن مرد ان روسيزب 35 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12518

 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
- زن مرد ادبي 30 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12519
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 25 با آزمون روزانه 12520
- زن مرد ادبي 15 زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم 12521
- زن مرد زبان انگليسيمترجمي  20 با آزمون نوبت دوم 12522

 دانشگاه بيرجند
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 45 با آزمون روزانه 12523
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 45 با آزمون روزانه 12524
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 10 با آزمون نوبت دوم 12525
- زن مرد انگليسيزبان و ادبيات  10 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12526

 قزوين - ) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 35 با آزمون روزانه 12527
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 35 با آزمون روزانه 12528

 دانشگاه تبريز
- زن مرد ادبي 30 زبان فرانسه هروزان 12529 با آزمون 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 18 با آزمون روزانه 12530
- زن مرد ادبي 20 زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم 12531
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 12 با آزمون نوبت دوم 12532

 )هاي آزاد رشته( تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- زن مرد موزش زبان انگليسيآ 15 با آزمون نوبت دوم 12534
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  ومسفصل   26 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 )هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش رشته( تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  مچهارفصل  2در بخش بايست با توجه به شرايط و ضوابط مندرج  تربيت دبير شهيد رجايي تهران، مي  دانشگاه آموزش زبان انگليسيكليه داوطلبان عالقمند به رشته تحصيلي  -

در زمان اعـالم اسـامي چنـد برابـر     . فرم انتخاب رشته اقدام نمايند 150تا  1هاي مربوط با توجه به گروه آزمايشي در اولويت  محل  اين دفترچه راهنما، نسبت به انتخاب رشته
هـاي بـانكي    ريال بصورت الكترونيكي و از طريق كارت) چهل هزار( 000/40والً مبلغ شوند كه ا ظرفيت براي مصاحبه، معاينه و گزينش منحصراً داوطلباني دعوت به مصاحبه مي

  .هاي اين دانشگاه در فرم انتخاب رشته اقدام نمايند ها را پرداخت نموده و ثانياًً نسبت به انتخاب رشته عضو شبكه شتاب، بابت عالقمندي به اين رشته
  .باشند ، متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش ميآموزش زبان انگليسيتحصيلي   كليه پذيرفته شدگان نهايي رشته: نكته مهم* 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول

- - مرد مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران  آموزش زبان انگليسي 17 با آزمون روزانه 12533
 دانشگاه تهران

15 15 - زبان ايتاليايي 30 با آزمون روزانه 12535
13 12 - زبان روسي 25 با آزمون روزانه 12536
11 11 - ادبي 22 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12537
15 15 - زبان و ادبيات اردو 30 با آزمون روزانه 12538
13 12 - و ادبيات اسپانيايي زبان 25 با آزمون روزانه 12539
10 10 - زبان و ادبيات انگليسي 20 با آزمون روزانه 12540
13 12 - زبان و ادبيات ژاپني 25 با آزمون روزانه 12541
10 10 - مترجمي زبان آلماني 20 با آزمون روزانه 12542

 دانشگاه جهرم
- زن مرد سيمترجمي زبان انگلي 30 با آزمون روزانه 12543

 )ويژه خواهران( قم –) ع(دانشگاه حضرت معصومه
- زن - مترجمي زبان انگليسي 50 با آزمون روزانه 12544

 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 56 با آزمون روزانه 12545
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 24 وبت دومن 12546 با آزمون 
- زن مرد ادبي 60 زبان فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12547
- زن مرد ادبي 22 زبان فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12548

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 44 با آزمون روزانه 12549

 )محل تحصيل واحد كرج(ان تهر -دانشگاه خوارزمي 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12550

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 35 با آزمون روزانه 12551

 كرمانشاه - دانشگاه رازي 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 زمونبا آ روزانه 12552
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون نوبت دوم 12553

 دانشگاه زابل
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 35 با آزمون روزانه 12554
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 35 با آزمون روزانه 12555
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 15 حصيليصرفا با سوابق ت نوبت دوم 12556
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 15 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12557

 دانشگاه زنجان
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 30 با آزمون روزانه 12558
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 4 با آزمون نوبت دوم 12559

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
- زن مرد زبان انگليسيآموزش  30 با آزمون روزانه 12560
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 5 با آزمون نوبت دوم 12561

 دانشگاه سمنان
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 35 با آزمون روزانه 12562
35 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي - با آزمون نوبت دوم 12563

 اهدانز -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
30 زن مرد مترجمي زبان انگليسي - با آزمون روزانه 12564
15 زن مرد مترجمي زبان انگليسي - با آزمون نوبت دوم 12565

 دانشگاه شهركرد
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 29 با آزمون روزانه 12566
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 1 با آزمون نوبت دوم 12567

 كرمان - گاه شهيد باهنر دانش
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12568
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 25 با آزمون روزانه 12569
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 10 با آزمون نوبت دوم 12570
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 10 نبا آزمو نوبت دوم 12571

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- زن مرد زبان آلماني 30 با آزمون روزانه 12572
- زن مرد زبان روسي 20 با آزمون روزانه 12573
- زن مرد ادبي 30 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12574
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 20 با آزمون روزانه 12575

 اهواز -  دانشگاه شهيد چمران
- زن مرد ادبي 35 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12576
30 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي - با آزمون روزانه 12577
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 30 با آزمون روزانه 12578
5 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي - با آزمون نوبت دوم 12579
- زن مرد ي زبان انگليسيمترجم 5 با آزمون نوبت دوم 12580

 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 50 با آزمون روزانه 12581

 دانشگاه شيراز
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 35 با آزمون روزانه 12582
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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
  

  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
شجنس پذير توضيحات ظرفيت پذيرش  

كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد  اول
- زن مرد مترجمي 20 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12583

- زن مرد پذيرش با عنوان زبان اسپانيايي زبان و ادبيات اسپانيايي 20 با آزمون روزانه 12584
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 20 با آزمون روزانه 12585
- زن مرد زبان و ادبيات تركي استانبولي 25 با آزمون روزانه 12586
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 20 با آزمون روزانه 12587
- زن مرد مترجمي 20 زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم 12588

- زن مرد ييپذيرش با عنوان زبان اسپانيا زبان و ادبيات اسپانيايي 20 با آزمون نوبت دوم 12589
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 20 با آزمون نوبت دوم 12590
- زن مرد زبان و ادبيات تركي استانبولي 25 با آزمون نوبت دوم 12591
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 20 با آزمون نوبت دوم 12592

 شگاه فردوسي مشهددان
- زن مرد زبان روسي 25 با آزمون روزانه 12593
- زن مرد ادبي 25 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12594
- زن مرد مترجمي 25 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12595
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 35 با آزمون روزانه 12596
- زن مرد زبان روسي 10 با آزمون نوبت دوم 12597
- زن مرد ادبي 5 زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم 12598
- زن مرد مترجمي 5 زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم 12599
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 5 با آزمون نوبت دوم 12600

 دانشگاه قم
30 30 - زبان و ادبيات انگليسي 60 آزمونبا  روزانه 12601

 دانشگاه كاشان
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12602
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 25 با آزمون روزانه 12603
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 5 با آزمون نوبت دوم 12604
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 5 با آزمون نوبت دوم 12605

 سنندج - انشگاه كردستان د
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 45 با آزمون روزانه 12606
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون روزانه 12607

 )ويژه خواهران( بجنورد –دانشگاه كوثر 
- زن - آموزش زبان انگليسي 45 با آزمون روزانه 12608
- زن - نگليسيزبان و ادبيات ا 45 با آزمون روزانه 12609

 گرگان -دانشگاه گلستان 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 30 با آزمون روزانه 12610
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 10 با آزمون نوبت دوم 12611

 دانشگاه گنبد
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 45 با آزمون روزانه 12612
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 45 با آزمون روزانه 12613

 رشت -دانشگاه گيالن 
- زن مرد زبان روسي 60 با آزمون روزانه 12614
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون روزانه 12615
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون نوبت دوم 12616

 دخرم آبا -دانشگاه لرستان 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12617

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(خرم آباد  -دانشگاه لرستان 
- - مرد آموزش زبان انگليسي 40 با آزمون روزانه 12618

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت(خرم آباد  -دانشگاه لرستان 
- زن - ادبيات انگليسي زبان و 40 با آزمون روزانه 12619

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 25 با آزمون روزانه 12620
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12621
- زن مرد زبان روسي 35 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12622

 اردبيل -يلي دانشگاه محقق اردب
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 30 با آزمون روزانه 12623
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 15 با آزمون نوبت دوم 12624

 دانشگاه مراغه
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 35 با آزمون روزانه 12625
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 10 با آزمون نوبت دوم 12626

 انشگاه ماليرد
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون روزانه 12627

 دانشگاه نيشابور
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 35 با آزمون روزانه 12628
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12629

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

 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون روزانه 12634
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 40 با آزمون روزانه 12635
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 15 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12636
- زن مرد زبان انگليسي مترجمي 10 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12637

 بندر عباس - دانشگاه هرمزگان 
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 22 با آزمون روزانه 12638
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 8 با آزمون نوبت دوم 12639
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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
  

 دانشگاه ياسوج

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
نوان رشتهع عنوان گرايش نيمسال كدرشته  

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول

 25 25 - آموزش زبان انگليسي 50 با آزمون نوبت دوم 12640
 دانشگاه يزد

- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون روزانه 12641
 )ويژه خواهران( رفسنجان –) س(دانشكده علوم انساني حضرت نرجس

- زن - مترجمي زبان انگليسي 40 با آزمون روزانه 12642
 مجتمع آموزش عالي بم

- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 45 با آزمون روزانه 12643
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 15 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12644

 مجتمع آموزش عالي گناباد
20 20 - آموزش زبان انگليسي 40 با آزمون روزانه 12645
10 30 - زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون روزانه 12646
5 5 - آموزش زبان انگليسي 10 با آزمون نوبت دوم 12647
1 1 - زبان و ادبيات انگليسي 2 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12648

 
  

 مناطق محرومهاي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
اند، مجاز به انتخاب  لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  پذيرش در رشته نحوه -1

 .باشند ها نمي اين كدرشته محل
 .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 خاب رشتهداوطلبان الزم است قبل از انت - 3

  .مطلع گردنداين دفترچه راهنما  چهارمها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در فصل  شرايط و ضوابط دانشگاه
 )اهر، ورزقان و هريس( يذربايجان شرقآمخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان 

 توضيحات/ دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل 
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش نيمسال
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

مرد دانشگاه تبريز - - 1 زبان و ادبيات انگليسي 13350
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كردستان

2 سنندج -انشگاه كردستان د 2 - 4 زبان و ادبيات انگليسي 13351
 

  

 ويژه داوطلبان آزاد )مراكز تربيت معلم سابق(دانشگاه فرهنگيان تحصيلي هاي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر

انـد،   اني كه در جلسه آزمون شـركت ننمـوده  لذا داوطلب. باشد مي» با آزمون« دانشگاه فرهنگيان تربيت دبير زبان انگليسينحوه پذيرش در رشته تحصيلي  -1
 .باشند ها نمي مجاز به انتخاب اين كدرشته محل

م چهـار در فصـل  منـدرج  دانشـگاه مزبـور   در  نحوه پذيرش دانشـجو شرايط از دانشگاه فرهنگيان تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -2
  .اين دفترچه راهنما مطلع گردند) ها وستپي(

فصل  2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست مي، )مراكز تربيت معلم سابق(فرهنگيان   دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -3
 زمـان  در. نماينـد  اقدام هرشت انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب به نسبتم اين دفترچه راهنما، چهار
 بصورت ريال) هزار چهل( 000/40 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم

 دانشـگاه  اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و ودهنم پرداخترا  ها رشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت طريق از و الكترونيكي
  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در

 ذربايجان شرقيآمخصوص داوطلبان بومي استان 
 عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/پرديس محل تحصيل

كدرشته 
 محل

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد هوراند: محل خدمت/ر، كليبر، عشايركليبر، خداآفرينهوراند، اه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14910
محـل/بستان آباد، تيكمه داش، تبريز، خسروشاه، اسكو، ايلخچي، آذرشهر، گوگان، سـراب، مهربـان  : مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان

ليسيتربيت دبير زبان انگ 1 مرد بستان آباد: خدمت 14911 

چاراويماق، نظركهريزي، هشـترود، مراغـه، عجـب شـير، بنـاب، ملكـان، آذرشـهر، گوگـان، اسـكو،: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد چاراويماق: محل خدمت/ايلخچي، خسروشاه، تبريز 14912 

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ورزقان: محل خدمت/ورزقان، خاروانا، اهر، هوراند، هريس، خواجه، تبريز: ميمخصوص داوطلبان بو/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14913
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن تسوج: محل خدمت/تسوج، شبستر، صوفيان، مرند، تبريز: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14914
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد كليبر: محل خدمت/كليبر، عشاير كليبر، خداآفرين، اهر، هوراند: مخصوص داوطلبان بومي/ي زنجانپرديس شهيد بهشت 14915

ليسيتربيت دبير زبان انگ 1 زن كليبر: محل خدمت/كليبر، عشاير كليبر، خداآفرين، اهر، هوراند: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14916
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خدا آفرين: محل خدمت/خداآفرين، كليبر، عشايركليبر، اهر، هوراند، جلفا، مرند: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14917

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن خدا آفرين: محل خدمت/، جلفا، مرندخداآفرين، كليبر، عشايركليبر، اهر، هوراند: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14918
:محـل خـدمت  /ملكان، بناب، مراغه، عجب شير، آذرشهر، گوگان، اسكو، ايلخچي، خسروشـاه : مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن ملكان 14919 

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد هشترود: محل خدمت/هشترود، نظركهريزي، چاراويماق، مراغه، بناب، عجب شير، ملكان، تبريز: مخصوص داوطلبان بومي/جانپرديس شهيد بهشتي زن 14920
 ذربايجان غربيآمخصوص داوطلبان بومي استان 

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 1اروميه، ناحيه: محل خدمت/اي برادوست، سيلواناشهراروميه، نازلو، انزل، صوم: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14921
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 2اروميه، ناحيه: محل خدمت/شهراروميه، نازلو، انزل، صوماي برادوست، سيلوانا: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14922
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خوي: محل خدمت/خوي، چايپاره، سلماس: مخصوص داوطلبان بومي/نپرديس شهيد بهشتي زنجا 14923

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد سلماس: محل خدمت/خوي، چايپاره، سلماس: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14924
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن بوكان: محل خدمت/مهاباد، بوكان، سردشت: وميمخصوص داوطلبان ب/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14925

  مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن 1اردبيل، ناحيه : محل خدمت/شهراردبيل: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14926

تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد خلخال: محل خدمت/خلخال: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14927
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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
  

  مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/پرديس محل تحصيل

 محل
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بن رود: محل خدمت/لگه، كوهپايه، اصفهان، جرقويه سفليجرقويه عليا، بن رود، ج: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14928

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن جرقويه سفلي: محل خدمت/جرقويه عليا، بن رود، جلگه، كوهپايه، اصفهان، جرقويه سفلي: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14929
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد جي: محل خدمت/اصفهان، جي، خميني شهر، پيربكران، فالورجان، شاهين شهر، برخوار: مخصوص داوطلبان بومي/س شهيد باهنر اراكپردي 14930

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خميني شهر: ل خدمتمح/اصفهان، جي، خميني شهر، پيربكران، فالورجان، شاهين شهر، برخوار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14931
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد پيربكران: محل خدمت/اصفهان، جي، خميني شهر، پيربكران، فالورجان، شاهين شهر، برخوار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14932

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن فالورجان: محل خدمت/اصفهان، جي، خميني شهر، پيربكران، فالورجان، شاهين شهر، برخوار: ان بوميمخصوص داوطلب/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14933
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد )قمشه(شهرضا: محل خدمت)/قمشه(شهرضا: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14934

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد كاشان: محل خدمت/كاشان: مخصوص داوطلبان بومي/اراكپرديس شهيد باهنر  14935
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن خور و بيابانك: محل خدمت/خور و بيابانك: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14936

تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد نجف آباد: محل خدمت/آباد، مهردشتنجف : مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14937
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن نجف آباد: محل خدمت/نجف آباد، مهردشت: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14938

  مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
تربيت دبير زبان انگليسي 2 زن 1كرج، ناحيه : محل خدمت/كرج، اشتهارد، ساوجبالغ، طالقان، نظرآباد: ص داوطلبان بوميمخصو/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14939
يتربيت دبير زبان انگليس 1 زن 3كرج، ناحيه : محل خدمت/كرج، اشتهارد، ساوجبالغ، طالقان، نظرآباد: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14940

  مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد تنگستان: محل خدمت/بخش مركزي، دلوار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14941
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد دشتستان: محل خدمت/دآبادبخش مركزي، بوشكان، تنگ ارم، آبپخش، شبانكاره، سع: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14942

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد اسالم شهر: محل خدمت/اسالمشهر، چهاردانگه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14943
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد پاكدشت: محل خدمت/پاكدشت: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14944
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد 1بهارستان، : محل خدمت/بهارستان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14945

ر زبان انگليسيتربيت دبي 1 زن 1بهارستان، : محل خدمت/بهارستان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14946
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن 2شهر ري، ناحيه: محل خدمت/شهر ري، كهريزك: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14947

تربيت دبير زبان انگليسي 3 مرد شهريار: محل خدمت/شهريار، مالرد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14948
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد ورامين: محل خدمت/ورامين، پيشوا: مخصوص داوطلبان بومي/يد باهنر اراكپرديس شه 14949

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد قرچك: محل خدمت/قرچك: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14950
  مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال وبختياري

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ميانكوه: محل خدمت/لردگان، خانميرزا، فالرد، بروجن، گندمان، بلداجي، ميانكوه،: مخصوص داوطلبان بومي/د باهنر اراكپرديس شهي 14951
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خانميرزا: محل خدمت/لردگان، خانميرزا، فالرد، بروجن، گندمان، بلداجي، ميانكوه،: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14952
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد فالرد: محل خدمت/لردگان، خانميرزا، فالرد، بروجن، گندمان، بلداجي، ميانكوه،: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14953

  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بيرجند: محل خدمت/بيرجند، خوسف، درميان: مخصوص داوطلبان بومي/شهدپرديس شهيد بهشتي م 14954

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خوسف: محل خدمت/خوسف، بيرجند، درميان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14955
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن نهبندان: محل خدمت/هبندان، سربيشهن: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14956

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد طبس: محل خدمت/طبس، بشرويه، دستگردان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14957
  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي

تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد فريمان: محل خدمت/تربت جام، فريمان، تايباد، صالح آباد، باخرز: بان بوميمخصوص داوطل/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14958
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد صالح آباد: محل خدمت/تربت جام، فريمان، تايباد، صالح آباد، باخرز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14959

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد رشتخوار: محل خدمت/تربت حيدريه، زاوه، رشتخوار، خواف، جلگه رخ، مه والت، كدكن: مخصوص داوطلبان بومي/شهيد بهشتي مشهدپرديس  14960
تربيت دبير زبان انگليسي 2 زن وافخ: محل خدمت/تربت حيدريه، زاوه، رشتخوار، خواف، جلگه رخ، مه والت، كدكن: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14961
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن چناران: محل خدمت/چناران، درگز، نوخندان، قوچان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14962

تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد كوهسرخ: خدمت محل/كاشمر، كوهسرخ، بردسكن، گناباد، بجستان، خليل آباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14963
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد تبادكان: محل خدمت/شهر مشهد، تبادكان، طرقبه، گلبهار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14964
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد طرقبه: محل خدمت/رشهر مشهد، تبادكان، طرقبه، گلبها: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14965
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد رضويه: محل خدمت/احمدآباد، كالت، سرخس، رضويه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14966
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد زبرخان: محل خدمت/ور، سرواليتميان جلگه، زبرخان، تحت جلگه، نيشاب: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14967

  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد اسفراين: محل خدمت/اسفراين، بام و صفي آباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14968
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد رازوجرگالن: محل خدمت/رازوجرگالن، مانه و سملقان: اوطلبان بوميمخصوص د/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14969

  مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد آبادان: محل خدمت/آبادان، اروند كنار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14970

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد انديمشك: محل خدمت/انديمشك، الوار گرمسيري: مخصوص داوطلبان بومي/يس عالمه طباطبائي بوشهرپرد 14971
1ناحيه . اهواز: محل خدمت/شهراهواز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 14972

2ناحيه. اهواز: محل خدمت/شهراهواز: مخصوص داوطلبان بومي/اطبائي بوشهرپرديس عالمه طب تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد 14973
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد 3ناحيه . اهواز : محل خدمت/شهراهواز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14974
4ناحيه . اهواز: محل خدمت/شهراهواز: داوطلبان بومي مخصوص/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 14975

تربيت دبير زبان انگليسي 2 زن 1ناحيه . اهواز: محل خدمت/شهراهواز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14976
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن 3ناحيه . واز اه: محل خدمت/شهراهواز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14977

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ايذه: محل خدمت/ايذه، دهدز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14978
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد باغملك جاني: محل خدمت/باغملك جانكي، صيدون: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14979
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ماهشهر: محل خدمت)/ره(ماهشهر، بندر امام: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14980
بهبهان: محل خدمت/بهبهان، زيدون: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر انگليسي تربيت دبير زبان 1 مرد 14981
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد رامهرمز: محل خدمت/رامهرمز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14982
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد شوشتر: محل خدمت/شوشتر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14983

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد گتوند: محل خدمت/گتوند: مخصوص داوطلبان بومي/وشهرپرديس عالمه طباطبائي ب 14984
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن مسجدسليمان: محل خدمت/مسجدسليمان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14985

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد هويزه: محل خدمت/هويزه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14986
  مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ماهنشان: محل خدمت/ماهنشان، انگوران، ايجرود، زنجان، زنجانرود: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14987
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن انگوران: محل خدمت/ماهنشان، انگوران، ايجرود، زنجان، زنجانرود: بان بوميمخصوص داوطل/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14988

  مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد سمنان: محل خدمت/سمنان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14989

تربيت دبير زبان انگليسي 2 زن ميامي: محل خدمت/شاهرود، ميامي، بيارجمند: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(راءپرديس فاطمة الزه 14990
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد مهديشهر: محل خدمت/سمنان، مهديشهر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14991

  بلوچستان ومخصوص داوطلبان بومي استان سيستان 
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ايرانشهر: محل خدمت/ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14992
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد دلگان: محل خدمت/ج، الشارايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنو: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14993
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد راسك: محل خدمت/ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14994
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد دشتياري: محل خدمت/چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، قصرقند، بنت: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14995
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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
  

  مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانادامه  
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/پرديس محل تحصيل

 محل
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن دشتياري: محل خدمت/چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، قصرقند، بنت: لبان بوميمخصوص داوط/پرديس نسيبه تهران 14996

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد زابل: محل خدمت/زابل، هيرمند، زهك، پشت آب، شيب آب، بنجار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14997
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد زابلي: محل خدمت/خاش، نوك آباد، سراوان، سيب وسوران، مهرستان، جالق، بم پشت،: مخصوص داوطلبان بومي/بهشتي مشهدپرديس شهيد  14998

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد اوانسر: محل خدمت/خاش، نوك آباد، سراوان، سيب وسوران، مهرستان، جالق، بم پشت،: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14999
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد سيب وسوران: محل خدمت/خاش، نوك آباد، سراوان، سيب وسوران، مهرستان، جالق، بم پشت،: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15000

  مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن خنج: محل خدمت/خنج: داوطلبان بوميمخصوص /پرديس نسيبه تهران 15001
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن قيروكارزين: محل خدمت/قيروكارزين: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15002
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن قائميه: متمحل خد/كازرون، كهمره، باالده، خشت، قائميه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15003

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد اوز: محل خدمت/الرستان، اوز، بيرم، جويم: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15004
بيت دبير زبان انگليسيتر 1 زن اوز: محل خدمت/الرستان، اوز، بيرم، جويم: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15005

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد اشكنان: محل خدمت/المرد، عالمرودشت، اشكنان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15006
زبان انگليسيتربيت دبير  1 زن عالمرودشت: محل خدمت/المرد، عالمرودشت، اشكنان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15007
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن اشكنان: محل خدمت/المرد، عالمرودشت، اشكنان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15008

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد درودزن: محل خدمت/كامفيروز، مرودشت، درودزن: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15009
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن درودزن: محل خدمت/كامفيروز، مرودشت، درودزن: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15010
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن مهر: محل خدمت/مهر، گله دار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15011

  ينمخصوص داوطلبان بومي استان قزو
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ناحيه يك: محل خدمت/قزوين مركزي، طارم سفلي، الموت غربي، الموت شرقي: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15012

  مخصوص داوطلبان بومي استان قم
دبير زبان انگليسي تربيت 3 زن استان قم: محل خدمت/استان قم: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15013

  مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 1سنندج، ناحيه : محل خدمت/سنندج، سويشه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15014
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد قروه: خدمتمحل /قروه، دزج، دلبران، سريش آباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15015
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد مريوان: محل خدمت/مريوان، برده رشه، چناره، كاني دينار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15016

  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد فهرج: محل خدمت/بم، نرماشير، فهرج، ريگان :مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15017
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ريگان: محل خدمت/بم، نرماشير، فهرج، ريگان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15018

ريگان: محل خدمت/ريگان بم، نرماشير، فهرج،: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن 15019
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد رودبار: محل خدمت/جيرفت، رودبار، عنبرآباد، فارياب: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15020

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن رودبار: محل خدمت/ابجيرفت، رودبار، عنبرآباد، فاري: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15021
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد سيرجان: محل خدمت/سيرجان، بافت، رابر، ارزوئيه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15022
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد رفسنجان: محل خدمت/كوئيهشهر بابك، رفسنجان، نوق، انار، كش: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15023
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد شهداد: محل خدمت/كرمان، چترود، ماهان، شهداد، گلباف، راين، بردسير: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15024

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن قلعه گنج: محل خدمت/گنج، منوجانكهنوج، قلعه : مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15025
  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد )اورامانات(پاوه : محل خدمت/پاوه و اورامانات: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15026
سنقركليايي: محل خدمت/سنقر كليايي: داوطلبان بوميمخصوص /پرديس شهيد بهشتي زنجان تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 15027

  مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد آزاد شهر: محل خدمت/آزاد شهر، راميان، علي آباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15028

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد راميان: محل خدمت/آزاد شهر، راميان، علي آباد: مخصوص داوطلبان بومي/هشتي مشهدپرديس شهيد ب 15029
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن علي آباد: محل خدمت/آزاد شهر، راميان، علي آباد: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15030

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بندر تركمن: محل خدمت/بندر تركمن، بندر گز، كردكوي، گميشان: مخصوص داوطلبان بومي/هشتي مشهدپرديس شهيد ب 15031
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن آق قال: محل خدمت/گرگان، آق قال: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15032

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد گنبد كاووس: محل خدمت/گاليكش، گنبد كاووس، مينودشت: مخصوص داوطلبان بومي/تي مشهدپرديس شهيد بهش 15033
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد مينودشت: محل خدمت/گاليكش، گنبد كاووس، مينودشت: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15034

  بومي استان گيالنمخصوص داوطلبان 
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بندرانزلي: محل خدمت/بندر انزلي: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15035
ير زبان انگليسيتربيت دب 1 مرد 1رشت، ناحيه : محل خدمت/رشت، خمام، خشكبيجار، سنگر، كوچصفهان، لشت نشاء: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15036

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن رودبار: محل خدمت/رودبار، خورگام، عمار لو، رحمت آباد بلوكات: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15037
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن رحمت آباد بلوكات: محل خدمت/كاترودبار، خورگام، عمار لو، رحمت آباد بلو: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15038

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد لنگرود: محل خدمت/لنگرود، كومله، اتاق ور: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15039
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ماسال و شاندرمن: محل خدمت/ماسال و شاندرمن: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15040

  مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 2خرم آباد ناحيه : محل خدمت/خرم آباد، چغلوندي، پاپي، زاغه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 15041
رومشگان: محل خدمت/رومشگان، سوري: طلبان بوميمخصوص داو/پرديس شهيد باهنر اراك تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 15042

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن رومشگان: محل خدمت/رومشگان، سوري: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15043
  مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد رامسر: محل خدمت/تنكابن، رامسر، عباس اباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15044
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد دودانگه: محل خدمت/شهرساري، چهاردانگه، دودانگه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15045
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بلده: محل خدمت/آمل، بلده، الريجان، محمود آباد، چمستان: داوطلبان بوميمخصوص /پرديس شهيد بهشتي زنجان 15046

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن الريجان: محل خدمت/آمل، بلده، الريجان، محمود آباد، چمستان: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15047
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بابلسر: محل خدمت/فريدونكنار، بابل، بابلسر، بندپي شرقي، بندپي غربي، بهنمير: مخصوص داوطلبان بومي/هيد بهشتي زنجانپرديس ش 15048

زبان انگليسي تربيت دبير 1 مرد كجور: محل خدمت/كجور، كالردشت، چالوس، نور، نوشهر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15049
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد چالوس: محل خدمت/كجور، كالردشت، چالوس، نور، نوشهر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15050
دبير زبان انگليسيتربيت  1 مرد نوشهر: محل خدمت/كجور، كالردشت، چالوس، نور، نوشهر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15051

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن كالردشت: محل خدمت/كجور، كالردشت، چالوس، نور، نوشهر: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15052
  مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خمين: محل خدمت/، اراكخمين، دليجان، محالت: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 15053
ساوه: محل خدمت/ساوه، زرنديه، نوبران: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 15054

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن ساوه: محل خدمت/ساوه، زرنديه، نوبران: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15055
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن سربند: محل خدمت/شازند، سربند، خنداب، اراك: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15056

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد فراهان: محل خدمت/فراهان، آشتيان، تفرش، اراك: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 15057
  مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان

1ناحيه : محل خدمت/بندرعباس، فين: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 15058
رودان: دمتمحل خ/رودان، رودخانه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 15059
ميناب: محل خدمت/ميناب، سندرك: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 15060

سيتربيت دبير زبان انگلي 1 زن ميناب: محل خدمت/ميناب، سندرك: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15061
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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
  

  هرمزگانمخصوص داوطلبان بومي استان ادامه  
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/پرديس محل تحصيل

 محل
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بشاگرد: محل خدمت/بشاگرد، ميناب، سندرك: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15062

بشاگرد: محل خدمت/بشاگرد، ميناب، سندرك: مخصوص داوطلبان بومي/س نسيبه تهرانپردي تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن 15063
  مخصوص داوطلبان بومي استان همدان

گليسيتربيت دبير زبان ان 1 زن گل تپه: محل خدمت/بخش گل تپه، بخش شيرين سو: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15064
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خزل: محل خدمت/بخش خزل، بخش زرين دشت: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15065

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن خزل: محل خدمت/بخش خزل، بخش زرين دشت: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15066
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 2همدان، ناحيه : محل خدمت/شهرستان همدان: مخصوص داوطلبان بومي/س شهيد بهشتي زنجانپردي 15067

  مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
زبان انگليسي تربيت دبير 1 مرد ابركوه: محل خدمت/شهرستان ابركوه، نير، گاريزات: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15068
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد اردكان: محل خدمت/شهرستان اردكان، ميبد، بفروئيه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15069
زبان انگليسيتربيت دبير  1 مرد بهاباد: محل خدمت/شهرستان بهاباد، بافق: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15070
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ميبد: محل خدمت/شهرستان ميبد، اردكان، احمد آباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15071

ان انگليسيتربيت دبير زب 1 زن ميبد: محل خدمت/شهرستان ميبد، اردكان، احمد آباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15072
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 1ناحيه .يزد: محل خدمت/شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15073
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 2ناحيه .يزد: محل خدمت/شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15074
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد تفت: محل خدمت/شهرستان تفت، يزد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15075
بان انگليسيتربيت دبير ز 1 مرد بافق: محل خدمت/شهرستان بافق، بهاباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15076

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن 1ناحيه .يزد: محل خدمت/شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15077
بان انگليسيتربيت دبير ز 1 زن 2ناحيه .يزد: محل خدمت/شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15078
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن تفت: محل خدمت/شهرستان تفت، يزد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15079

  
  

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته
  :تذكر خيلي مهم

دولتي ـ غيرانتفاعي از شرايط و ضوابط مؤسسات ذيـربط منـدرج    هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غير داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
از شرايط و ضـوابط اختصاصـي و   و همچنين اين دفترچه راهنما  اولسسات در فصل ؤها و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه م در پيوست

  .مطلع گردندنيز ه راهنما اين دفترچ  )ها پيوست(م چهارفصل مندرج در  ،نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر مؤسسه
مجلـس محتـرم شـوراي اسـالمي و      10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 2

ا، پذيرش ه و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 23/7/93ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ موسمصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته     . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 60براي حدود 

پـذيرش در كليـه   . پـذيرد  صورت مي) معدل كتبي ديپلم(مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  ها و هاي دانشگاه محل
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي رشتهكد

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 يها پذيرفته م دانشجوياني كه در اين كدرشته

 مشهد -) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
زن مرد  اول دوم

12908 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان با آزمون
موزش زبان انگليسيآ 50 - - مرد  12906 صرفا با سوابق تحصيلي
12907 مترجمي زبان انگليسي 50 - - مرد صرفا با سوابق تحصيلي

12909 آموزش زبان انگليسي 50 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان صرفا با سوابق تحصيلي
 دانشگاه غيرانتفاعي چابهار

12910 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام 

12911 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12912 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون

 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 
12913 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد سوابق تحصيليصرفا با 
12914 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 
12915 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12916 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
نگليسيزبان و ادبيات ا 60 - زن مرد  12917 صرفا با سوابق تحصيلي

 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 
12918 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
12919 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل -گاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران دانش
12920 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد 
12921 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 
12922 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12923 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

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

 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
12926 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن - با آزمون
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 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد ادامه  

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
نز مرد  اول دوم
12927 آموزش زبان انگليسي 50 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
12928 زبان و ادبيات انگليسي 50 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي

 دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
12929 مترجمي زبان انگليسي 50 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند با آزمون

 قزوين -لبرز موسسه غيرانتفاعي ا
12930 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12931 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12932 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12933 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

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

 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين 
12936 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
جمي زبان انگليسيمتر 60 - زن مرد  12937 صرفا با سوابق تحصيلي

 چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه 
12938 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود 
12939 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
زبان انگليسيآموزش  60 - زن مرد  12940 صرفا با سوابق تحصيلي

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

 نيشابور -موسسه غيرانتفاعي ثامن 
12945 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
12946 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
12947 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12948 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

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

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

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 
12954 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( مشهد –موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس 
12955 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي

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

 تبريز -فاعي دانشوران موسسه غيرانت
12959 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12960 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي 
12961 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 رامسر -ه غيرانتفاعي رحمان موسس
12962 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر 
12963 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12964 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
نگليسيآموزش زبان ا 60 - زن مرد  12965 صرفا با سوابق تحصيلي
12966 كارداني مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا 
12967 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي 
زبان انگليسيآموزش  60 - زن مرد  12968 صرفا با سوابق تحصيلي

 گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان 
12969 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق 
12970 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
زبان انگليسيآموزش  60 - زن مرد  12971 صرفا با سوابق تحصيلي
12972 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
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  ومسفصل   33 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
زن مرد  اول دوم

12973 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد  صرفا با سوابق تحصيلي
 قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

12974 مترجمي زبان انگليسي 50 - - مرد محل تحصيل واحد برادران صرفا با سوابق تحصيلي
12975 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن - محل تحصيل واحد خواهران صرفا با سوابق تحصيلي

 زنجان -انتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي موسسه غير
12976 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 
12977 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين 
ن انگليسيآموزش زبا 60 - زن مرد  12978 صرفا با سوابق تحصيلي

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

 قزوين - موسسه غيرانتفاعي كار 
12980 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين ونبا آزم

 موسسه غيرانتفاعي كرمان
12981 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12982 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك - موسسه غيرانتفاعي موالنا 
12983 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون

 كاشان -موسسه غيرانتفاعي مهد علم 
12984 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

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

 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي نوين 
12986 زبان آلماني 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

  
  

  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«ر از ميان داوطلبان هاي دانشگاه پيام نو 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

ها، پذيرش  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 23/7/93ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ موسمصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته     . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 60براي حدود 

هـاي تحصـيلي فـوق كـه      پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) يپلممعدل كتبي د(نور، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  هاي دانشگاه پيام محل
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي

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 شجوياني كه در اين كدرشتهدان

 واحد آذرشهر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
ظرفيت 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

50 زبان و ادبيات انگليسي 12657 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12658 تحصيلي صرفاباسوابق

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

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

 واحد خسروشاه - يجان شرقي دانشگاه پيام نور استان آذربا
50 زبان و ادبيات انگليسي 12660 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز تبريز - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12650 با آزمون
50 مترجمي زبان انگليسي 12651 با آزمون

 بسترمركز ش - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12652 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12653 تحصيلي صرفاباسوابق

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

 دمركز مرن - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 مترجمي زبان انگليسي 12655 تحصيلي صرفاباسوابق

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

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

 واحد اشنويه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
ظرفيت 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

تحصيلي صرفاباسوابق 12668 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز بوكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12663 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد سيه چشمه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12670 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد قره ضياالدين -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي رفاباسوابقص 12672 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12664 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد فيرورق -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12671 زبان و ادبيات انگليسي 50
 واحد سردشت -ربي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غ

تحصيلي صرفاباسوابق 12669 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

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

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

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

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

تحصيلي صرفاباسوابق 12673 مترجمي زبان انگليسي 50
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 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
ظرفيت 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

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

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

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

50 مترجمي زبان انگليسي 12678 تحصيلي صرفاباسوابق
 مركز آران و بيدگل -ان دانشگاه پيام نور استان اصفه

50 مترجمي زبان انگليسي 12679 تحصيلي صرفاباسوابق
 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

50 زبان و ادبيات انگليسي 12680 با آزمون
50 مترجمي زبان انگليسي 12681 با آزمون

 واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 زبان انگليسيمترجمي  12692 با آزمون

 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12684 با آزمون
50 زبان و ادبيات انگليسي 12685 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12682 يليتحص صرفاباسوابق

 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12683 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12686 با آزمون

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12691 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12687 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12688 تحصيلي صرفاباسوابق

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

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

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12695 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12696 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز نجف اباد -ه پيام نور استان اصفهان دانشگا
50 مترجمي زبان انگليسي 12690 با آزمون

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

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

 مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
50 مترجمي زبان انگليسي 12697 با آزمون

 واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز 
50 مترجمي زبان انگليسي 12699 با آزمون

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

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

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

 مركز بوشهر - دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 ات انگليسيزبان و ادبي 12705 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12706 تحصيلي صرفاباسوابق

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

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

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

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

 ركز بين المللي عسلويهم - دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 مترجمي زبان انگليسي 12707 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد بندر گناوه - دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 مترجمي زبان انگليسي 12709 تحصيلي صرفاباسوابق

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

  

 تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
ظرفيت 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

با آزمون 12711 زبان و ادبيات انگليسي 50
با آزمون 12712 مترجمي زبان انگليسي 50

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

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

 )محل تحصيل پرند(واحد رباط كريم  - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12719 جمي زبان انگليسيمتر 50

 مركز حسن آباد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12713 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12720 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12723 ن انگليسيمترجمي زبا 50

 واحد شهريار - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12722 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12715 زبان و ادبيات انگليسي 50
با آزمون 12716 مترجمي زبان انگليسي 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12736 مترجمي زبان انگليسي 50

 نمركز قائ -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12737 مترجمي زبان انگليسي 50

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

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

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

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

تحصيلي صرفاباسوابق 12741 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد جوين نقاب -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

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

تحصيلي صرفاباسوابق 12754 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز سبزوار -ي دانشگاه پيام نور استان خراسان رضو

تحصيلي صرفاباسوابق 12742 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12743 مترجمي زبان انگليسي 50

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

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

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

 ادمركز گناب -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
ظرفيت 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

50 زبان و ادبيات انگليسي 12747 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12748 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12749 با آزمون
50 مترجمي زبان انگليسي 12750 با آزمون

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

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

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

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
50 مترجمي زبان انگليسي 12759 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد گرمه -ستان خراسان شمالي دانشگاه پيام نور ا
50 زبان و ادبيات انگليسي 12760 تحصيلي صرفاباسوابق

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

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

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12762 با آزمون
50 مترجمي زبان انگليسي 12763 با آزمون

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

 واحد باغملك -ستان خوزستان دانشگاه پيام نور ا
50 زبان و ادبيات انگليسي 12774 تحصيلي صرفاباسوابق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12780 تحصيلي صرفاباسوابق
50 ليسيمترجمي زبان انگ 12781 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12785 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12786 تحصيلي صرفاباسوابق

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

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

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

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

 مركز ايرانشهر - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 ظرفيت
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

تحصيلي صرفاباسوابق 12794 زبان و ادبيات انگليسي 50
 مركز چابهار - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

تحصيلي صرفاباسوابق 12795 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز زابل - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

تحصيلي صرفاباسوابق 12796 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

تحصيلي صرفاباسوابق 12797 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12798 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نيك شهر - تان دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچس
تحصيلي صرفاباسوابق 12799 مترجمي زبان انگليسي 50

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

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

 مركز صفاشهر -گاه پيام نور استان فارس دانش
تحصيلي صرفاباسوابق 12808 مترجمي زبان انگليسي 50

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

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

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

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12817 مترجمي زبان انگليسي 50

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

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 12806 زبان و ادبيات انگليسي 50
با آزمون 12807 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12819 ن و ادبيات انگليسيزبا 50

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

 واحد قير و كارزين -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12820 يمترجمي زبان انگليس 50

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

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

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

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

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12822 ان انگليسيمترجمي زب 50

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

 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12813 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12814 يمترجمي زبان انگليس 50

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

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

 مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين 
با آزمون 12825 مترجمي زبان انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12826 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد سلفچگان -دانشگاه پيام نور استان قم 
تحصيلي صرفاباسوابق 12829 مترجمي زبان انگليسي 50

  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
 )»2ساختمان شماره «ان و برادر »پرديسان«محل تحصيل خواهران (

تحصيلي صرفاباسوابق 12828 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

تحصيلي صرفاباسوابق 12834 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12835 مترجمي زبان انگليسي 50

 ندجمركز سن -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12830 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12831 مترجمي زبان انگليسي 50
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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
  

 واحد كامياران -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
ظرفيت 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

50 زبان و ادبيات انگليسي 12836 تحصيلي ابقصرفاباسو
 مركز مريوان -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

50 زبان و ادبيات انگليسي 12832 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12833 تحصيلي صرفاباسوابق

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

 واحد كشكوييه - شگاه پيام نور استان كرمان دان
50 مترجمي زبان انگليسي 12843 تحصيلي صرفاباسوابق

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

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

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

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

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

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

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
50 جمي زبان انگليسيمتر 12845 تحصيلي صرفاباسوابق

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

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
50 مترجمي زبان انگليسي 12847 با آزمون

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

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

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

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

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

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

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

 مركز گنبد كاووس -اه پيام نور استان گلستان دانشگ
50 مترجمي زبان انگليسي 12856 تحصيلي صرفاباسوابق

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

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
50 مترجمي زبان انگليسي 12859 با آزمون

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

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

 مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
50 انگليسيمترجمي زبان  12863 تحصيلي صرفاباسوابق

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

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

 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12868 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12862 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد كوهدشت -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
ت ظرفي

 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

تحصيلي صرفاباسوابق 12869 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد رينه -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

تحصيلي صرفاباسوابق 12881 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12882 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز آمل -انشگاه پيام نور استان مازندران د
تحصيلي صرفاباسوابق 12870 مترجمي زبان انگليسي 50

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

 واحد بهنمير -ستان مازندران دانشگاه پيام نور ا
تحصيلي صرفاباسوابق 12879 مترجمي خبر زبان انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12880 مترجمي زبان انگليسي 50

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

 مركز تنكابن -ان دانشگاه پيام نور استان مازندر
تحصيلي صرفاباسوابق 12874 زبان و ادبيات انگليسي 50

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

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

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

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

 مركز اراك -ام نور استان مركزي دانشگاه پي
تحصيلي صرفاباسوابق 12884 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12885 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12886 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12887 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12888 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12889 زبان و ادبيات انگليسي 50
صيليتح صرفاباسوابق 12890 مترجمي زبان انگليسي 50

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

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

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

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

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

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

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

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
با آزمون 12897 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اردكان - اه پيام نور استان يزد دانشگ
تحصيلي صرفاباسوابق 12899 مترجمي زبان انگليسي 50

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

 مركز مهريز - ان يزد دانشگاه پيام نور است
تحصيلي صرفاباسوابق 12902 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12903 مترجمي زبان انگليسي 50

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