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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

هاي تربيت دبير دانشگاهدر آموزش زبان انگليسي حصيلي ت رشته
 (ويژه داوطلبان آزاد) شهيد رجايي و فرهنگيان

 

  مهم: يادآوري هاي
  ضروري است. سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و  6500 كل نهايي نمره حداقل كسب -1
هاي محلتمامي متقاضيان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ بر  -2

محل  هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع در مقابل كدرشتهمحل باشند اما در كدرشتهمربوط به استان خود مي
محل اخذ مدرك «شهر (يا بخش)   4شهر (يا بخش) از  2هايي كه داراي اولويت هستند (حداقل ها يا بخشنوشته شده است) ابتدا متقاضيان بومي آن شهر

بخش) رشته با شهر (يا » محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »تحصيلي سال آخر
شود. شايان ذكر شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از متقاضيان بومي آن استان نيز پذيرش انجام ميتعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش مي

 خواهد شد.اخذ » پرديس محل تحصيل/ محل خدمت« است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا بخش مندرج در محل خدمت ستون 

در  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان تحصيلي  هايالزم است قبل از انتخاب رشته متقاضيان -3
  .مطلع گردندها (مشخصات و شرايط دانشگاهها مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان) در بخش پيوستمندرج هاي مزبور دانشگاه

بخش  در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايستميفرهنگيان،  دانشگاهدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و  تحصيلي هايرشته به عالقمند متقاضيان -4
 آزمايشي گروه به توجه با مربوط هايمحل رشته انتخاب به نسبت، ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان)پيوست

كه بعد از مرحله انتخاب رشته  گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در
 طريق از و الكترونيكي بصورت يالر) هزارصدو سي و هفت ( 000/137 مبلغ اوالً كه شوندمي مصاحبه به دعوت  متقاضيانيمنحصراً شود،انجام مي

 رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هايرشته انتخاب به نسبت ثانياً  و نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هايكارت
  .نمايند اقدام

تا  31/5/1400قدام نمايند، كه اوالً در آزمون عملي اين رشته كه در تاريخ هاي آموزش تربيت بدني اتوانند نسبت به انتخاب كد رشته محلمتقاضياني مي -5
 شبكه عضو بانكي هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزارصدو سي و هفت ( 000/137 مبلغبرگزار مي گردد شركت نموده و ثانياً  3/6/1400

  شند.با نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب
  

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47628 آموزش زبان انگليسي 1 زن  الهدي صدر اردبيل/محل خدمت چاراويماقپرديس بنت 
 47629 انگليسي آموزش زبان 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت نظركهريزپرديس بنت 
 47630 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت بستان آبادپرديس بنت 
 47631 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت كندوانپرديس بنت 
 47632 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت خواجهپرديس بنت 
 47633 آموزش زبان انگليسي 1 زن لهدي صدر اردبيل/محل خدمت ورزقاناپرديس بنت 
 47634 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت اسكوپرديس بنت 
 47635 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت ايلخچيپرديس بنت 
 47636 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت خسرو شاهپرديس بنت 
 47637 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت صوفيانپرديس بنت 
 47638 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت شبسترپرديس بنت 
 47639 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت ملكانپرديس بنت 

 47640 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت بنابرديس بنت پ
 47641 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت مهربانپرديس بنت 
 47642 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت مراغهپرديس بنت 

 47643 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ت چاراويماقپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدم
 47644 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت نظركهريز
 47645 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت بستان آباد

 47646 زش زبان انگليسيآمو 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت خاروانا
 47647 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت عشايري آذربايجان شرقي

 47648 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت خواجه
 47649 يآموزش زبان انگليس 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت ورزقان
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقيادامه 
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47650 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت ميانه
 47651 زبان انگليسي آموزش 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت هشترود
 47652 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت اسكو

 47653 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت ايلخچي
 47654 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت خسرو شاه

 47655 آموزش زبان انگليسي 1 مرد المه طباطبايي اردبيل/محل خدمت صوفيانپرديس ع
 47656 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت تسوج
 47657 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت شبستر

 47658 آموزش زبان انگليسي 1 مرد لكانپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت م
 47659 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت بناب

 47660 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت عجب شير
 47661 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت مهربان
 47662 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت مراغه

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي

 47663 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت انزل
 47664 يآموزش زبان انگليس 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت سيلوانا

 47665 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت صوماي برادوست
 47666 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت نازلو

 47667 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت اشنويه
 47668 آموزش زبان انگليسي 2 مرد دمت بوكانپرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خ

 47669 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت پلدشت
 47670 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت پيرانشهر
 47671 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت تكاب

 47672 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت چالدرانپر
 47673 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت خوي

 47674 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت سردشت
 47675 ش زبان انگليسيآموز 3 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت سلماس

 47676 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت شاهين دژ
 47677 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت شوط
 47678 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت ماكو

 47679 آموزش زبان انگليسي 2 مرد حل خدمت مهابادپرديس شهيد بهشتي زنجان/م
 47680 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت مياندوآب

 47681 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت نقده
 47682 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت انزل

 47683 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت سيلوانا
 47684 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت صوماي برادوست

 47685 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت نازلو
 47686 آموزش زبان انگليسي 1 زن زهراء(س) زنجان/محل خدمت اشنويهپرديس فاطمة ال

 47687 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت بوكان
 47688 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت پلدشت
 47689 آموزش زبان انگليسي 2 زن هرپرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت پيرانش
 47690 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت تكاب

 47691 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت چايپاره
 47692 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت خوي

 47693 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت سردشت
 47694 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت سلماس

 47695 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت شاهين دژ
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  استان آذربايجان غربيمخصوص داوطلبان بومي ادامه 
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47696 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت شوط
 47697 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت ماكو

 47698 آموزش زبان انگليسي 2 زن ء(س) زنجان/محل خدمت مهابادپرديس فاطمة الزهرا
 47699 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت مياندوآب

 47700 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت نقده

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل

 47701 آموزش زبان انگليسي 2 زن  هدي صدر اردبيل/محل خدمت خلخالالپرديس بنت 
 47702 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت سرعينپرديس بنت 
 47703 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت پارس آبادپرديس بنت 

 47704 آموزش زبان انگليسي 1 مرد دشتپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت قشالق 
 47705 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت مشكين شهر

 47706 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت مشكين شرقي (الهرود)

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان

 47707 آموزش زبان انگليسي 1 زن  اراك/محل خدمت فوالدشهرپرديس زينب كبري(س) 
 47708 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت مباركه

 47709 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت تيران وكرون
 47710 انگليسي آموزش زبان 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت مهردشت

 47711 آموزش زبان انگليسي 1 زن 1پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 47712 آموزش زبان انگليسي 1 زن 3پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 47713 آموزش زبان انگليسي 2 زن 2پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 47714 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت جي
 47715 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت چادگان
 47716 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت فالورجان

 47717 آموزش زبان انگليسي 1 زن 4ه پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت اصفهان .ناحي
 47718 آموزش زبان انگليسي 2 زن 5پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 47719 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت گلپايگان
 47720 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت كاشان

 47721 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت خميني شهر
 47722 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 2پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 47723 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 4پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 47724 آموزش زبان انگليسي 2 مرد صفهان/محل خدمت خميني شهرپرديس شهيد باهنر ا
 47725 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت امامزاده
 47726 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت كاشان

 47727 زش زبان انگليسيآمو 4 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت تيران وكرون
 47728 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت آران وبيدگل

 47729 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت بن رود
 47730 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت مباركه

 47731 آموزش زبان انگليسي 3 مرد اهنر اصفهان/محل خدمت جيپرديس شهيد ب
 47732 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت فوالدشهر
 47733 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت فريدن

 47734 زبان انگليسي آموزش 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت فريدون شهر
 47735 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت خوانسار

 47736 آموزش زبان انگليسي 4 مرد 5پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 47737 آموزش زبان انگليسي 5 مرد 3پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 47738 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 1پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه 



 

 

 
 

76 
 

  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

 47739 بان انگليسيآموزش ز 2 مرد  3تهران/محل خدمت كرج .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 47740 آموزش زبان انگليسي 3 زن 3تهران/محل خدمت كرج .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 47741 آموزش زبان انگليسي 1 زن 3الهدي صدر اردبيل/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس بنت 
 47742 انگليسي آموزش زبان 3 زن 1الهدي صدر اردبيل/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس بنت 
 47743 آموزش زبان انگليسي 3 زن 2الهدي صدر اردبيل/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس بنت 
 47744 آموزش زبان انگليسي 3 زن 4الهدي صدر اردبيل/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس بنت 
 47745 آموزش زبان انگليسي 3 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت ساوجبالغپرديس بنت 

 47746 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 3رديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت كرج .ناحيه پ
 47747 آموزش زبان انگليسي 4 مرد 1پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت كرج .ناحيه 
 47748 آموزش زبان انگليسي 3 مرد 2پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت كرج .ناحيه 

 47749 آموزش زبان انگليسي 5 مرد 4ت كرج .ناحيه پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدم
 47750 آموزش زبان انگليسي 4 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت ساوجبالغ
 47751 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت نظرآباد

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
 47752 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  خدمت آبدانانپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل 

 47753 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت ايوان
 47754 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت دره شهر

 47755 ش زبان انگليسيآموز 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت آبدانان
 47756 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت دره شهر
 47757 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت مهران

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
 47758 زش زبان انگليسيآمو 1 زن  الهدي صدر بوشهر/محل خدمت بوشهرپرديس بنت 
 47759 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت تنگستان (اهرم )پرديس بنت 
 47760 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت دشتستان (برازجان )پرديس بنت 
 47761 ان انگليسيآموزش زب 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت دشتي (خورموج )پرديس بنت 
 47762 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت كنگانپرديس بنت 

 47763 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت بوشهر
 47764 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت دلوار

 47765 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ايي بوشهر/محل خدمت دشتستان (برازجان )پرديس عالمه طباطب
 47766 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت آبپخش
 47767 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت گناوه

 47768 آموزش زبان انگليسي 1 مرد رپرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت دي
 47769 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت جم

 47770 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت كنگان

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
ظرفيت  جنس  ذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پ  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  8هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه شهرستان

 47771 آموزش زبان انگليسي 1 زن

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -بيت دبير شهيد رجايي دانشگاه تر
 12هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه شهرستان

 47772 آموزش زبان انگليسي 2 زن

ذيرش داوطلبان بومي تهران با اولويت پ تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 16هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه شهرستان

 47773 آموزش زبان انگليسي 1 زن

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 انات/محل خدمت اسالم شهرهاي تهران و شميرهاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47774 آموزش زبان انگليسي 1 زن

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 2هاي تهران و شميرانات/محل خدمت بهارستان هاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47775 آموزش زبان انگليسي 2 زن
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهرانادامه 
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت پيشواهاي استان تهران بجز شهرستانتانشهرس

 47776 آموزش زبان انگليسي 1 زن

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 1محل خدمت شهرري .ناحيه هاي تهران و شميرانات/هاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47777 آموزش زبان انگليسي 1 زن

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت شهريارهاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47778 آموزش زبان انگليسي 1 زن

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت قرچكهاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47779 آموزش زبان انگليسي 1 زن

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  ن بومي استانتهران مخصوص داوطلبا -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت اسالم شهرهاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47780 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 2هاي تهران و شميرانات/محل خدمت بهارستان هاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47781 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 و شميرانات/محل خدمت پيشواهاي تهران هاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47782 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 1هاي تهران و شميرانات/محل خدمت شهرري .ناحيه هاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47783 انگليسيآموزش زبان  2 مرد

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت شهريارهاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47784 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  ن مخصوص داوطلبان بومي استانتهرا -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت قرچكهاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47785 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

طلبان بومي تهران با اولويت پذيرش داو تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 8هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه شهرستان

 47786 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 12هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه شهرستان

 47787 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 16هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه شهرستان

 47788 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان ستانتهران مخصوص داوطلبان بومي اپرديس شهيد چمران 
 4تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47789 آموزش زبان انگليسي 5 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 5منطقه تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .

 47790 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 14تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47791 آموزش زبان انگليسي 3 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تانتهران مخصوص داوطلبان بومي اسپرديس شهيد چمران 
 15تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47792 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 19منطقه تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .

 47793 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 1هاي تهران و شميرانات/محل خدمت بهارستان استان تهران بجز شهرستان

 47794 آموزش زبان انگليسي 3 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان ن مخصوص داوطلبان بومي استانتهراپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت پاكدشتاستان تهران بجز شهرستان

 47795 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

هاي رستانتهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شه تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت پرديساستان تهران بجز شهرستان

 47796 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 دآبادهاي تهران و شميرانات/محل خدمت جوااستان تهران بجز شهرستان

 47797 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت چهاردانگهاستان تهران بجز شهرستان

 47798 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان صوص داوطلبان بومي استانتهران مخپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت دماونداستان تهران بجز شهرستان

 47799 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهرانادامه 
ظرفيت  جنس  طلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داو  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت رباط كريماستان تهران بجز شهرستان

 47800 آموزش زبان انگليسي 4 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استاند چمران پرديس شهي
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت رودهناستان تهران بجز شهرستان

 47801 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

هاي بان بومي شهرستانتهران با اولويت پذيرش داوطل تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 2هاي تهران و شميرانات/محل خدمت شهرري .ناحيه استان تهران بجز شهرستان

 47802 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 ميرانات/محل خدمت شهرقدسهاي تهران و شاستان تهران بجز شهرستان

 47803 آموزش زبان انگليسي 3 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت فشافويهاستان تهران بجز شهرستان

 47804 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استاند چمران پرديس شهي
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت فيروزكوهاستان تهران بجز شهرستان

 47805 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

هاي وطلبان بومي شهرستانتهران با اولويت پذيرش دا تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت كهريزكاستان تهران بجز شهرستان

 47806 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 ات/محل خدمت مالردهاي تهران و شميراناستان تهران بجز شهرستان

 47807 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت وراميناستان تهران بجز شهرستان

 47808 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استان پرديس شهيد چمران
 12تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47809 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت اسالم شهرن تهران بجز شهرستاناستا

 47810 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 2هاي تهران و شميرانات/محل خدمت بهارستان استان تهران بجز شهرستان

دمر  47811 آموزش زبان انگليسي 1 

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت شهرياراستان تهران بجز شهرستان

 47812 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان ن بومي استانتهران مخصوص داوطلباپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت قرچكاستان تهران بجز شهرستان

 47813 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با 
 4هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه پذيرش داوطلبان بومي شهرستاناولويت 

 47814 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با 
 5محل خدمت تهران .منطقه /هاي تهران و شميراناتاولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47815 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با 
 12هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47816 يآموزش زبان انگليس 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با 
 14هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47817 آموزش زبان انگليسي 1 زن

ش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموز
 19هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47818 آموزش زبان انگليسي 1 زن

ان تهران با اولويت پذيرش پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي است
 1هاي تهران و شميرانات/محل خدمت بهارستان هاي استان تهران بجز شهرستانداوطلبان بومي شهرستان

 47819 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت پذيرش
 2هاي تهران و شميرانات/محل خدمت بهارستان هاي استان تهران بجز شهرستانداوطلبان بومي شهرستان

 47820 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت پذيرش 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت پاكدشتاي استان تهران بجز شهرستانهداوطلبان بومي شهرستان

 47821 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت پذيرش 
 اي تهران و شميرانات/محل خدمت پرديسههاي استان تهران بجز شهرستانداوطلبان بومي شهرستان

 47822 آموزش زبان انگليسي 1 زن
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهرانادامه 

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

شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت پذيرش پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت چهاردانگههاي استان تهران بجز شهرستانداوطلبان بومي شهرستان

 47823 آموزش زبان انگليسي 1 زن

وطلبان بومي استان تهران با پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص دا
هاي تهران و شميرانات/محل خدمت دماوندهاي استان تهران بجز شهرستاناولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47824 آموزش زبان انگليسي 1 زن

ولويت پذيرش پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با ا
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت رباط كريمهاي استان تهران بجز شهرستانداوطلبان بومي شهرستان

 47825 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت پذيرش 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت شهرقدسهاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان داوطلبان بومي

 47826 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت پذيرش 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت شهريارشهرستان هاي استان تهران بجزداوطلبان بومي شهرستان

 47827 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت 
 ت/محل خدمت ورامينهاي تهران و شميراناهاي استان تهران بجز شهرستانپذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47828 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت قرچكهاي استان تهران بجز شهرستانپذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47829 بان انگليسيآموزش ز 1 زن

هاي استان تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس نسيبه 
 1هاي تهران و شميرانات/محل خدمت بهارستان تهران بجز شهرستان

 47830 آموزش زبان انگليسي 2 زن

هاي استان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس نسيبه 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت پاكدشتتهران بجز شهرستان

 47831 آموزش زبان انگليسي 2 زن

هاي استان تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس نسيبه 
 هران و شميرانات/محل خدمت پرديسهاي تتهران بجز شهرستان

 47832 آموزش زبان انگليسي 1 زن

هاي استان تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس نسيبه 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت دماوندتهران بجز شهرستان

 47833 آموزش زبان انگليسي 1 زن

هاي استان تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانه پرديس نسيب
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت رباط كريمتهران بجز شهرستان

 47834 آموزش زبان انگليسي 2 زن

هاي استان شهرستان تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس نسيبه 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت رودهنتهران بجز شهرستان

 47835 آموزش زبان انگليسي 1 زن

هاي استان تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس نسيبه 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت شهرقدستهران بجز شهرستان

 47836 آموزش زبان انگليسي 2 زن

هاي استان تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس نسيبه 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت فشافويهتهران بجز شهرستان

 47837 آموزش زبان انگليسي 1 زن

هاي استان تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان ستانتهران مخصوص داوطلبان بومي اپرديس نسيبه 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت كهريزكتهران بجز شهرستان

 47838 آموزش زبان انگليسي 1 زن

هاي استان تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس نسيبه 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت ورامينستانتهران بجز شهر

 47839 آموزش زبان انگليسي 2 زن

هاي تهران و تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس نسيبه 
 4شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47840 آموزش زبان انگليسي 2 زن

هاي تهران و تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان خصوص داوطلبان بومي استانتهران مپرديس نسيبه 
 5شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47841 آموزش زبان انگليسي 1 زن

هاي تهران و تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس نسيبه 
 14ل خدمت تهران .منطقه شميرانات/مح

 47842 آموزش زبان انگليسي 2 زن

هاي تهران و تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس نسيبه 
 15شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47843 آموزش زبان انگليسي 1 زن

هاي تهران و تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان استان تهران مخصوص داوطلبان بوميپرديس نسيبه 
 19شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47844 آموزش زبان انگليسي 1 زن
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و بختياري
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47845 آموزش زبان انگليسي 1 زن  هدي صدر بوشهر/محل خدمت خانميرزاالپرديس بنت 
 47846 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت سامانپرديس بنت 
 47847 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت عشايري چهارمحال وبختياريپرديس بنت 
 47848 آموزش زبان انگليسي 1 زن حل خدمت كيارالهدي صدر بوشهر/مپرديس بنت 
 47849 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت لردگانپرديس بنت 
 47850 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت الرانپرديس بنت 
 47851 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت بنپرديس بنت 

 47852 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت الران
 47853 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت بن

 47854 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت خانميرزا
 47855 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت سامان
 47856 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت لردگان

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي

 47857 آموزش زبان انگليسي 3 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت بيرجند
 47858 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت زيركوه
 47859 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت سربيشه
 47860 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت قائنات
 47861 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت نهبندان

 47862 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت درميانپرديس شهيد هاشمي
 47863 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت سرايانپرديس شهيد هاشمي
 47864 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت بيرجندپرديس شهيد هاشمي
 47865 زش زبان انگليسيآمو 2 زن نژاد مشهد/محل خدمت قائناتپرديس شهيد هاشمي
 47866 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت نهبندانپرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي

 47867 آموزش زبان انگليسي 3 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت خليل آباد
 47868 وزش زبان انگليسيآم 3 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت مه والت
 47869 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت سرواليت
 47870 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت بجستان
 47871 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت گناباد

 47872 آموزش زبان انگليسي 2 مرد محل خدمت كاشمر/پرديس شهيد بهشتي مشهد
 47873 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت چناران
 47874 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت فريمان
 47875 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت كالت
 47876 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت طرقبه
 47877 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت رضويه
 47878 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت سرخس

 47879 زش زبان انگليسيآمو 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت ميان جلگه
 47880 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت جغتاي
 47881 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت درگز
 47882 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت سبزوار

 47883 آموزش زبان انگليسي 2 مرد خدمت فيروزهپرديس شهيد بهشتي مشهد/محل 
 47884 آموزش زبان انگليسي 4 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت زبرخان
 47885 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت نوخندان

 47886 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت خليل آبادپرديس شهيد هاشمي
 47887 آموزش زبان انگليسي 2 زن نژاد مشهد/محل خدمت گنابادپرديس شهيد هاشمي
 47888 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت كدكنپرديس شهيد هاشمي
 47889 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت كالتپرديس شهيد هاشمي
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  خراسان رضويمخصوص داوطلبان بومي استان  ادامه
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47890 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت سرواليتپرديس شهيد هاشمي
 47891 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت داورزنپرديس شهيد هاشمي
 47892 آموزش زبان انگليسي 2 زن د/محل خدمت بردسكننژاد مشهپرديس شهيد هاشمي
 47893 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت ششتمدپرديس شهيد هاشمي
 47894 آموزش زبان انگليسي 3 زن نژاد مشهد/محل خدمت خوافپرديس شهيد هاشمي
 47895 ليسيآموزش زبان انگ 3 زن نژاد مشهد/محل خدمت گلبهارپرديس شهيد هاشمي
 47896 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت جغتايپرديس شهيد هاشمي
 47897 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت باخرزپرديس شهيد هاشمي
 47898 آموزش زبان انگليسي 2 زن نژاد مشهد/محل خدمت خوشابپرديس شهيد هاشمي
 47899 آموزش زبان انگليسي 1 زن د/محل خدمت فريماننژاد مشهپرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي

 47900 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت بام وصفي آباد
 47901 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت بجنورد

 47902 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت رازوجرگالن/پرديس شهيد بهشتي مشهد
 47903 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت شيروان
 47904 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت گرمه

 47905 يسيآموزش زبان انگل 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت مانه وسملقان
 47906 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت بجنوردپرديس شهيد هاشمي
 47907 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت جاجرمپرديس شهيد هاشمي
 47908 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت رازوجرگالنپرديس شهيد هاشمي
 47909 آموزش زبان انگليسي 1 زن د مشهد/محل خدمت شيرواننژاپرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان

 47910 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت اروندكنار
 47911 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت اميديه

 47912 آموزش زبان انگليسي 3 مرد ت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت انديمشكپرديس حضر
 47913 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 2پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 47914 آموزش زبان انگليسي 3 مرد 4پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 47915 آموزش زبان انگليسي 4 مرد اكرم(ص) اهواز/محل خدمت ايذهپرديس حضرت رسول 
 47916 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت آغاجاري

 47917 آموزش زبان انگليسي 4 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت باغملك جانكي
 47918 آموزش زبان انگليسي 1 مرد خدمت باوي پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل

 47919 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت بندرامام خميني
 47920 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت بهبهان
 47921 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت حميديه
 47922 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت دزفول

 47923 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت سردشت دزفول
 47924 يسيآموزش زبان انگل 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت شادگان
 47925 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت شاوور
 47926 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت شوش
 47927 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت شوشتر

 47928 آموزش زبان انگليسي 3 مرد اكرم(ص) اهواز/محل خدمت عشايري خوزستانپرديس حضرت رسول 
 47929 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت كارون
 47930 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت هفتگل

 47931 آموزش زبان انگليسي 3 مرد ل خدمت هنديجانپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/مح
 47932 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت الوارگرم سيري

 47933 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 1پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 47934 آموزش زبان انگليسي 2 مرد دشت آزادگانپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت 
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان ادامه
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47935 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت دهدز
 47936 آموزش زبان انگليسي 2 مرد واز/محل خدمت رامشيرپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اه

 47937 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت رامهرمز
 47938 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت زيدون
 47939 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت اللي

 47940 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت ماهشهر
 47941 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت مسجدسليمان

 47942 يآموزش زبان انگليس 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/محل خدمت هويزه
 47943 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت اروندكنار
 47944 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت خرمشهر
 47945 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت گتوند

 47946 آموزش زبان انگليسي 1 زن اء(س) اهواز/محل خدمت هويزهپرديس فاطمة الزهر
 47947 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت الوارگرم سيري

 47948 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت اميديه
 47949 آموزش زبان انگليسي 2 زن نديكاپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت ا

 47950 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت انديمشك
 47951 آموزش زبان انگليسي 1 زن 1پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 47952 وزش زبان انگليسيآم 1 زن 3پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 47953 آموزش زبان انگليسي 1 زن 4پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 47954 آموزش زبان انگليسي 3 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت آبادان
 47955 يآموزش زبان انگليس 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت باغملك جانكي

 47956 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت باوي
 47957 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت بندرامام خميني

 47958 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت بهبهان
 47959 آموزش زبان انگليسي 1 زن لزهراء(س) اهواز/محل خدمت حميديهپرديس فاطمة ا

 47960 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت دزفول
 47961 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت دشت آزادگان

 47962 آموزش زبان انگليسي 1 زن دهدز پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت
 47963 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت رامشير
 47964 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت رامهرمز
 47965 يآموزش زبان انگليس 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت زيدون

 47966 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت سردشت دزفول
 47967 آموزش زبان انگليسي 3 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت شادگان
 47968 آموزش زبان انگليسي 3 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت صيدون

 47969 آموزش زبان انگليسي 2 زن هراء(س) اهواز/محل خدمت عشايري خوزستانپرديس فاطمة الز
 47970 آموزش زبان انگليسي 3 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت كارون
 47971 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت اللي

 47972 آموزش زبان انگليسي 1 زن ماهشهرپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت 
 47973 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت مسجدسليمان

 47974 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت هفتگل
 47975 نگليسيآموزش زبان ا 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/محل خدمت هنديجان

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
 47976 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت انگوران

 47977 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت بزينه رود
 47978 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت افشار

 47979 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت ماه نشان
 47980 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/محل خدمت طارم

 47981 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت خدابنده
 47982 آموزش زبان انگليسي 1 زن ل خدمت افشارپرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/مح
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

 47983 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت سمنان
ردم پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت شاهرود  47984 آموزش زبان انگليسي 1 
 47985 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت بسطام
 47986 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت ميامي
 47987 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت دامغان

 47988 آموزش زبان انگليسي 1 مرد يي سمنان/محل خدمت گرمسارپرديس شهيد رجا
 47989 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/محل خدمت سمنان

 47990 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس نسيبه تهران/محل خدمت سمنان
 47991 آموزش زبان انگليسي 1 زن بسطام پرديس نسيبه تهران/محل خدمت

 47992 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس نسيبه تهران/محل خدمت ميامي
 47993 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس نسيبه تهران/محل خدمت اميرآباد
 47994 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس نسيبه تهران/محل خدمت گرمسار

 تان سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي اس

 47995 آموزش زبان انگليسي 1 زن  پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت ايرانشهر
 47996 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت بزمان

 47997 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت بم پشت
نز پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت بمپور  47998 آموزش زبان انگليسي 2 
 47999 آموزش زبان انگليسي 3 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت بنت
 48000 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت بنجار
 48001 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت جالق
 48002 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت چابهار
 48003 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت خاش

 48004 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت دشتياري
 48005 آموزش زبان انگليسي 3 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت دلگان

 48006 آموزش زبان انگليسي 2 زن اسكپرديس رسالت زاهدان/محل خدمت ر
 48007 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت زابل

 48008 آموزش زبان انگليسي 2 زن 2پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت زاهدان .ناحيه 
 48009 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت زهك

 48010 آموزش زبان انگليسي 4 زن محل خدمت سراوانپرديس رسالت زاهدان/
 48011 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت سرباز

 48012 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت سيب وسوران
 48013 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت فنوج

 48014 آموزش زبان انگليسي 1 زن ت زاهدان/محل خدمت قصرقندپرديس رسال
 48015 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت كنارك
 48016 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت الشار

 48017 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت مهرستان
 48018 آموزش زبان انگليسي 2 زن يس رسالت زاهدان/محل خدمت ميرجاوهپرد

 48019 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت نصرت آباد
 48020 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت تفتان

 48021 آموزش زبان انگليسي 3 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت نيكشهر
 48022 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت نيمروز
 48023 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت هامون
 48024 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت هيرمند

 48025 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت عشايري سيستان وبلوچستان
 48026 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/محل خدمت پالن

 48027 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت دلگان
 48028 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت ايرانشهر
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  طلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص داو ادامه
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 48029 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت بزمان
 48030 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت بم پشت

 48031 آموزش زبان انگليسي 1 مرد يد مطهري زاهدان/محل خدمت بمپورپرديس شه
 48032 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت بنت
 48033 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت بنجار
 48034 ن انگليسيآموزش زبا 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت جالق
 48035 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت چابهار
 48036 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت خاش

 48037 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت دشتياري
 48038 آموزش زبان انگليسي 2 مرد حل خدمت راسكپرديس شهيد مطهري زاهدان/م

 48039 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت زابل
 48040 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت زهك

 48041 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت سراوان
 48042 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت سرباز

 48043 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت سيب وسوران
 48044 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت فنوج

 48045 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت قصرقند
 48046 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت كنارك
 48047 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت الشار

 48048 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت مهرستان
 48049 آموزش زبان انگليسي 2 مرد يد مطهري زاهدان/محل خدمت ميرجاوهپرديس شه

 48050 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت نصرت آباد
 48051 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت تفتان

 48052 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت نيكشهر
 48053 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت نيمروز
 48054 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت هامون
 48055 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت هيرمند

 48056 آموزش زبان انگليسي 2 مرد ري زاهدان/محل خدمت عشايري سيستان وبلوچستانپرديس شهيد مطه
 48057 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/محل خدمت پالن

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس

 48058 آموزش زبان انگليسي 1 زن  الهدي صدر بوشهر/محل خدمت خرامهپرديس بنت 
 48059 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت استهباننت پرديس ب

 48060 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت جهرمپرديس بنت 
 48061 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت خفرپرديس بنت 
 48062 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت دارابپرديس بنت 
 48063 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت فساپرديس بنت 
 48064 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت ششده وقره بالغپرديس بنت 
 48065 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت فراشبندپرديس بنت 
 48066 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت كازرونپرديس بنت 
 48067 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت خشت وكمارجپرديس بنت 
 48068 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت جويمپرديس بنت 
 48069 آموزش زبان انگليسي 1 زن دمت ممسنيالهدي صدر بوشهر/محل خپرديس بنت 
 48070 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت بابامنيرماهورميالتيپرديس بنت 
 48071 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت ني ريزپرديس بنت 
 48072 آموزش زبان انگليسي 1 زن د)الهدي صدر بوشهر/محل خدمت مشهدمرغاب (قادرآباپرديس بنت 
 48073 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت بيرمپرديس بنت 
 48074 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت زرقانپرديس بنت 
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان فارس ادامه
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 48075 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت سرچهانپرديس بنت 
 48076 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت سدهپرديس بنت 
 48077 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت بيضاپرديس بنت 
 48078 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت شيب كوه پرديس بنت
 48079 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت فيروزآبادپرديس بنت 
 48080 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت قيروكارزينپرديس بنت 
 48081 آموزش زبان انگليسي 1 زن كهمره الهدي صدر بوشهر/محل خدمتپرديس بنت 
 48082 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت الرستانپرديس بنت 
 48083 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت گراشپرديس بنت 
 48084 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت خنجپرديس بنت 
 48085 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت ارسنجانپرديس بنت 
 48086 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت پاسارگادپرديس بنت 
 48087 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت عشايري فارسپرديس بنت 

 48088 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت دشمن زياري/پرديس عالمه طباطبايي بوشهر
 48089 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت زرقان
 48090 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت كوار
 48091 ان انگليسيآموزش زب 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت آباده

 48092 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت استهبان
 48093 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت جهرم
 48094 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت داراب

 48095 آموزش زبان انگليسي 1 مرد طبايي بوشهر/محل خدمت زرين دشتپرديس عالمه طبا
 48096 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت فسا

 48097 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت فيروزآباد
ردم پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت كازرون  48098 آموزش زبان انگليسي 1 
 48099 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت كهمره
 48100 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت الرستان
 48101 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت كامفيروز
 48102 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت ممسني

 48103 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت آباده طشك
 48104 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت ميمند

 48105 آموزش زبان انگليسي 1 مرد د/محل خدمت خرم بيدپرديس عالمه طباطبايي خرم آبا
 48106 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/محل خدمت بوانات

 48107 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/محل خدمت ششده وقره بالغ
 48108 آموزش زبان انگليسي 1 مرد روكارزينپرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/محل خدمت قي

 48109 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/محل خدمت باالده
 48110 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/محل خدمت گله دار

 48111 ن انگليسيآموزش زبا 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/محل خدمت اوز
 48112 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/محل خدمت المرد

 48113 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/محل خدمت ني ريز

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين

 48114 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  تهران/محل خدمت البرز -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 48115 آموزش زبان انگليسي 1 زن تهران/محل خدمت آبيك -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 48116 آموزش زبان انگليسي 1 زن تهران/محل خدمت البرز -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 48117 ش زبان انگليسيآموز 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت اسفرورين
 48118 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت خرمدشت

 48119 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت آوج
 48120 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت بوئين زهرا
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين ادامه
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 48121 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت قزوين ناحيه 
 48122 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت ضياءآباد
 48123 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت تاكستان

 48124 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت البرز
 48125 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 1پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت قزوين ناحيه 

 48126 آموزش زبان انگليسي 1 مرد باطبايي اردبيل/محل خدمت آبيكپرديس عالمه ط
 48127 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت البرز

 48128 آموزش زبان انگليسي 1 زن 1پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت قزوين ناحيه 
 48129 آموزش زبان انگليسي 1 زن بوئين زهرا پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم

 48130 آموزش زبان انگليسي 3 زن  پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت جعفرآباد
 48131 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت خلجستان

 48132 آموزش زبان انگليسي 2 زن ك (نوفل لوشاتو)پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت قم .كه
 48133 آموزش زبان انگليسي 1 زن 2پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت قم .ناحيه 
 48134 آموزش زبان انگليسي 1 زن 3پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت قم .ناحيه 
 48135 بان انگليسيآموزش ز 1 زن 4پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت قم .ناحيه 

 48136 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت قم .ناحيه 
 48137 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 2پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت قم .ناحيه 
 48138 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 4پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت قم .ناحيه 

 48139 آموزش زبان انگليسي 2 مرد اهنر اراك/محل خدمت جعفرآبادپرديس شهيد ب
 48140 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت خلجستان

 48141 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان

 48142 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  1عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت سنندج ناحيه پرديس 
 48143 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت ديواندره

 48144 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت بانه
 48145 آموزش زبان انگليسي 1 مرد محل خدمت مريوان/پرديس عالمه طباطبايي اردبيل

 48146 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت كالترزان
 48147 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت سقز

 48148 بان انگليسيآموزش ز 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت كراني
 48149 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت قروه

 48150 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت دهگالن
 48151 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت سروآباد

 48152 آموزش زبان انگليسي 1 زن ة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت موچشپرديس فاطم
 48153 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت كامياران

 48154 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت سقز

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان

 48155 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  جه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت بردسيرپرديس خوا
 48156 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت بم

 48157 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت جيرفت
 48158 آموزش زبان انگليسي 1 مرد وسي كرمان/محل خدمت رفسنجانپرديس خواجه نصير الدين ط

 48159 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت زرند
 48160 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت سيرجان

 48161 آموزش زبان انگليسي 1 مرد حل خدمت شهربابكپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/م
 48162 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت عنبرآباد
 48163 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت فهرج

 48164 آموزش زبان انگليسي 1 مرد هنوجپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت ك
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان ادامه
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 48165 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت ماهان
 48166 آموزش زبان انگليسي 1 مرد مان/محل خدمت نرماشيرپرديس خواجه نصير الدين طوسي كر

 48167 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت بافت
 48168 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت رابر

 48169 آموزش زبان انگليسي 1 مرد راورپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت 
 48170 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت رودبار

 48171 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت كوهبنان
 48172 انگليسيآموزش زبان  1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت ريگان
 48173 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت فارياب
 48174 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت فهرج

 48175 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت قلعه گنج
 48176 آموزش زبان انگليسي 1 زن راين پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت

 48177 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت رفسنجان
 48178 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت رودبار
 48179 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت زرند

 48180 آموزش زبان انگليسي 1 زن باهنر كرمان/محل خدمت سيرجان پرديس شهيد
 48181 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت كهنوج
 48182 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت منوجان
 48183 نگليسيآموزش زبان ا 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت نرماشير

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

 48184 آموزش زبان انگليسي 1 زن  پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت روانسر
 48185 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت كنگاور

 48186 ن انگليسيآموزش زبا 1 زن 2پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
 48187 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت نوسود

 48188 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت ثالث باباجاني
 48189 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 3پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 

 48190 آموزش زبان انگليسي 2 مرد باهنر اراك/محل خدمت كنگاور پرديس شهيد
 48191 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت ماهيدشت

 48192 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت گواور
 48193 زبان انگليسي آموزش 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت ثالث باباجاني

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

 48194 آموزش زبان انگليسي 1 زن  الهدي صدر بوشهر/محل خدمت بهمئيپرديس بنت 
 48195 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت گچسارانپرديس بنت 
 48196 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر بوشهر/محل خدمت ياسوجپرديس بنت 

 48197 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت ياسوج
 48198 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت چاروسا

 48199 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت گچساران
 48200 آموزش زبان انگليسي 1 مرد يد باهنر اصفهان/محل خدمت دهدشت (كهكيلويه )پرديس شه

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
 48201 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت علي آباد
 48202 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت آزادشهر

 48203 آموزش زبان انگليسي 1 مرد يس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت بندرتركمنپرد
 48204 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت كردكوي
 48205 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت راميان
 48206 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت كالله

 48207 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت گاليكش
 48208 آموزش زبان انگليسي 5 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت گرگان
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                      هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان ادامه
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  وان رشتهعن

كدرشته 
  محل

 48209 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت گميشان
 48210 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت گنبدكاووس

 48211 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت آق قال
 48212 آموزش زبان انگليسي 1 مرد نان/محل خدمت بندرگزپرديس شهيد رجايي سم

 48213 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/محل خدمت مينودشت
 48214 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت آزادشهرپرديس شهيد هاشمي
 48215 ن انگليسيآموزش زبا 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت كردكويپرديس شهيد هاشمي
 48216 آموزش زبان انگليسي 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت علي آبادپرديس شهيد هاشمي
 48217 آموزش زبان انگليسي 4 زن نژاد مشهد/محل خدمت گرگانپرديس شهيد هاشمي
 48218 آموزش زبان انگليسي 2 زن نژاد مشهد/محل خدمت گنبدكاووسپرديس شهيد هاشمي

 ن بومي استان گيالنمخصوص داوطلبا

 48219 آموزش زبان انگليسي 1 زن  الهدي صدر اردبيل/محل خدمت رحمت آبادبلوكاتپرديس بنت 
 48220 آموزش زبان انگليسي 2 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت تالشپرديس بنت 
 48221 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت اتاق ورپرديس بنت 

 48222 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت آستانه اشرفيهس بنت پردي
 48223 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت آستاراپرديس بنت 
 48224 آموزش زبان انگليسي 1 زن الهدي صدر اردبيل/محل خدمت لنگرودپرديس بنت 
 48225 آموزش زبان انگليسي 1 زن محل خدمت الهيجانالهدي صدر اردبيل/پرديس بنت 

 48226 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت رودبار
 48227 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت لنگرود
 48228 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت الهيجان

 48229 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت ماسال وشاندرمن
 48230 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت رضوانشهر

 48231 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت رحمت آبادبلوكات
 48232 آموزش زبان انگليسي 2 مرد ساري/محل خدمت حويقپرديس دكتر شريعتي 

 48233 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت تالش
 48234 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت آستارا

 48235 گليسيآموزش زبان ان 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت آستانه اشرفيه
 48236 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت بندرانزلي

 48237 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت بندركياشهر
 48238 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت فومن

 48239 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ل خدمت شفتپرديس دكتر شريعتي ساري/مح
 48240 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت كوچصفهان

 48241 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت سنگر
 48242 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت خمام

 48243 آموزش زبان انگليسي 1 زن ديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت رضوانشهرپر

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان

 48244 آموزش زبان انگليسي 1 زن  پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت بروجرد
 48245 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت دورود

 48246 آموزش زبان انگليسي 1 مرد هيد باهنر اراك/محل خدمت اشترينانپرديس ش
 48247 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت بروجرد
 48248 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت دورود

 48249 بان انگليسيآموزش ز 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت رومشگان
 48250 آموزش زبان انگليسي 3 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت كوهدشت
 48251 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت كوهنان
 48252 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت ويسيان

 48253 آموزش زبان انگليسي 1 مرد دمت معموالنپرديس شهيد باهنر اراك/محل خ
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  مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 48254 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت آمل
دمر پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت بابل  48255 آموزش زبان انگليسي 1 

 48256 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت بهشهر
 48257 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت جويبار

 48258 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت ساري .ناحيه 
 48259 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2كتر شريعتي ساري/محل خدمت ساري .ناحيه پرديس د

 48260 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت قائم شهر
 48261 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت كالردشت

دمر پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت نوشهر  48262 آموزش زبان انگليسي 1 
 48263 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت بابلسر

 48264 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت بندپي شرقي
 48265 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت تنكابن

 48266 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ر شريعتي ساري/محل خدمت سوادكوهپرديس دكت
 48267 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/محل خدمت نكاء

 48268 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/محل خدمت بهشهر
 48269 آموزش زبان انگليسي 1 زن 1ان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/محل خدمت ساري .ناحيه پرديس نسيبه تهر

 48270 آموزش زبان انگليسي 1 زن 2پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/محل خدمت ساري .ناحيه 
 48271 آموزش زبان انگليسي 1 زن زش عالي شهيد باهنر تهران)/محل خدمت قائم شهرپرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آمو

 48272 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس نسيبه تهران/محل خدمت آمل
 48273 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس نسيبه تهران/محل خدمت بابل

 48274 يآموزش زبان انگليس 1 زن پرديس نسيبه تهران/محل خدمت بابلسر
 48275 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس نسيبه تهران/محل خدمت تنكابن

 48276 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس نسيبه تهران/محل خدمت عباس آباد
 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي

 48277 آموزش زبان انگليسي 1 زن  پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت آشتيان
 48278 آموزش زبان انگليسي 1 زن كبري(س) اراك/محل خدمت زرنديهپرديس زينب 

 48279 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت تفرش
 48280 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت خنداب
 48281 نگليسيآموزش زبان ا 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت فراهان
 48282 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت كميجان
 48283 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت خمين
 48284 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/محل خدمت محالت

 48285 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1راك .ناحيه پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت ا
 48286 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت دليجان
 48287 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت ساوه

 48288 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت كميجان
 48289 آموزش زبان انگليسي 1 مرد يس شهيد باهنر اراك/محل خدمت نوبرانپرد

 48290 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت شازند(سربند)
 48291 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت خمين

 48292 وزش زبان انگليسيآم 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت محالت
 48293 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت اراك .ناحيه 

 48294 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/محل خدمت زرنديه
 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
نز  2پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت بندرعباس .ناحيه   48295 آموزش زبان انگليسي 1 

 48296 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت فين
 48297 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت شيب كوه

 48298 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت رودان
 48299 آموزش زبان انگليسي 1 زن مان/محل خدمت شهابپرديس شهيد باهنر كر

 48300 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت قشم
 48301 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت ميناب
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  مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان ادامه
ظرفيت  جنس  خدمت دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 48302 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت بشاگرد
 48303 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت پارسيان

 48304 سيآموزش زبان انگلي 1 مرد 1پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت بندرعباس .ناحيه 
 48305 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت بندرعباس .ناحيه 

 48306 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت بستك
 48307 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت جناح

 48308 آموزش زبان انگليسي 1 مرد اطبايي بوشهر/محل خدمت بندرلنگهپرديس عالمه طب
 48309 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت كيش

 48310 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت حاجي آباد
دمر پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت خمير  48311 آموزش زبان انگليسي 1 

 48312 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت رودخانه
 48313 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت قشم

 48314 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت ميناب
 48315 آموزش زبان انگليسي 1 مرد س عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت سندركپردي

 48316 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/محل خدمت جاسك
 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان

 48317 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت بهار
 48318 آموزش زبان انگليسي 1 مرد المه طباطبايي اردبيل/محل خدمت تويسركانپرديس ع

 48319 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت خزل
 48320 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت رزن
 48321 آموزش زبان انگليسي 1 مرد درودپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت سر

 48322 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت فامنين
 48323 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت كبوترآهنگ

 48324 ليسيآموزش زبان انگ 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/محل خدمت نهاوند
 48325 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت بهار

 48326 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت تويسركان
 48327 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت خزل

 48328 آموزش زبان انگليسي 1 زن (س) زنجان/محل خدمت سامنپرديس فاطمة الزهراء
 48329 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت سردرود

 48330 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت قروه درجزين
 48331 آموزش زبان انگليسي 1 زن هنگپرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/محل خدمت كبوترآ
 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد

 48332 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت ابركوه
 48333 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت اردكان

 48334 آموزش زبان انگليسي 1 مرد كرمان/محل خدمت بهاباد پرديس خواجه نصير الدين طوسي
 48335 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت تفت
 48336 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت خاتم

 48337 آموزش زبان انگليسي 1 مرد زارچ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت
 48338 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت صدوق
 48339 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت مهريز

دمر 1پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت يزد.ناحيه   48340 آموزش زبان انگليسي 8 
 48341 آموزش زبان انگليسي 8 مرد 2پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/محل خدمت يزد.ناحيه 

 48342 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت اردكان
 48343 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت بافق

 48344 آموزش زبان انگليسي 1 زن رديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت تفتپ
 48345 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت خاتم

 48346 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت صدوق
 48347 انگليسيآموزش زبان  1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت مروست

 48348 آموزش زبان انگليسي 2 زن 1پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت يزد.ناحيه 
 48349 آموزش زبان انگليسي 2 زن 2پرديس شهيد باهنر كرمان/محل خدمت يزد.ناحيه 


