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 12صفحه 

 آزمايشي زبانهاي خارجيگروه 

 بلوچستان مخصوص داوطلبان استان سيستان و

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

 محل

 46330 آموزش زبان انگليسي 1 زن قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، 

 46335 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالق

ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 شهر/محل خدمت دلگان
 46342 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 شهر/محل خدمت راسك
 46343 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 شهر/محل خدمت فنوج
 46345 آموزش زبان انگليسي 2 زن

شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهر/محل خدمت الشار
 46346 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 شهر/محل خدمت دلگاننيك 
 46350 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 نيك شهر/محل خدمت راسك
 46351 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 46355 آموزش زبان انگليسي 1 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس شهيد مطهري زاهدان/ 

 46359 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان

 


