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  هاي خارجيهاي تحصيلي گروه آزمايشي زبانرشته
  خيلي مهم: اتتذكر

در ها اين دورهاز نحوه پذيرش دانشجو در ، هادانشگاهسهميه مناطق محروم و (شبانه) نوبت دوم ، هاي روزانهداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره-1
و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مندرج در و همچنين اين دفترچه راهنما  اولفصل  بخش از شرايط و ضوابط اختصاصي 

. مطلع گردندها يوستپ
از ارائه ، نماينداقدام به پذيرش دانشجو مي 1398هاي نوبت دوم (شبانه) كه در آزمون سراسري سال موزش عالي مجري دورهها و مؤسسات آدانشگاه-2

لذا به . باشندرفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) بطور جـد معذور مي تسهيالتسرويس اياب و ذهاب و ، وام تحصيلي، خوابگاه و يا اسكان دانشجويي
.شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايندوطلبان توصيه ميدا

دانشگاه اراك

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   زن - 45 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34751

مرد نز 45 - مترجمي زبان انگليسي روزانه 34752
دانشگاه اروميه

مرد   زن 45 - آموزش زبان انگليسي روزانه 34753
مرد زن - 45 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34754

دانشگاه اصفهان
مرد   زن - 30 زبان روسي روزانه 34755

مرد زن - 25 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34756
مرد زن - 25 زبان و ادبيات فرانسه روزانه 34757
مرد زن - 30 مترجمي زبان آلماني روزانه 34758
مرد زن - 25 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34759
مرد زن - 10 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم 34760
مرد زن - 5 زبان و ادبيات فرانسه نوبت دوم 34761
مرد زن - 5 زبان آلمانيمترجمي  نوبت دوم 34762
مرد زن - 10 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم 34763

تهران -دانشگاه الزهرا (س) (ويژه خواهران) 
  - زن - 25 زبان روسي روزانه 34764

- زن - 25 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34765
- زن - 25 مترجمي زبان فرانسه روزانه 34766

مدانشگاه ايال
مرد   زن - 30 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34767

همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مرد   زن - 40 زبان و ادبيات فرانسه روزانه 34768

مرد زن - 40 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34769
دانشگاه بيرجند

مرد   زن - 35 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34770
قزوين -مام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي ا

مرد   زن - 30 آموزش زبان انگليسي روزانه 34771
مرد زن - 30 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34772

دانشگاه تبريز
مرد   زن - 24 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34773

مرد زن - 24 زبان و ادبيات فرانسه روزانه 34774
مرد زن - 16 نگليسيزبان و ادبيات ا نوبت دوم 34775
مرد زن - 16 زبان و ادبيات فرانسه نوبت دوم 34776

دانشگاه تهران
مرد   زن - 25 زبان ايتاليايي روزانه 34777

مرد زن - 25 زبان چيني روزانه 34778
مرد زن - 25 زبان روسي روزانه 34779
مرد زن - 25 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34780
مرد زن - 25 زبان و ادبيات ژاپني روزانه 34781
مرد زن - 25 زبان و ادبيات فرانسه روزانه 34782

براي تحصيل در اين رشته آشنايي با زبان آلماني ضروري است. زن مرد - 25 مترجمي زبان آلماني روزانه 34783
دانشگاه جهرم

مرد   زن - 30 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34784
سبزوار -گاه حكيم سبزواري دانش

مرد   زن - 45 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34785
مرد زن - 15 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم 34786

بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مرد   زن - 40 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34787

تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مرد   زن - 35 ان و ادبيات انگليسيزب روزانه 34788
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  دانشگاه دامغان

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   زن - 45 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34789

مرد زن - 10 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم 34790
انشاهكرم -دانشگاه رازي 

مرد   زن - 30 آموزش زبان انگليسي روزانه 34791
دانشگاه زنجان

مرد   زن - 30 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34792
مرد زن 30 - مترجمي زبان انگليسي روزانه 34793
مرد زن - 10 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم 34794
مرد زن 5 - مترجمي زبان انگليسي دومنوبت  34795

كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
مرد   زن - 30 آموزش زبان انگليسي روزانه 34796

مرد زن - 10 آموزش زبان انگليسي نوبت دوم 34797
دانشگاه سمنان

مرد   زن - 30 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34798
مرد زن - 15 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم 34799

دانشگاه شهركرد
  5 30 - 35 آموزش زبان انگليسي روزانه 34800

مرد زن - 35 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34801
3 2 - 5 آموزش زبان انگليسي نوبت دوم 34802
مرد زن - 5 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم 34803

كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مرد   زن - 25 زبان و ادبيات انگليسي نهروزا 34804

مرد زن - 25 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34805
مرد زن - 5 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم 34806
مرد زن - 5 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم 34807

تهران - دانشگاه شهيد بهشتي 
مرد   زن - 25 زبان چيني روزانه 34808

مرد زن - 25 زبان روسي روزانه 34809
مرد نز - 30 زبان و ادبيات آلماني روزانه 34810
مرد زن - 22 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34811
مرد زن - 20 زبان و ادبيات فرانسه روزانه 34812

اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
مرد   زن 30 - زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34813

مرد زن - 35 مترجمي زبان انگليسي زانهرو 34814
تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

مرد   زن - 45 آموزش زبان انگليسي روزانه 34815
مرد زن - 45 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34816

دانشگاه شيراز
مرد   زن - 20 آموزش زبان انگليسي روزانه 34817

مرد زن - 20 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34818
مرد زن - 20 زبان و ادبيات فرانسه روزانه 34819

تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مرد   زن - 30 زبان روسي روزانه 34820

مرد زن - 20 زبان و ادبيات آلماني روزانه 34821
مرد زن - 25 زبان و ادبيات اسپانيايي روزانه 34822
مرد زن - 30 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34823
ردم زن - 30 زبان و ادبيات تركي استانبولي روزانه 34824

مرد زن - 30 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34825
مرد زن - 20 مترجمي زبان فرانسه روزانه 34826
مرد زن - 20 زبان روسي نوبت دوم 34827
مرد زن - 15 زبان و ادبيات آلماني نوبت دوم 34828
مرد زن - 15 ادبيات اسپانياييزبان و  نوبت دوم 34829
مرد زن - 20 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم 34830
مرد زن - 20 زبان و ادبيات تركي استانبولي نوبت دوم 34831
مرد زن - 20 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم 34832
مرد زن - 15 مترجمي زبان فرانسه نوبت دوم 34833

هددانشگاه فردوسي مش
مرد   زن - 20 زبان روسي روزانه 34834

مرد زن - 30 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34835
مرد زن - 20 زبان و ادبيات فرانسه روزانه 34836
مرد زن - 20 مترجمي زبان فرانسه روزانه 34837
مرد زن - 20 زبان روسي نوبت دوم 34838
مرد زن - 5 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم 34839
مرد زن - 5 زبان و ادبيات فرانسه نوبت دوم 34840
مرد زن - 5 مترجمي زبان فرانسه نوبت دوم 34841
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  دانشگاه قم

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
  30 30 - 60 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34842

دانشگاه كاشان
مرد   زن - 22 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34843

مرد زن - 22 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34844
محل تحصيل پرديس خواهران زن - - 24 آموزش زبان انگليسي روزانه 34845

سنندج -دانشگاه كردستان 
مرد   زن - 40 آموزش زبان انگليسي روزانه 34846

مرد زن - 40 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34847
گرگان -دانشگاه گلستان 

مرد   زن - 35 آموزش زبان انگليسي روزانه 34848
مرد زن - 35 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34849
مرد زن - 10 آموزش زبان انگليسي نوبت دوم 34850
مرد زن - 10 زبان و ادبيات انگليسي وبت دومن 34851

دانشگاه گنبد
مرد   زن - 40 آموزش زبان انگليسي روزانه 34852

رشت -دانشگاه گيالن 
مرد   زن - 35 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34853

مرد زن 35 - زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم 34854
خرم آباد -دانشگاه لرستان 

مرد   زن - 30 زبان و ادبيات انگليسي وزانهر 34855
بابلسر -دانشگاه مازندران 

مرد   زن - 20 آموزش زبان انگليسي روزانه 34856
مرد زن - 20 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34857
مرد زن - 15 آموزش زبان انگليسي نوبت دوم 34858
مرد زن - 15 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم 34859

ل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري نوشهر)بابلسر (مح -دانشگاه مازندران 
مرد   زن - 25 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34860

مرد زن - 20 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم 34861
اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

مرد   زن - 40 آموزش زبان انگليسي روزانه 34862
مرد زن - 10 ليسيآموزش زبان انگ نوبت دوم 34863

دانشگاه مراغه
مرد   زن - 40 آموزش زبان انگليسي روزانه 34864

مرد زن - 10 آموزش زبان انگليسي نوبت دوم 34865
دانشگاه مالير

مرد   زن - 60 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34866
دانشگاه نيشابور

مرد   زن - 30 آموزش زبان انگليسي روزانه 34867
ردم زن - 30 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34868

رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
مرد   زن - 30 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34869

مرد زن - 35 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34870
بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

مرد   زن - 25 آموزش زبان انگليسي روزانه 34871
مرد زن - 7 آموزش زبان انگليسي نوبت دوم 34872

دانشگاه ياسوج
مرد   زن - 40 آموزش زبان انگليسي روزانه 34873

مرد زن - 10 آموزش زبان انگليسي نوبت دوم 34874
دانشگاه يزد

مرد   زن - 35 زبان و ادبيات انگليسي روزانه 34875
قم -  دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)

  - زن - 30 مترجمي زبان انگليسي روزانه 34876
- زن - 10 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم 34877
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مناطق محرومسهميه هاي تحصيلي رشته
  خيلي مهم: اتتذكر

وطلباني كـه در جلسـه آزمـون    لذا دا. باشدمي» با آزمون« هاي خارجيدر گروه آزمايشي زبان هاي تحصيلي سهميه مناطق محرومنحوه پذيرش در رشته-1
. باشندها نميمجاز به انتخاب اين كدرشته محل، اندشركت ننموده

. باشدمي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم دوره تحصيلي در كليه رشته-2
و همچنين شرايط روم مندرج در فصل اول هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محهاي تحصيلي استانداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته-3

. مطلع گردند هاپيوستبخش ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در و ضوابط دانشگاه
  مخصوص داوطلبان بومي استان محروم ايالم

توضيحات جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

مردمحل زن دوم اول
زن مرد  دانشگاه ايالم - 2 زبان و ادبيات انگليسي 37516 

مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كرمانشاه
2 2  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  - 4 مترجمي زبان انگليسي 37526 

مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كهكيلويه وبويراحمد
زن مرد  دانشگاه ياسوج - 2 آموزش زبان انگليسي 37527 
دانشگاه جهرم زن مرد - 2 مترجمي زبان انگليسي 37528 

مخصوص داوطلبان بومي استان محروم هرمزگان
1 1  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  - 2 آموزش زبان انگليسي 37533 

ساير مصوباتده و ، سيل ززدهمخصوص داوطلبان مناطق زلزلههاي تحصيلي رشته
  خيلي مهم: اتتذكر

باشد.مي» روزانه«اين بخش حصيلي هاي تدوره تحصيلي در كليه رشته-1
از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم مندرج در  مخصوص داوطلبان مناطق زلزله زده و ساير مصوباتهاي تحصيلي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته-2

  مطلع گردند.ها (مندرج در سايت اين سازمان) پيوستها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در بخش و همچنين شرايط و ضوابط دانشگاهفصل اول 

  مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان خراسان شمالي

توضيحات جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

مردمحل زن دوم اول
زن مرد  دانشگاه فردوسي مشهد - 2 زبان و ادبيات انگليسي 37517 

بومي مناطق سيل زده استان خوزستانمخصوص داوطلبان 
زن مرد  دانشگاه شهركرد - 2 آموزش زبان انگليسي 37518 

اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد 2 - زبان و ادبيات انگليسي 37519 
دانشگاه تهران زن مرد - 1 زبان و ادبيات ژاپني 37520 

اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 2 گليسيمترجمي زبان ان 37521 
مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان گلستان

زن مرد  گرگان - دانشگاه گلستان  - 2 آموزش زبان انگليسي 37529 
دانشگاه گنبد زن مرد - 2 آموزش زبان انگليسي 37530 

گرگان - دانشگاه گلستان  زن مرد - 2 زبان و ادبيات انگليسي 37531 
طق سيل زده استان لرستانمخصوص داوطلبان بومي منا

زن مرد  خرم آباد -دانشگاه لرستان  - 2 زبان و ادبيات انگليسي 37532 
يرين، گيالنغرب و همچنين مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده شهرستان هاي اسالم آباد غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، داالهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرش

ماهيدشت شهرستان كرمانشاه از استان كرمانشاههاي كوزران و بخش
زن مرد  كرمانشاه - دانشگاه رازي  - 2 آموزش زبان انگليسي 37524 

همدان - دانشگاه بوعلي سينا  زن مرد - 4 مترجمي زبان انگليسي 37525 
مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد

زن مرد  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  - 1 گليسيآموزش زبان ان 37534 
مخصوص داوطلبان بومي جنوب استان كرمان(شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان)

زن مرد  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  - 1 زبان و ادبيات انگليسي 37522 
كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زن مرد - 1 مترجمي زبان انگليسي 37523 
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)ويژه داوطلبان آزاد(دانشگاه فرهنگيان در آموزش زبان انگليسي تحصيلي  رشته
  .خيلي مهم: اتتذكر

باشد.ماه) مي مهر( اولدانشگاه فرهنگيان در نيمسال  زبان انگليسيتحصيلي آموزش  ظرفيت پذيرش در رشته -1 
  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 -2
باشـند امـا در   هاي مربوط به استان خود ميمحلتمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -3

هايي كه داراي اولويـت  ها يا بخشمحل نوشته شده است) ابتدا داوطلبان بومي آن شهر اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع در مقابل كدرشتههايي كه محل كدرشته
محـل  «، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخـر «، »ماقبل آخر محل اخذ مدرك تحصيلي سال«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«شهر (يا بخش)   4شهر (يا بخش) از  2هستند (حداقل 

شود. شايان ذكر است از پذيرفته شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پذيرش انجام ميبا شهر (يا بخش) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش مي» تولد
شهر يا بخش مندرج در محل خدمت ستون شدگان تعهد الزم براي  اخذ خواهد شد.» پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / محل خدمت« خدمت در 

هـا  بخـش پيوسـت  در منـدرج  هاي مزبور نشگاهدادر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان تحصيلي  هايداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -4
  .مطلع گردند(مندرج در سايت اين سازمان) 

 نسبت ،ها (مندرج در سايت اين سازمان)بخش پيوست در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايستميفرهنگيان،  دانشگاهدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و  تحصيلي هايرشته به عالقمند داوطلبان كليه -5
كه بعد از مرحلـه   گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هايمحل رشته انتخاب به

 بابـت  ،شـتاب  شـبكه  عضـو  بـانكي  هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزارشصت و نه ( 000/69 مبلغ اوالً هك شوندمي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً شود،انتخاب رشته انجام مي
  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هايرشته انتخاب به نسبت ثانياً و نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي

مخصوص داوطلبان استان آذربايجان شرقي

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

1 زن  الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت تسوجپرديس بنت  آموزش زبان انگليسي 46050 
صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت صوفيان الهديپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46051 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفاپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46052 

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجهس بنت پردي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46053 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت مراغهپرديس بنت  1 زن موزش زبان انگليسيآ 46054 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت ملكانپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46055 
د، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داشالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46056 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان ابادپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46057 
ش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكوالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46058 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچيپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46059 
بيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسروشاهالهدي صدر اردپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46060 

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46061 
س عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكوپردي 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46062 

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچي 1 مرد نگليسيآموزش زبان ا 46063 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسروشاه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46064 

خدمت بستان اباد پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46065 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچاي 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46066 

ندوانپرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت ك 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46067 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داش 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46068 

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت مراغه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46069 
ود/محل خدمت عجب شيرپرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشتر 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46070 

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت بناب 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46071 
ن بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت ملكانپرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبا 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46072 

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت نظركهريزي 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46073 
عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجهپرديس  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46074 

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشاير 1 مرد سيآموزش زبان انگلي 46075 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت هوراند 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46076 

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46077 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفا 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46078 

مت ورزقانپرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/محل خد 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46079 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت مهربان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46080 

س، وزرقان، اهر/محل خدمت هريسپرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هري 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46081 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/محل خدمت چاراويماق 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46082 

آذربايجان غربي مخصوص داوطلبان استان
1 زن  هدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلواناالپرديس بنت  آموزش زبان انگليسي 46083 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدرانپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46084 
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  آذربايجان غربي مخصوص داوطلبان استان  امهاد

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

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآبپرديس بنت  2 زن انگليسي آموزش زبان 46085 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت نقدهپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46086 

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت نقده 1 مرد ن انگليسيآموزش زبا 46087 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآب 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46088 

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46089 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت شاهين دژ 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46090 

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46091 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت چايپاره 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46092 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي ردم  1 آموزش زبان انگليسي 46093 

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلوانا 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46094 
  اردبيل مخصوص داوطلبان استان

1 زن  ل خدمت گرميالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محپرديس بنت  آموزش زبان انگليسي 46095 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خلخال 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46096 

نير، سرعين/محل خدمت ناحيه دو اردبيلپرديس عالمه طباطبائي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين،  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46097 
اصفهان مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  ارپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت برخو آموزش زبان انگليسي 46098 
پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جي 4 مرد آموزش زبان انگليسي 46099 

، خميني شهر/محل خدمت جرقويه سفليپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46100 
ودپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت بن ر 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46101 

ويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اول
مياندشت/محل خدمت چادگان

1 مرد آموزش زبان انگليسي 46102 

گان، بويين و پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپاي
مياندشت/محل خدمت فريدن 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46103 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و 
مياندشت/محل خدمت فريدون شهر 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46104 

عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت شاهين شهرپرديس  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46105 
حل خدمت شهرضا(قمشه )پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/م 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46106 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت نائين 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46107 
اي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آران وبيدگلپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46108 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان 4 مرد آموزش زبان انگليسي 46109 
اطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت مباركهپرديس عالمه طب 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46110 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و 
اندشت/محل خدمت گلپايگانمي 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46111 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد 4 مرد آموزش زبان انگليسي 46112 
شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فوالدشهرپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46113 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46114 
مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل

فالورجان و لنجان /محل خدمت فوالدشهر
1 زن آموزش زبان انگليسي 46115 

تانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرس
فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجان 2 زن آموزش زبان انگليسي 46116 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
فالورجان و لنجان /محل خدمت پيربكران 1 زن آموزش زبان انگليسي 46117 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
فالورجان و لنجان /محل خدمت زرين شهر(لنجان )

1 زن آموزش زبان انگليسي 46118 

د رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهي
تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد 2 زن آموزش زبان انگليسي 46119 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
باركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت شهرضا(قمشه )شهرضا، م 1 زن آموزش زبان انگليسي 46120 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت سميرم 1 زن يسيآموزش زبان انگل 46121 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت مباركه 1 زن آموزش زبان انگليسي 46122 
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  اصفهان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

ظرفيت جنس  داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش محل تحصيل/ مخصوص يس يا پرددانشگاه    عنوان رشته
كدرشته 
محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
ان وبيدگلكاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آر 3 زن آموزش زبان انگليسي 46123 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان 3 زن آموزش زبان انگليسي 46124 

راء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزه
چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت بوئين ومياندشت 1 زن آموزش زبان انگليسي 46125 

يل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحص
چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت خوانسار 1 زن آموزش زبان انگليسي 46126 

اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي
چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدون شهر

1 زن آموزش زبان انگليسي 46127 

داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با 
چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدن 1 زن آموزش زبان انگليسي 46128 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگانچادگان 1 زن آموزش زبان انگليسي 46129 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
ميني شهر/محل خدمت شاهين شهراصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خ

1 زن آموزش زبان انگليسي 46130 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46131 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت خميني شهر 1 زن آموزش زبان انگليسي 46132 

يل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحص
اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت برخوار 1 زن آموزش زبان انگليسي 46133 

البرز مخصوص داوطلبان استان
10 زن  گانه كرج 4تانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرس آموزش زبان انگليسي 46134 

ساوجبالغ -پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد  3 زن آموزش زبان انگليسي 46135 
گانه كرج 4ا داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش ب 10 مرد آموزش زبان انگليسي 46136 

طالقان - پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46137 
ساوجبالغ -/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد پرديس شهيد باهنر اراك 3 مرد آموزش زبان انگليسي 46138 

  ايالم مخصوص داوطلبان استان
3 زن  پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/محل خدمت ايالم ليسيآموزش زبان انگ 46139 

بوشهر مخصوص داوطلبان استان
1 زن  الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهرپرديس بنت  آموزش زبان انگليسي 46140 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلمپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46141 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت دير 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46142 
محل خدمت عسلويهپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/ 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46143 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكاره 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46144 
خدمت بندر ريگ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46145 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلم 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46146 
تهران مخصوص داوطلبان استان

مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران،  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي
  15شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

14 مرد آموزش زبان انگليسي 46147 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
16خدمت تهران.منطقه.شميرانات/محل  7 مرد آموزش زبان انگليسي 46148 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 7 مرد آموزش زبان انگليسي 46149 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس شهيد چمران تهران 
18شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 10 مرد آموزش زبان انگليسي 46150 

شهرستانهاي تهران،  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
19شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 11 مرد آموزش زبان انگليسي 46151 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
وادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت وراميندماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، ج

2 مرد آموزش زبان انگليسي 46152 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
1اد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآب 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46153 
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    22 صفحه    
  

  تهران مخصوص داوطلبان استان  ادامه

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

مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه،  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل
2دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  2 مرد آموزش زبان انگليسي 46154 

صيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد چمران تهران (محل تح
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46155 

مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل 
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46156 

ز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مرك
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46157 

زش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آمو
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك

2 مرد آموزش زبان انگليسي 46158 

شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه،  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46159 

مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه،  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت چهاردانگه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46160 

كه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي م
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآباد

1 مرد آموزش زبان انگليسي 46161 

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه 
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46162 

)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46163 

ويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اول
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46164 

يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذ
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46165 

ا داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش ب
شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

2 مرد آموزش زبان انگليسي 46166 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
ط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريارشهريار، قدس، ربا 4 مرد آموزش زبان انگليسي 46167 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46168 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

2 مرد آموزش زبان انگليسي 46169 

ان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، پرديس شهيد چمران تهر
شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر 3 مرد آموزش زبان انگليسي 46170 

/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)
1شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46171 

رد، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مال
2شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46172 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، 
خدمت مالرد رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 1 زن آموزش زبان انگليسي 46173 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، 
رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

1 زن آموزش زبان انگليسي 46174 

ه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، پرديس نسيب
رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس 1 زن آموزش زبان انگليسي 46175 

يت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولو
رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار 1 زن آموزش زبان انگليسي 46176 

 پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس،
رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

1 زن آموزش زبان انگليسي 46177 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، 
2رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان  1 زن آموزش زبان انگليسي 46178 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، 
1رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان  1 زن آموزش زبان انگليسي 46179 

تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل 
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين 1 زن آموزش زبان انگليسي 46180 
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    23 صفحه    
  

  تهران مخصوص داوطلبان استان  ادامه

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

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
كدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچكرودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پا 1 زن آموزش زبان انگليسي 46181 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
وادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزكرودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، ج 1 زن آموزش زبان انگليسي 46182 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
ري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوهرودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهر 1 زن آموزش زبان انگليسي 46183 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
2ه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپوي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46184 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
هريزك/محل خدمت فشافويهرودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، ك 1 زن آموزش زبان انگليسي 46185 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
دمت دماوندرودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خ 1 زن آموزش زبان انگليسي 46186 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن 1 زن آموزش زبان انگليسي 46187 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
1رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  1 زن موزش زبان انگليسيآ 46188 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآباد 1 زن انگليسيآموزش زبان  46189 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا 1 زن آموزش زبان انگليسي 46190 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت 1 زن آموزش زبان انگليسي 46191 

ه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، پرديس نسيب
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس 1 زن آموزش زبان انگليسي 46192 

تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس نسيبه تهران (محل 
15شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 8 زن آموزش زبان انگليسي 46193 

ران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ته
16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 4 زن آموزش زبان انگليسي 46194 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 4 زن آموزش زبان انگليسي 46195 

هران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس نسيبه ت
18شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 7 زن آموزش زبان انگليسي 46196 

ستانهاي تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر
19شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 5 زن آموزش زبان انگليسي 46197 

چهارمحال وبختياري مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت بلداجي آموزش زبان انگليسي 46198 

ئي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت بنپرديس عالمه طباطبا 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46199 
پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت كوهرنگ 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46200 

ه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان/محل خدمت عشايري چهارمحال وبختياريپرديس عالم 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46201 
پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت كيار 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46202 

رديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پ
لردگان/محل خدمت عشايري چهارمحال وبختياري 1 زن آموزش زبان انگليسي 46203 

فهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اص
كيار، اردل/محل خدمت كيار 1 زن آموزش زبان انگليسي 46204 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
كوهرنگ، فارسان/محل خدمت كوهرنگ 1 زن آموزش زبان انگليسي 46205 

خراسان جنوبي مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت طبس آموزش زبان انگليسي 46206 

د، خوسف، درميان/محل خدمت درميانپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجن 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46207 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت زيركوه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46208 

هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندانپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  2 مرد آموزش زبان انگليسي 46209 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت سرايان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46210 

ي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت فردوسنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46211 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درميانپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46212 
داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت بشرويهنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46213 
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  خراسان رضوي مخصوص داوطلبان استان

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

3 مرد  رش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذي آموزش زبان انگليسي 46214 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت سرواليت 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46215 

ت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولوي
خدمت كدكن 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46216 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوه 3 مرد آموزش زبان انگليسي 46217 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرز 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46218 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايباد 1 مرد زش زبان انگليسيآمو 46219 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46220 
محل خدمت ميان جلگهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/ 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46221 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گناباد 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46222 

زپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت درگ 4 مرد آموزش زبان انگليسي 46223 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت ششتمد 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46224 

داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت خوشابپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب،  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46225 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چناران 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46226 

هاي مشهد، بينالود/محل خدمت احمدآبادپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46227 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان 12 مرد آموزش زبان انگليسي 46228 

هاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46229 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خواف 3 مرد آموزش زبان انگليسي 46230 

ف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوا 3 مرد آموزش زبان انگليسي 46231 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان 

كاشمر/محل خدمت بردسكن 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46232 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت
كاشمر/محل خدمت مه والت 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46233 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان 
ر/محل خدمت خليل آبادكاشم 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46234 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان پرديس شهيد هاشمي
كاشمر/محل خدمت خليل آباد

1 زن آموزش زبان انگليسي 46235 

ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان نژاد مشهد/ اپرديس شهيد هاشمي
كاشمر/محل خدمت مه والت 2 زن آموزش زبان انگليسي 46236 

ستان نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرپرديس شهيد هاشمي
كاشمر/محل خدمت بردسكن 1 زن آموزش زبان انگليسي 46237 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان پرديس شهيد هاشمي
كاشمر/محل خدمت كوهسرخ

2 زن آموزش زبان انگليسي 46238 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت داورزن نژاد مشهد/پرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش زبان انگليسي 46239 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد هاشمي 3 زن آموزش زبان انگليسي 46240 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46241 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانپرديس شهيد هاشمي 5 زن آموزش زبان انگليسي 46242 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46243 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت گلبهارپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46244 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چنارانپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46245 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت احمدآبادپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46246 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گنابادس شهيد هاشميپردي 2 زن آموزش زبان انگليسي 46247 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت بجستانپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش زبان انگليسي 46248 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/محل خدمت فريمانپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش زبان انگليسي 46249 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/محل خدمت زبرخانپرديس شهيد هاشمي 1 زن گليسيآموزش زبان ان 46250 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46251 
حل خدمت ميان جلگهنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/مپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46252 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرزپرديس شهيد هاشمي 3 زن آموزش زبان انگليسي 46253 
يباد/محل خدمت تايبادنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تاپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش زبان انگليسي 46254 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت كدكنپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46255 

داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت سرواليتنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش زبان انگليسي 46256 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوهپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش زبان انگليسي 46257 
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ظرفيت جنس  داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش محل تحصيل/ مخصوص يا پرديس دانشگاه    عنوان رشته
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محل

بت حيدريه/محل نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان ترپرديس شهيد هاشمي
خدمت جلگه رخ 1 زن آموزش زبان انگليسي 46258 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادپرديس شهيد هاشمي 3 زن آموزش زبان انگليسي 46259 
اي، جوين/محل خدمت جويننژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش زبان انگليسي 46260 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/محل خدمت كالتپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46261 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد هاشمي نز  1 آموزش زبان انگليسي 46262 

  شماليمخصوص داوطلبان استان خراسان 
1 مرد  پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفراين آموزش زبان انگليسي 46263 

خدمت بام و صفي آباد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46264 
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت گرمه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46265 

خدمت جاجرم پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46266 
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت شيروان 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46267 

، رازوجرگالن/محل خدمت بجنوردپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46268 
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46269 

طلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت رازوجرگالنپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داو 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46270 
پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

رگالن/محل خدمت بجنوردشهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوج
1 زن آموزش زبان انگليسي 46271 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت شيروان 2 زن آموزش زبان انگليسي 46272 

س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(
شهرستان اسفراين/محل خدمت بام و صفي آباد 1 زن آموزش زبان انگليسي 46273 

با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش 
شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرم

1 زن آموزش زبان انگليسي 46274 

خوزستان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  بادانپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آ ش زبان انگليسيآموز 46275 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 
خدمت خرمشهر 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46276 

آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي
خدمت دشت آزادگان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46277 

ويزهپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت ه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46278 
1پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  2 مرد آموزش زبان انگليسي 46279 

2محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46280 
3پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46281 

4داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46282 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت كارون 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46283 

يس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرد
بندرماهشهر/محل خدمت آغاجاري 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46284 

اري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاج
بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني

1 مرد آموزش زبان انگليسي 46285 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
رامشير بندرماهشهر/محل خدمت 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46286 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46287 

لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ او
بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر

2 مرد آموزش زبان انگليسي 46288 

خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستان استانشهرستانهاي داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ مخصوص  1 مرد موزش زبان انگليسيآ 46289 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت انديمشك 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46290 

ل، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفولپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفو 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46291 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوش 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46292 

ز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشترپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهوا 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46293 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت گتوند 1 مرد ش زبان انگليسيآموز 46294 

ت انديكاپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدم 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46295 
هاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت ايذهپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46296 



68          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

هاي خارجيزبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي توضيحات و جداول رشته                                                                       سوم  فصل 

    26 صفحه    
  

  خوزستان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

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

رم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل پرديس حضرت رسول اك
خدمت باغملك جانكي 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46297 

لي، مسجدسليمان/محل پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، ال
خدمت دهدز 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46298 

ت الليپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدم 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46299 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/

خدمت مسجدسليمان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46300 

فولپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دز 1 زن آموزش زبان انگليسي 46301 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشتر 1 زن آموزش زبان انگليسي 46302 

ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت انديكا پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46303 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل 

خدمت باغملك جانكي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46304 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل 
خدمت مسجدسليمان 1 زن آموزش زبان انگليسي 46305 

رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، 
بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني

2 زن آموزش زبان انگليسي 46306 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
بندرماهشهر/محل خدمت رامشير 1 زن آموزش زبان انگليسي 46307 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر 1 زن آموزش زبان انگليسي 46308 

ا داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادانپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش ب 1 زن آموزش زبان انگليسي 46309 
مشهرپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خر 1 زن ش زبان انگليسيآموز 46310 
ت آزادگانپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت دش 1 زن آموزش زبان انگليسي 46311 

اي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگانپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانه 1 زن آموزش زبان انگليسي 46312 
يزهپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت هو 1 زن آموزش زبان انگليسي 46313 

1يس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرد 1 زن آموزش زبان انگليسي 46314 
2اهواز.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46315 

3پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  1 زن آموزش زبان انگليسي 46316 
زنجان مخصوص داوطلبان استان

1 زن  ويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجانرودالهدي صدر اردبيل/ اولپرديس بنت  آموزش زبان انگليسي 46317 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/محل خدمت سجاسرودپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46318 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارمپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46319 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/محل خدمت بزينه رود 1 مرد يسيآموزش زبان انگل 46320 
پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/محل خدمت افشار 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46321 

انپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/محل خدمت ماهنش 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46322 
پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/محل خدمت انگوران 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46323 

سمنان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  ستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سرخهپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر آموزش زبان انگليسي 46324 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت ميامي 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46325 
حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي

دامغان/محل خدمت دامغان 1 زن آموزش زبان انگليسي 46326 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
حل خدمت مياميشهرستانهاي شاهرود، ميامي/م 1 زن آموزش زبان انگليسي 46327 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سرخه 1 زن آموزش زبان انگليسي 46328 

يستان وبلوچستانس مخصوص داوطلبان استان
1 زن  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري آموزش زبان انگليسي 46329 

صرقندپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت ق 1 زن آموزش زبان انگليسي 46330 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك 1 زن آموزش زبان انگليسي 46331 

خاش پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت 2 زن آموزش زبان انگليسي 46332 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك آباد 1 زن آموزش زبان انگليسي 46333 

خدمت زابل پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل 1 زن آموزش زبان انگليسي 46334 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالق 1 زن آموزش زبان انگليسي 46335 
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  سيستان و بلوچستان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

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

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان 2 زن آموزش زبان انگليسي 46336 
شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورانپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  2 زن آموزش زبان انگليسي 46337 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان 1 زن آموزش زبان انگليسي 46338 
رش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذي

شهر/محل خدمت ايرانشهر 2 زن آموزش زبان انگليسي 46339 

شار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي ال
شهر/محل خدمت بزمان 1 زن آموزش زبان انگليسي 46340 

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

1 زن آموزش زبان انگليسي 46341 

هدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زا
شهر/محل خدمت دلگان 2 زن آموزش زبان انگليسي 46342 

ج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنو
شهر/محل خدمت راسك 1 زن آموزش زبان انگليسي 46343 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 
شهر/محل خدمت سرباز 1 زن آموزش زبان انگليسي 46344 

ديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پر
شهر/محل خدمت فنوج 2 زن آموزش زبان انگليسي 46345 

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

1 زن آموزش زبان انگليسي 46346 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت عشاير 1 زن آموزش زبان انگليسي 46347 
ي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوم

نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46348 

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران
نيك شهر/محل خدمت بمپور 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46349 

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

2 مرد آموزش زبان انگليسي 46350 

هدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زا
نيك شهر/محل خدمت راسك 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46351 

، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز
نيك شهر/محل خدمت سرباز 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46352 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46353 
ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياريپرديس شهيد مطهري زاهدان/ ا 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46354 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقند 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46355 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46356 

انپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراو 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46357 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سوران 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46358 

يب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستانپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، س 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46359 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابل 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46360 

طلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهكپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داو 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46361 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46362 

مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند پرديس شهيد 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46363 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46364 

  فارس مخصوص داوطلبان استان
 - جره وباالده-الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كازرونپرديس بنت 

2 زن  كوهمره نودان-كنارتخته خشت وكمارج- قايميه آموزش زبان انگليسي 46365 

ذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، الهدي صدر بوشهر/ اولويت پپرديس بنت 
كوار -بيضا -سپيدان-خرامه-زرقان-مرودشت/محل خدمت ارژن 1 زن آموزش زبان انگليسي 46366 

روستان، شيراز، كوار، الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سپرديس بنت 
ارسنجان -مرودشت/محل خدمت سروستان 

1 زن آموزش زبان انگليسي 46367 

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس بنت 
كامفيروز -درودزن -مرودشت/محل خدمت مرودشت  2 زن ان انگليسيآموزش زب 46368 

آباده طشك -ني ريز  -الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت استهبانپرديس بنت  2 زن آموزش زبان انگليسي 46369 
شيبكوه-ششده و قره بالغ  -ا، ني ريز/محل خدمت فساالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسپرديس بنت  2 زن آموزش زبان انگليسي 46370 
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  فارس مخصوص داوطلبان استان  ادامه

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

-رش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآبادالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيپرديس بنت 
فراشبند -قيرو كارزين - ميمند 2 زن آموزش زبان انگليسي 46371 

- اشكنان - الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد پرديس بنت 
-گله دار -مهر  -عالمرودشت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46372 

 -الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده پرديس بنت 
مشهد مرغاب - خرم بيد - پاسارگاد  1 زن آموزش زبان انگليسي 46373 

سده-الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليدت پرديس بن 1 زن آموزش زبان انگليسي 46374 
خفر -خدمت جهرمالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل پرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46375 
-الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستانپرديس بنت 

خنج -گراش - جويم  -بيرم -اوز 1 زن آموزش زبان انگليسي 46376 

خفر -ت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرمپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولوي 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46377 
 - زرين دشت  -پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب 

فرگ 3 مرد آموزش زبان انگليسي 46378 

 -اوز- پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستان
خنج -گراش - جويم  -بيرم 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46379 

-اشكنان  -ان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلب
-گله دار -مهر  -عالمرودشت  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46380 

آباده طشك -ني ريز  -پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت استهبان 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46381 
شيبكوه-ششده و قره بالغ  - پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت فسا 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46382 

- فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي
فراشبند -قيرو كارزين - ميمند 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46383 

 -پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده 
مشهد مرغاب -  خرم بيد- پاسارگاد  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46384 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، 
كوار -بيضا -سپيدان-خرامه-زرقان-مرودشت/محل خدمت ارژن 3 مرد آموزش زبان انگليسي 46385 

طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار،  پرديس عالمه
ارسنجان -مرودشت/محل خدمت سروستان 

2 مرد آموزش زبان انگليسي 46386 

خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، 
كامفيروز -درودزن -مرودشت/محل خدمت مرودشت  2 مرد آموزش زبان انگليسي 46387 

فارس/محل خدمت عشايري استانشهرستانهاي داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ مخصوص  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46388 
 - جره وباالده-پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كازرونپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت 

كوهمره نودان-كنارتخته خشت وكمارج- قايميه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46389 

قزوين مخصوص داوطلبان استان
1 زن  /محل خدمت تاكستانالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستانپرديس بنت  آموزش زبان انگليسي 46390 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت البرزپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46391 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت البرز 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46392 
پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46393 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيك 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46394 
پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46395 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهرا 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46396 
استان قممخصوص داوطلبان 

1 زن  1قم/محل خدمت قم .ناحيه  شهرپرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي  آموزش زبان انگليسي 46397 
2قم/محل خدمت قم .ناحيه  شهرپرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي  1 زن آموزش زبان انگليسي 46398 

3قم/محل خدمت قم .ناحيه  شهربومي  پرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان 1 زن آموزش زبان انگليسي 46399 
4قم/محل خدمت قم .ناحيه  شهرپرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي  1 زن آموزش زبان انگليسي 46400 

1قم/محل خدمت قم .ناحيه  شهرپرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي  1 مرد انگليسي آموزش زبان 46401 
2قم/محل خدمت قم .ناحيه  شهرپرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46402 
3قم/محل خدمت قم .ناحيه  شهرپرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46403 

4قم/محل خدمت قم .ناحيه  شهربان بومي پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطل 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46404 
كردستان مخصوص داوطلبان استان

1 زن  الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقزپرديس بنت  آموزش زبان انگليسي 46405 
ت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوانالهدي صدر اردبيل/ اولويپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46406 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت قروهپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46407 
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  ردستانك مخصوص داوطلبان استان  ادامه

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

1الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه پرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46408 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت موچشيس بنت پرد 1 زن آموزش زبان انگليسي 46409 

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كالترزانپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46410 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كاميارانپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46411 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت سروآباد 1 مرد انگليسي آموزش زبان 46412 
1پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46413 
2پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46414 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كالترزان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46415 
يارانپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كام 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46416 
پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت بيجار 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46417 

كرانيپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46418 
پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت قروه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46419 

ادپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت سريش آب 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46420 
پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46421 
پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز 1 مرد زبان انگليسيآموزش  46422 

كرمان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بم آموزش زبان انگليسي 46423 

شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت فهرج پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46424 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت نرماشير 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46425 

طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت رابرپرديس خواجه نصير الدين  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46426 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46427 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل 
خدمت رودبار

1 مرد آموزش زبان انگليسي 46428 

، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب
خدمت فارياب 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46429 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل 
خدمت قلعه گنج 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46430 

س خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل پردي
خدمت كهنوج 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46431 

ب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فاريا
خدمت منوجان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46432 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجان 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46433 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت زرندپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46434 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابك 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46435 
ن/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفتپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرما 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46436 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت راور 1 زن آموزش زبان انگليسي 46437 
ويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت گلبافپرديس شهيد باهنر كرمان/ اول 1 زن آموزش زبان انگليسي 46438 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجان 1 زن آموزش زبان انگليسي 46439 
يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت رودبارپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذ 1 زن آموزش زبان انگليسي 46440 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت فارياب 1 زن زش زبان انگليسيآمو 46441 
جپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت قلعه گن 1 زن آموزش زبان انگليسي 46442 

، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت منوجانپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب 1 زن آموزش زبان انگليسي 46443 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان 1 زن آموزش زبان انگليسي 46444 

بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت نوق پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 1 زن آموزش زبان انگليسي 46445 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بم 1 زن آموزش زبان انگليسي 46446 

بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت ريگان پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 1 زن آموزش زبان انگليسي 46447 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت فهرج 1 زن آموزش زبان انگليسي 46448 

كرمانشاه مخصوص داوطلبان استان
2 مرد  1يس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرد آموزش زبان انگليسي 46449 

2پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  2 مرد آموزش زبان انگليسي 46450 
3رديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پ 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46451 

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم آباد 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46452 
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت گهواره 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46453 
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  كرمانشاه مخصوص داوطلبان استان  ادامه

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

لمح
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46454 

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/محل خدمت سنقركليايي 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46455 
هنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت دينورپرديس شهيد با 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46456 

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گيالنغرب 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46457 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت دينور پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت 1 زن آموزش زبان انگليسي 46458 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب 2 زن آموزش زبان انگليسي 46459 
داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم آباد پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با 1 زن آموزش زبان انگليسي 46460 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت حميل 1 زن آموزش زبان انگليسي 46461 
كهگيلويه وبويراحمد مخصوص داوطلبان استان

1 زن  الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشتپرديس بنت  آموزش زبان انگليسي 46462 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت مارگونپرديس بنت  1 زن يسيآموزش زبان انگل 46463 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت باشتپرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46464 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچساران 1 مرد انگليسيآموزش زبان  46465 
پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت عشاير 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46466 
پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت لوداب 1 مرد بان انگليسيآموزش ز 46467 

گلستان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت علي آباد آموزش زبان انگليسي 46468 

انهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت آق قالپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46469 
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت گرگان 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46470 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت كالله 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46471 
خدمت گنبدكاووس پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46472 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46473 
حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس 1 زن آموزش زبان انگليسي 46474 

بان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطل
شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت گرگان 1 زن آموزش زبان انگليسي 46475 

گيالن مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت آستارا وزش زبان انگليسيآم 46476 
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت حويق 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46477 

مانپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت ديل 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46478 
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت سياهكل 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46479 

خدمت بندركياشهرپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46480 
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت شفت 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46481 
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت فومن 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46482 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رحيم آباد 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46483 
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت صومعه سرا 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46484 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/محل خدمت تالش 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46485 
پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

رستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت سياهكلشه 1 زن آموزش زبان انگليسي 46486 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت بندرانزلي 1 زن يآموزش زبان انگليس 46487 

لرستان مخصوص داوطلبان استان
1 زن  پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز آموزش زبان انگليسي 46488 

جرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجردپرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، برو 1 زن آموزش زبان انگليسي 46489 
1پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  2 زن آموزش زبان انگليسي 46490 

ومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت كوهدشتپرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب 1 زن آموزش زبان انگليسي 46491 
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت كوهدشت 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46492 

ش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت الشترپرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذير 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46493 
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت نورآباد(دلفان ) 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46494 

1داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با 3 مرد آموزش زبان انگليسي 46495 
2پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  2 مرد آموزش زبان انگليسي 46496 

ك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازناپرديس شهيد باهنر ارا 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46497 
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  لرستان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

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

حلم
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز 2 مرد آموزش زبان انگليسي 46498 
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46499 
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورود 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46500 

مازندران مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  شهرستانهاي آمل، الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت آملپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  آموزش زبان انگليسي 46501 

خدمت بلدهپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل  1 مرد زش زبان انگليسيآمو 46502 
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل 

خدمت محمودآباد
1 مرد آموزش زبان انگليسي 46503 

هاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت دودانگهپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46504 
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل 

خدمت چهاردانگه 1 مرد زش زبان انگليسيآمو 46505 

دمت بهشهرپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خ 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46506 
ابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ب

بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46507 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش 
شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي شرقي بهنمير

1 مرد آموزش زبان انگليسي 46508 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش 
بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت قائمشهر 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46509 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش 
بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي غربي 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46510 

مي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابنپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46511 
مت عباس آبادپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خد دمر  1 آموزش زبان انگليسي 46512 

مت نوشهرپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خد 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46513 
نهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا

بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت سوادكوه
1 مرد آموزش زبان انگليسي 46514 

خش پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، ب
بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت شيرگاه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46515 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
ت تنكابنشهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدم 1 زن آموزش زبان انگليسي 46516 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس

1 زن آموزش زبان انگليسي 46517 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت كجور 1 زن آموزش زبان انگليسي 46518 

محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (
شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت سوادكوه 1 زن آموزش زبان انگليسي 46519 

حصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل ت
شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابلسر 1 زن آموزش زبان انگليسي 46520 

ركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل م
شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي شرقي 1 زن آموزش زبان انگليسي 46521 

ز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مرك
شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت قائمشهر

1 زن آموزش زبان انگليسي 46522 

زش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آمو
شهرستانهاي آمل، الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت الريجان 1 زن آموزش زبان انگليسي 46523 

ر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شه
شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت نكا 1 زن آموزش زبان انگليسي 46524 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
هرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت بهشهرش

1 زن آموزش زبان انگليسي 46525 

مركزي مخصوص داوطلبان استان
نز  پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت كميجان  1 آموزش زبان انگليسي 46526 

مركزي/محل خدمت زرنديه استانشهرستانهاي داوطلبان بومي پرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص  1 زن آموزش زبان انگليسي 46527 
مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي داوطلبان بومي پرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص  1 زن آموزش زبان انگليسي 46528 
مركزي/محل خدمت نوبران استانشهرستانهاي داوطلبان بومي پرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص  1 زن آموزش زبان انگليسي 46529 

پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت سربند 1 زن آموزش زبان انگليسي 46530 
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مركزي صوص داوطلبان استانمخ ادامه

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

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت خنداب 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46531 
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت شازند(سربند) 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46532 

مركزي/محل خدمت زرنديه استانشهرستانهاي داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46533 
مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46534 

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت آشتيان 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46535 
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت تفرش 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46536 

فراهانپرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46537 
هرمزگان مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت ميناب آموزش زبان انگليسي 46538 
ان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت بشاگردپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرم 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46539 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت خمير 1 مرد ن انگليسيآموزش زبا 46540 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت فين 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46541 

كوهپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت شيب 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46542 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46543 

ابپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شه 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46544 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت هرمز 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46545 

/محل خدمت جاسكپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب 1 زن آموزش زبان انگليسي 46546 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت سيريك 1 زن آموزش زبان انگليسي 46547 

بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت مينابپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  1 زن آموزش زبان انگليسي 46548 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت بشاگرد 1 زن آموزش زبان انگليسي 46549 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودان پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت 1 زن آموزش زبان انگليسي 46550 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودخانه 1 زن آموزش زبان انگليسي 46551 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت سندرك 1 زن آموزش زبان انگليسي 46552 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت بستك 1 زن آموزش زبان انگليسي 46553 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت جناح 1 زن آموزش زبان انگليسي 46554 

همدان مخصوص داوطلبان استان
1 زن  الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت ماليرپرديس بنت  يآموزش زبان انگليس 46555 
1الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه پرديس بنت  1 زن آموزش زبان انگليسي 46556 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوند 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46557 
1يس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه پرد 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46558 

2پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه  1 مرد آموزش زبان انگليسي 46559 
شتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت قلقلرودپرديس شهيد به 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46560 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت قروه درجزين 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46561 
يزد مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافق پرديس آموزش زبان انگليسي 46562 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بهاباد 1 مرد يسيآموزش زبان انگل 46563 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت نير 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46564 

1پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  1 مرد ان انگليسيآموزش زب 46565 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريز 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46566 
محل خدمت اردكانپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/ 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46567 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت ميبد 1 مرد آموزش زبان انگليسي 46568 
انهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت اردكانپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست 1 زن آموزش زبان انگليسي 46569 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت ميبد 1 زن آموزش زبان انگليسي 46570 
1داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با 1 زن آموزش زبان انگليسي 46571 

2پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  1 زن آموزش زبان انگليسي 46572 
انهاي مهريز، خاتم/محل خدمت خاتمپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست 1 زن آموزش زبان انگليسي 46573 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفت 1 زن آموزش زبان انگليسي 46574 
بافق/محل خدمت بافق پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، 1 زن آموزش زبان انگليسي 46575 
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    33 صفحه    
  

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات رشته
  تذكر خيلي مهم:

سسات در فصـل  ؤهاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته
  . مطلع گردندها پيوستبخش مندرج در ، خدمات دانشجويي هر مؤسسهاز شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه و همچنين ترچه راهنما اين دف اول

  
  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غير انتفاعي ارشاد  -استان تهران 

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش  توضيحات
نيمسال كدرشته   عنوان رشته

مرد محل نز دوم اول

  - زن - 60 مترجمي زبان انگليسي 38201 
قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد  -استان قم 

  
مرد زن - 45 مترجمي زبان انگليسي 38202 

  

  

  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نورشتهر
  خيلي مهم: اتتذكر

ايـن  فصـل اول  رايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور منـدرج در  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
. دفترچه راهنما مطلع گردند

. صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«هاي متمركز براي و در رشته» زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان محل پذيرش در كليه كدرشته -2
  

مركز كرج -برز دانشگاه پيام نور استان ال
ظرفيت عنوان رشته كدرشته محل

مترجمي زبان انگليسي 50 38551 
تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

زبان و ادبيات انگليسي 50 38552 
50 مترجمي زبان انگليسي 38553 

واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مترجمي زبان انگليسي 50 38554 

  
  


