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  شود مطالب فصل اول اين دفترچه راهنما توصيه مي هاي خارجي زبانه داوطلبان گروه آزمايشي ب
 .را به دقت مطالعه نمايند)  كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشتهابط و ضوتوضيحات و شرايط ( 

  مسو فصل
  

                                                                                                                                                     )      (  
  
  
  
در   منـدرج   و اختصاصـي   عمومي  دروس  با ضرايب  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  ، از نمرههاي آن و گرايش انگليسي  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -1

  .شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( آزمايشي   گروه  اين  زيرگروه
در   منـدرج   و اختصاصـي   عمـومي   دروس  با ضرايب  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  ، از نمرههاي آن و گرايش آلماني  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -2

  .شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( آزمايشي   گروه  اين  زيرگروه
در   منـدرج   و اختصاصـي   عمـومي  دروس  با ضرايب  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  ، از نمرههاي آن و گرايش فرانسه  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -3

  .شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( آزمايشي   گروه  اين  زيرگروه
 سـاير داوطلبـان    و همچنين  بوده  ايتاليايي و يا روسي  آنان  خارجي  زبان  كه  هاي خارجي زبان  آزمايشي  در گروه  كننده كتشر داوطلبان براي  آزمون  كل  نمره  -4

با   عمومي  آزمون  كل نمره  بر اساس... ، غيرفرانسه و يا غيرآلماني و غيرانگليسي  هاي خارجي زبان  هاي رشته  انتخاب  براي  آزمايشي گروه   در اين  كننده  شركت 
 .گيرد قرار مي  گزينش  و مالك  محاسبه  آزمايشي  گروه  اين )ذيل 2جدول شماره (در  مندرج  عمومي  دروس  ضرايب

  .است  بوده  خارجي  و معارف اسالمي و زبان  ، فرهنگ عربي ، زبان فارسي  و ادبيات  زبان : شامل  هاي خارجي زبان  آزمايشي  آزمون گروه عمومي    دروس -5
 ، آزمـون  اسـت   بـوده   انگليسي، فرانسه و يا آلمـاني   آنان  امتحاني  خارجي  زبان  كه  داوطلباني  براي  هاي خارجي زبان  آزمايشي  آزمون گروه اختصاصي  دروس -6

 . است  مربوط بوده  زبان  تخصصي 
زبان   درس  الزم  نمره  حداقل  داشتن  در صورت(  انتخابي  با رشته  متناسب  خارجي  زبان  درس  ه، نمر و روسي  ايتاليايي  هاي خارجي زبان  تحصيلي  هاي در رشته -7

 .خواهد شد  ضرب 1/1در عدد  )مذكور 
  . ذيل درج شده است هاي خارجي در جدول آزمايشي زبان  مربوط به گروه  در زيرگروه  امتحاني  از دروس  هر يك  ها و ضرائب از زيرگروه  يك هر  مواد امتحاني -8

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

روه
د گ

ك

  4زيرگروه 
****

 3زيرگروه 
*** 

 2زيرگروه 
** 

  1 زيرگروه
* 

زبان و ادبيات فارسي -1 4 4 4 4
مي

مو
س ع

درو

5 هاي خارجي زبان

زبان عربي - 2 2 2 2 2
گ و  معارف اسالميفرهن - 3 3 3 3 3
زبان خارجي - 4 2 2 2 4
زبان تخصصي انگليسي 4 0 0 0

س 
در

صي
خص

ت

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

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

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

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

رديف 
 رشته

 مقطع تحصيلي زيرگروه نام رشته
نوع گزينش 

 )هاي روزانه دوره(
 استاني كارشناسي 1 تربيت دبير زبان انگليسي1

 كشوري كارشناسي 4 زبان و ادبيات اسپانيايي2

 كشوري كارشناسي 4 زبان ايتاليايي5

 كشوري كارشناسي 4زبان و ادبيات تركي استانبولي6

 كشوري كارشناسي 4 زبان چيني7

 كشوري كارشناسي 4 زبان و ادبيات ژاپني9

 كشوري كارشناسي 3 زبان و ادبيات فرانسه10

 كشوري كارشناسي 4 زبان و ادبيات اردو11

 كشوري كارشناسي 4 زبان و ادبيات ارمني12

 كشوري كارداني 1كارداني آموزش زبان انگليسي17

 كشوري كارداني 1ي زبان انگليسيكارداني مترجم19

 كشوري كارشناسي 2 مترجمي زبان آلماني20

 قطبي كارشناسي 1 مترجمي زبان انگليسي21

 كشوري كارشناسي 1مترجمي خبر زبان انگليسي22

 كشوري كارشناسي 4 زبان روسي23

 كشوري كارشناسي 2 زبان آلماني24

 اي ناحيه كارشناسي 1 زبان و ادبيات انگليسي25

 كشوري كارشناسي 1 آموزش زبان انگليسي27

 كشوري كارداني 1كارداني زبان و ادبيات انگليسي28

 كشوري كارشناسي 3 مترجمي زبان فرانسه35
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  هاي مختلف هاي خارجي در دوره هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان رشته پذيرشجدول ظرفيت 

   دوره
 هاي تحصيلي  ظرفيت رشته

ا اعمال نمره آزمون و ب جمع
  سوابق تحصيلي

  منحصراً با اعمال
  سوابق تحصيلي

 3751 808  2943  روزانه
 16  -  16  سهميه مناطق محروم

 852  233  619  )شبانه(نوبت دوم 
 12900 12600  300  پيام نوردانشگاه 
 5500 4940 560غيرانتفاعيآموزش عالي مؤسسات ها و  دانشگاه

 23019 18581  4438  جمع

  
  هاي خارجي هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان رشته

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

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

از ارائه  نمايند، اقدام به پذيرش دانشجو مي 1395كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه - 2
بطـور جــد معـذور    ) شـبانه (رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتخوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 

 .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي
 

 بروجرد - اه آيت اله بروجردي دانشگ

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
 30 30 - 60 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12601

8 8 - 16 آموزش زبان انگليسي ا سوابق تحصيليصرفا ب نوبت دوم 12602
 دانشگاه اراك

40 زن مرد - زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12603
- زن مرد 40 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12604
15 زن مرد - زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12605
- زن مرد 15 مترجمي زبان انگليسي مونبا آز نوبت دوم 12606

 دانشگاه اروميه
45 زن مرد - آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه 12607
- زن مرد 45 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12608
- زن مرد 45 زبان و ادبيات تركي استانبولي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12609

 دانشگاه اصفهان
- زن مرد 30 يسيزبان و ادبيات انگل با آزمون روزانه 12610
- زن مرد 35 زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه 12611
- زن مرد 40 مترجمي زبان آلماني با آزمون روزانه 12612
- زن مرد 30 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12613
- زن مرد 40 زبان و ادبيات ارمني حصيليصرفا با سوابق ت روزانه 12614

 تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا 
- زن - 30 زبان روسي با آزمون روزانه 12615
- زن - 25 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12616
- زن - 25 مترجمي زبان فرانسه با آزمون روزانه 12617

 دانشگاه ايالم
- زن مرد 25 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12618
- زن مرد 15 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12619

 دانشگاه بجنورد
- زن مرد 50 آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه 12620
- زن مرد 60 زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12621

 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
- زن مرد 50 يات فرانسهزبان و ادب با آزمون روزانه 12622
- زن مرد 50 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12623

 دانشگاه بيرجند
- زن مرد 40 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12624
- زن مرد 40 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12625
- زن مرد 20 مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم 12626
- زن مرد 20 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12627

 قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين
- زن مرد 45 آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه 12628
- زن مرد 40 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12629

 بريزدانشگاه ت
- زن مرد 18 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12630
- زن مرد 27 زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه 12631
- زن مرد 12 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12632
- زن مرد 18 زبان و ادبيات فرانسه با آزمون نوبت دوم 12633
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 دانشگاه تهران

يحاتتوض  
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
 15 15 - 30 زبان ايتاليايي با آزمون روزانه 12634

13 12 - 25 زبان چيني با آزمون روزانه 12635
13 12 - 25 زبان روسي با آزمون روزانه 12636
15 15 - 30 زبان و ادبيات اردو با آزمون روزانه 12637
13 12 - 25 زبان و ادبيات اسپانيايي با آزمون روزانه 12638
10 10 - 20 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12639
13 12 - 25 زبان و ادبيات ژاپني با آزمون روزانه 12640
13 12 - 25 زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه 12641
10 10 - 20 مترجمي زبان آلماني با آزمون روزانه 12642

 دانشگاه جهرم
- زن مرد 55 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12643

 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- زن مرد 48 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12644
- زن مرد 12 انگليسيزبان و ادبيات  با آزمون نوبت دوم 12645
- زن مرد 48 زبان و ادبيات فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12646
- زن مرد 12 زبان و ادبيات فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12647

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
- زن مرد 60 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12648

 )محل تحصيل واحد كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي 
- زن مرد 25 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12649

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- زن مرد 35 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12650

 كرمانشاه - دانشگاه رازي 
- زن مرد 40 دبيات انگليسيزبان و ا با آزمون روزانه 12651
- زن مرد 45 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12652

 دانشگاه زابل
- زن مرد 35 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12653
- زن مرد 35 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12654
- زن مرد 15 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12655
- زن مرد 15 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12656

 دانشگاه زنجان
- زن مرد 30 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12657
- زن مرد 40 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12658

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
- زن مرد 30 آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه 12659
- زن مرد 5 آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم 12660

 دانشگاه سمنان
- زن مرد 30 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12661
- زن مرد 10 زبان و ادبيات انگليسي ت دومنوب 12662 با آزمون 

 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- زن مرد 25 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12663
25 زن مرد - مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12664
- زن مرد 5 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12665
- زن مرد 25 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12666
- زن مرد 5 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12667
5 زن مرد - مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12668

 دانشگاه شهركرد
- زن مرد 29 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12669
- زن مرد 1 ترجمي زبان انگليسيم با آزمون نوبت دوم 12670

 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- زن مرد 25 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12671
- زن مرد 25 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12672
- زن مرد 20 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12673
- زن مرد 20 مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم 12674

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- زن مرد 25 زبان آلماني با آزمون روزانه 12675
10 10 - 20 زبان چيني با آزمون روزانه 12676
- زن مرد 20 زبان روسي با آزمون روزانه 12677
- زن مرد 20 زبان و ادبيات انگليسي زانهرو 12678 با آزمون 
- زن مرد 30 زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه 12679

 اهواز - دانشگاه شهيد چمران 
35 زن مرد - زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12680
- زن مرد 30 زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه 12681
- زن مرد 35 مترجمي زبان انگليسي انهروز 12682 با آزمون 
5 زن مرد - زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12683
- زن مرد 5 مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم 12684

 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- زن مرد 45 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12685

 دانشگاه شيراز
- زن مرد 30 و ادبيات انگليسيزبان  با آزمون روزانه 12686
- زن مرد 30 زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه 12687

 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- زن مرد  15 زبان چيني با آزمون روزانه 12688

- زن مرد 15 زبان روسي با آزمون روزانه 12689
- زن مرد )مترجم زبان اسپانيولي تربيت(پذيرش با عنوان زبان اسپانيايي  15 زبان و ادبيات اسپانيايي با آزمون روزانه 12690

- زن مرد   25 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12691
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 تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 15 زبان و ادبيات تركي استانبولي با آزمون روزانه 12692
- زن مرد 15 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12693
- زن مرد 25 مترجمي زبان فرانسه با آزمون روزانه 12694
- زن مرد 15 زبان چيني با آزمون نوبت دوم 12695
- زن مرد 15 زبان روسي با آزمون نوبت دوم 12696

- زن مرد )تربيت مترجم زبان اسپانيولي(پذيرش با عنوان زبان اسپانيايي  15 زبان و ادبيات اسپانيايي با آزمون نوبت دوم 12697
- زن مرد 25 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12698
- زن مرد 15 تركي استانبولي زبان و ادبيات با آزمون نوبت دوم 12699
- زن مرد 15 مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم 12700
- زن مرد 25 مترجمي زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم 12701

 دانشگاه فردوسي مشهد
- زن مرد 35 زبان روسي با آزمون روزانه 12702
- زن مرد 25 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12703
- زن مرد 27 زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه 12704
- زن مرد 27 مترجمي زبان فرانسه با آزمون روزانه 12705
- زن مرد 10 زبان روسي با آزمون نوبت دوم 12706
- زن مرد 15 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12707
- زن مرد 5 زبان و ادبيات فرانسه با آزمون نوبت دوم 12708
- زن مرد 5 مترجمي زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم 12709

 دانشگاه قم
30 30 - 60 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12710

 دانشگاه كاشان
- زن مرد 21 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12711
- زن مرد 21 ترجمي زبان انگليسيم با آزمون روزانه 12712
- زن مرد 9 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12713
- زن مرد 9 مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم 12714

 سنندج - دانشگاه كردستان 
- زن مرد 60 آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه 12715
- زن مرد 60 ادبيات انگليسي زبان و با آزمون روزانه 12716

 )ويژه خواهران( بجنورد –دانشگاه كوثر 
- زن - 45 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12717
- زن - 45 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12718

 گرگان -دانشگاه گلستان 
- زن مرد 30 ات انگليسيزبان و ادبي با آزمون روزانه 12719
- زن مرد 10 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12720

 دانشگاه گنبد
- زن مرد 45 آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه 12721
- زن مرد 45 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12722

 رشت -دانشگاه گيالن 
- زن مرد 40 ن و ادبيات انگليسيزبا با آزمون روزانه 12723
40 زن مرد - زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12724
- زن مرد 60 زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12725

 آباد خرم -دانشگاه لرستان 
- زن مرد 20 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12726
- زن مرد 25 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12727

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
- زن - 25 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12729
- زن - 25 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12730

 )صيل مركز آموزش عالي پلدخترمحل تح(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
- - مرد 40 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12728

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
- زن مرد 25 آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه 12731
- زن مرد 25 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12732
- زن مرد 30 بان انگليسيمترجمي ز با آزمون روزانه 12733
- زن مرد 45 زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12734

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زن مرد 35 آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه 12735
- زن مرد 15 آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم 12736

 دانشگاه مراغه
- زن مرد 40 آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه 12737
- زن مرد 10 آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم 12738

 دانشگاه مالير
- زن مرد 40 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12739
40 زن مرد - زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم 12740

 دانشگاه نيشابور
دمر - زن  30 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12741
- زن مرد 20 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12742

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 
- زن مرد 25 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12743
- زن مرد 25 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12744
- زن مرد 25 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12745
- زن مرد 25 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12746

 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- زن مرد 30 زبان و ادبيات انگليسي آزمون با روزانه 12747
- زن مرد 40 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12748
- زن مرد 10 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12749
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 بندر عباس - دانشگاه هرمزگان 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  25 آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه 12750

- زن مرد 8 آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم 12751
 دانشگاه ياسوج

- زن مرد 40 آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه 12752
- زن مرد 10 آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم 12753

 دانشگاه يزد
- زن مرد 40 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه 12754

 )ويژه خواهران( قم –) س(دانشكده علوم انساني حضرت معصومه
- زن - 35 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12755
- زن - 35 مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم 12756

 )ويژه خواهران( رفسنجان –) س(حضرت نرجسدانشكده علوم انساني 
- زن - 40 مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه 12757

 مجتمع آموزش عالي بم
- زن مرد 40 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12758
- زن مرد 10 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12759

 آموزش عالي گنابادمجتمع 
15 30 - 45 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12760
15 20 - 35 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12761
5 5 - 10 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12762
2 3 - 5 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12763

 مركز آموزش عالي كاشمر
- زن مرد 60 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12764

  

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

 .باشند ها نمي اين كدرشته محل
 .باشد مي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  دوره تحصيلي در كليه رشته - 2
و همچنـين  اول هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم مندرج در فصل  هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 3

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

 توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل 
جنس پذيرش ذيرش ظرفيت پ

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

مرد دانشگاه زنجان زن - 1 مترجمي زبان انگليسي 13475
 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان

1 سنندج -دانشگاه كردستان  1 - 2 زبان و ادبيات انگليسي 13476
 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

1 دانشگاه اراك 2 - 3 مترجمي زبان انگليسي 13477
 مخصوص داوطلبان بومي استان كهكيلويه وبويراحمد

مرد كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  زن - 2 آموزش زبان انگليسي 13478
مرد دانشگاه شيراز زن - 1 زبان و ادبيات انگليسي 13479

مرد دانشگاه اصفهان زن - 1 مترجمي زبان انگليسي 13480
 صوص داوطلبان بومي استان هرمزگانمخ

1 دانشگاه اصفهان 1 - 2 زبان و ادبيات فرانسه 13481
1 دانشگاه اصفهان 1 - 2 مترجمي زبان آلماني 13482

1 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  1 - 2 مترجمي زبان انگليسي 13483
  

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته
  :تذكر خيلي مهم

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

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

ها، پذيرش  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 29/1/95مورخ ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مپنجمصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته     . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 70براي حدود 

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

التحصـيلي   ر مدارك تحصيلي فـارغ د» صرفاً براساس سوابق تحصيلي«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش : توجه
  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي دانشجوياني كه در اين كدرشته

 قزوين -البرز غيرانتفاعي دانشگاه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  60 13023 مترجمي زبان انگليسي با آزمون

- زن مرد 60 13024 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13025 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13026 كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
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  ومسفصل   29 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مشهد -) ع(امام رضا غيرانتفاعي دانشگاه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 50 13029 مترجمي زبان انگليسي با آزمون

- - مرد 50 13027 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 50 سيمترجمي زبان انگلي  13028 صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 50 13030 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
 قم -) ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 

  پذيرش با عنوان زبان انگليسي ويژه -شرايط در انتهاي دفترچه 
و ادبيات انگليسيزبان  60 - زن مرد دانشجويان مطالعات اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي 13031 

 چابهارغيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 60 13032 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -خيام غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 60 13033 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون
- زن مرد 60 13034 مترجمي زبان انگليسي ا آزمونب

 اصفهان - شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 60 13035 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13036 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 60 13037 مترجمي زبان انگليسي با آزمون
- زن مرد 60 13038 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13039 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 نور -عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 60 13040 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 يزد -م و هنر علغيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 13041 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل - علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 60 13042 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 قم - مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 40 ليسيمترجمي زبان انگ  13043 با آزمون

 اروميه -آذرآبادگان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13044 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13045 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13046 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -ارشاد غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 50 13047 مترجمي زبان انگليسي با آزمون
- زن - 60 13048 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 60 13049 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد دماوند(دماوند  –ارشاد اعي غيرانتفموسسه 
- - مرد 50 13050 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13051 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 فوالد شهر اصفهان -امين غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 زش زبان انگليسيآمو  13052 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13053 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 چابهار -بهار انديشه غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 100 13054 كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -بينالود غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13055 مترجمي زبان انگليسي با آزمون
- زن مرد 60 13056 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -تابران غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13057 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13058 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
نز مرد  - 100 13059 كارداني آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13060 كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 نيشابور -ثامن غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13061 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان - جهاد دانشگاهيغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13062 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 خوزستان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13063 مترجمي زبان انگليسي با آزمون
- زن مرد 60 13064 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه - جهاد دانشگاهيغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد  60 13065 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 60 13066 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13067 كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -حافظ غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 يات انگليسيزبان و ادب  13068 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13069 كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13070 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - ) ويژه خواهران(حكيم طوس غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 60 13071 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 100 13072 كارداني آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
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 محمودآباد -خزر غيرانتفاعي موسسه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  60 13073 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 60 13074 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13075 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - دانشوران غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13076 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13077 كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -ربع رشيدي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13078 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 رامسر -رحمان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13079 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز - زند دانش گستر غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13080 مترجمي زبان انگليسي با آزمون
- زن مرد 60 13081 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13082 زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 مترجمي زبان انگليسي كارداني  13083 صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - سلمان غيرانتفاعي موسسه 
كاربردي مترجمي زبـان -پذيرش با عنوان كارداني ناپيوسته علمي

100 - زن مرد انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي 13084 كارداني مترجمي زبان انگليسي
 ساري - سنا غيرانتفاعي موسسه 

- زن مرد 100 13085 كارداني آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
 قزوين -سهروردي غيرانتفاعي موسسه 

- زن مرد 60 13086 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
 گنبدكاووس -شرق گلستان غيرانتفاعي موسسه 

- زن مرد 100 13087 كارداني آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
 اصفهان - صبح صادق غيرانتفاعي موسسه 

- زن مرد 60 13088 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13089 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -طلوع مهر غيرانتفاعي موسسه 
- - مرد محل تحصيل واحد برادران 50 13090 مترجمي زبان انگليسي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن - محل تحصيل واحد خواهران 50 13091 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13092 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13093 مترجمي زبان انگليسي يليصرفا با سوابق تحص

 مشهد -عطار غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13094 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 رفسنجان -عالمه جعفري غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13095 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -علوم و فنّاوري سپاهان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 وزش زبان انگليسيآم  13096 صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13097 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( خميني شهر اصفهان -فيض االسالم غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 60 13098 مترجمي زبان انگليسي صيليصرفا با سوابق تح

 )محل تحصيل واحد قزوين( قزوين –كار غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13099 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13100 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13101 زبان و ادبيات انگليسي تحصيلي صرفا با سوابق
- زن مرد 60 13102 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران - مجازي فاران مهر دانش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 120 13103 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك -موالنا غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13104 مترجمي زبان انگليسي وابق تحصيليصرفا با س

 كاشان - مهد علم غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13105 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - ) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13106 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي

 اردبيل -نوين غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 انيزبان آلم  13107 صرفا با سوابق تحصيلي
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  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور شتهر
  :خيلي مهم اتتذكر
فصل اول هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور مندرج در  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1

 .اين دفترچه راهنما مطلع گردند
  . صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«هاي متمركز براي  و در رشته» زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان  محل  ليه كدرشتهپذيرش در ك - 2
مجلـس محتـرم شـوراي اسـالمي و      10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 3

ها، پذيرش  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 29/1/95سه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ ين جلمپنجمصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته     . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 70براي حدود 

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

التحصـيلي   در مدارك تحصيلي فـارغ » يصرفاً براساس سوابق تحصيل«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش : توجه
  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي دانشجوياني كه در اين كدرشته

 مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12765 مترجمي زبان انگليسي
 مركز تبريز -يام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه پ

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12766 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12767 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12768 زبان و ادبيات انگليسي
50 جمي زبان انگليسيمتر صرفا با سوابق تحصيلي 12769 

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12770 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12771 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ميانه -پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12772 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12773 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12774 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اهر -گاه پيام نور استان آذربايجان شرقي دانش
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12775 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد خسروشاه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12776 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12777 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12778 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12779 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12780 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12781 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12782 مترجمي زبان انگليسي

 مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12783 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اشنويه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12784 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سردشت - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12785 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سيه چشمه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12786 مترجمي زبان انگليسي

 واحد فيرورق - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 صيليصرفا با سوابق تح 12787 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد قره ضياالدين - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12788 مترجمي زبان انگليسي

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12789 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12790 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12791 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12792 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سرعين -استان اردبيل دانشگاه پيام نور 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12793 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12794 مترجمي زبان انگليسي

 مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12795
 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12796
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12797

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12798

 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12799

 آباد مركز دولت -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12800
بان انگليسيمترجمي ز 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12801

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12802

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12803
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12804

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12805

 مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12806

 آباد كز نجفمر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12807

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12808

 واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12809

 واحد علويجه -نشگاه پيام نور استان اصفهان دا
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12810

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12811
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12812

 مركز كرج - ر استان البرز دانشگاه پيام نو
مترجمي زبان انگليسي 50 با آزمون 12813

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12814

 واحد ماهدشت - دانشگاه پيام نور استان البرز 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12815

 واحد نظر آباد - شگاه پيام نور استان البرز دان
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12816

 مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12817

 مركز دهلران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12818

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12819

 )محل تحصيل سعدآباد(مركز برازجان  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12820

 مركز بوشهر -بوشهر  دانشگاه پيام نور استان
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12821
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12822

 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12823

 واحد بندر ديلم -ر دانشگاه پيام نور استان بوشه
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12824

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12825



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

  ومسفصل   32 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 واحد جم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12826 مترجمي زبان انگليسي
 تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران 

50 با آزمون 12827 زبان و ادبيات انگليسي
50 با آزمون 12828 مترجمي زبان انگليسي

 مركز پرند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 تحصيليصرفا با سوابق  12829 مترجمي زبان انگليسي

 مركز حسن آباد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12830 مترجمي زبان انگليسي

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12831 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 ت انگليسيزبان و ادبيا صرفا با سوابق تحصيلي 12832 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12833 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12834 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12835 مترجمي زبان انگليسي

 واحد ري - ستان تهران دانشگاه پيام نور ا
50 با آزمون 12836 مترجمي زبان انگليسي

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12837 مترجمي زبان انگليسي

 واحد شهريار - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 با آزمون 12838 مترجمي زبان انگليسي

 واحد لواسانات - نور استان تهران  دانشگاه پيام
50 با آزمون 12839 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بروجن - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12840 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 ليسيزبان و ادبيات انگ صرفا با سوابق تحصيلي 12841 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12842 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اردل - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12843 مترجمي زبان انگليسي

 واحد جونقان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 ادبيات انگليسي زبان و صرفا با سوابق تحصيلي 12844 

 واحد سامان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12845 مترجمي زبان انگليسي

 واحد شلمزار - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 يصرفا با سوابق تحصيل 12846 مترجمي زبان انگليسي

 واحد گندمان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12847 مترجمي زبان انگليسي

 واحد لردگان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12848 مترجمي زبان انگليسي

 مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12849 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12850 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12851 مترجمي زبان انگليسي

 ز فردوسمرك -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12852 مترجمي زبان انگليسي

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12853 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12854 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12855 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12856 مترجمي زبان انگليسي

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

50 ليسيمترجمي زبان انگ صرفا با سوابق تحصيلي 12857 
 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12858 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12859 مترجمي زبان انگليسي

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 سيزبان و ادبيات انگلي صرفا با سوابق تحصيلي 12860 

 مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12861 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12862 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12863 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12864 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12865 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12866 مترجمي زبان انگليسي

 مركز نيشابور -اسان رضوي دانشگاه پيام نور استان خر
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12867
 واحد تربت جام -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12868
 واحد جوين نقاب -ن رضوي دانشگاه پيام نور استان خراسا

مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12869
 واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12870
 واحد سرخس -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

مترجمي زبان انگليسي 50 با سوابق تحصيليصرفا  12871
 مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 

زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12872
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12873

 واحد جاجرم -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
مترجمي زبان انگليسي 50 سوابق تحصيلي صرفا با 12874

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12875

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12876

 بادانمركز آ -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12877

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12878
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12879

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
ترجمي زبان انگليسيم 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12880

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12881
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12882

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
انگليسي زبان و ادبيات 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12883
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12884

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12885

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12886

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12887

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12888

 ايذه واحد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12889

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12890

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12891

 واحد ماهشهر -ه پيام نور استان خوزستان دانشگا
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12892

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12893

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12894
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12895

 مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12896
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12897

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12898
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12899

 واحد خرمدره - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12900

 مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12901
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12902

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12903
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12904

 مركز شاهرود - يام نور استان سمنان دانشگاه پ
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12905
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12906

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12907
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12908
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 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12909 زبان و ادبيات انگليسي
 مركز ايرانشهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12910 زبان و ادبيات انگليسي
 مركز چابهار -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12911 مترجمي زبان انگليسي
 مركز زابل -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12912 مترجمي زبان انگليسي
 مركز زاهدان -ستان سيستان و بلوچستان دانشگاه پيام نور ا

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12913 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12914 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نيك شهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12915 مترجمي زبان انگليسي

 مركز اوز -پيام نور استان فارس دانشگاه 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12916 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12917 مترجمي زبان انگليسي

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12918 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12919 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12920 مترجمي زبان انگليسي

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12921 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 و ادبيات انگليسيزبان  صرفا با سوابق تحصيلي 12922 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12923 مترجمي زبان انگليسي

 مركز صفاشهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12924 مترجمي زبان انگليسي

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12925 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12926 مترجمي زبان انگليسي

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12927 مترجمي زبان انگليسي

 مركز نورآباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12928 مترجمي زبان انگليسي

 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12929 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12930 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 ا سوابق تحصيليصرفا ب 12931 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12932 مترجمي زبان انگليسي

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12933 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 انگليسيمترجمي زبان  صرفا با سوابق تحصيلي 12934 

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12935 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد قير و كارزين -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12936 مترجمي زبان انگليسي

 واحد الر -رس دانشگاه پيام نور استان فا
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12937 مترجمي زبان انگليسي

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12938 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12939 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بويين زهرا -ه پيام نور استان قزوين دانشگا
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12940 مترجمي زبان انگليسي

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12941 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12942 مترجمي زبان انگليسي

 واحد شال -ستان قزوين دانشگاه پيام نور ا
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12943 مترجمي زبان انگليسي

  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
 ))2ساختمان شماره (و برادران ) پرديسان(محل تحصيل خواهران (

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12944 مترجمي زبان انگليسي
 انواحد سلفچگ -دانشگاه پيام نور استان قم 

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12945 مترجمي زبان انگليسي
 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12946 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12947 مترجمي زبان انگليسي

  

 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
گرايش/ وان رشته عن ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12948
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12949

 واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12950
گليسيمترجمي زبان ان 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12951

 واحد كامياران - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12952

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12953

 مركز سيرجان -ن دانشگاه پيام نور استان كرما
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12954

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12955
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12956

 واحد راين -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12957

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12958

 واحد كشكوييه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12959

 آباد غرب مركز اسالم -استان كرمانشاه  دانشگاه پيام نور
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12960

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12961

 مركز سنقر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12962

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12963

 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12964

 واحد كنگاور -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12965

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12966
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12967

 واحد دهدشت -و بوير احمد دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12968

 مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12969
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12970

 مركز گرگان - ن دانشگاه پيام نور استان گلستا
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12971

 مركز گنبد كاووس - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12972

 واحد آزاد شهر - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صيليصرفا با سوابق تح 12973

 واحد كالله - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12974

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12975

 مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12976

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12977

 مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12978

 ليگودرزمركز ا -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12979

 مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12980

 آباد مركز خرم -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12981
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12982

 واحد ازنا -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12983

 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12984

 واحد كوهدشت -ن لرستان دانشگاه پيام نور استا
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12985

 مركز آمل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12986
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 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  رشنحوه پذي كدرشته محل

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12987 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12988 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بهشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12989 مترجمي زبان انگليسي

 مركز تنكابن - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 ن و ادبيات انگليسيزبا صرفا با سوابق تحصيلي 12990 

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12991 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12992 زبان و ادبيات انگليسي
50 نگليسيمترجمي زبان ا صرفا با سوابق تحصيلي 12993 

 مركز محمودآباد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12994 مترجمي زبان انگليسي

 واحد بهنمير - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12995 مترجمي زبان انگليسي

 واحد رينه - ازندران دانشگاه پيام نور استان م
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12996 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12997 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نكا - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12998 مترجمي زبان انگليسي

 اكمركز ار -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12999 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 13000 مترجمي زبان انگليسي

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 13001 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
50 ات انگليسيزبان و ادبي صرفا با سوابق تحصيلي 13002 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 13003 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 13004 زبان و ادبيات انگليسي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 13005 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بندر لنگه -ور استان هرمزگان دانشگاه پيام ن
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13006
 المللي كيش مركز بين -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13007
 مركز ميناب -تان هرمزگان دانشگاه پيام نور اس

زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13008
 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13009
 واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

مترجمي زبان انگليسي 50 سوابق تحصيليصرفا با  13010
 مركز اسدآباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 

مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13011
 مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان 

مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13012
 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 

مي زبان انگليسيمترج 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13013
 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13014
 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 

مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13015
 مركز اردكان - د دانشگاه پيام نور استان يز

مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13016
 مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 

زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13017
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13018

 يزمركز مهر - دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13019
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13020

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13021
مترجمي زبان انگليسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 13022

  
  

  
  
  
  

  
  
  :ءكارايي اعضا) 1
انـدازي پايگـاه امكانـات     ، تهران، شهيد بهشتي تهران، شهيد چمران اهواز و عالمه طباطبايي تهران مبادرت به راه)س(هاي الزهرا با توجه به اينكه دانشگاه  -

هاي مذكور را در  هاي تحصيلي موجود در دانشگاه شود كه رشته يلذا بدينوسيله به داوطلبان نابينا توصيه م ،اند نموده) روشندل(اي ويژه دانشجويان نابينا  رايانه
  .هاي تحصيلي مورد عالقه خود قرار دهند اولويت انتخاب رشته

 :هنر  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 1-1
برخـوردار    و روانـي )  ادراري  و دسـتگاه   ، جهاز هاضـمه  خون  ، گردش ، تنفس از لحاظ قلب(  جسماني  بايد از سالمت  است  ذيل آمده  در جدول  كه  جز موارد خاص  به  داوطلبان  كليه

 .باشند
 گروه آزمايشي هنر حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع

و   سالم  چشم نشود، يك گير كاسته  نحو چشم به   از كارآيي  كه  ي، به نحو جزيي  با نقص و  دست  و يك  سالم  دست  يك
  نحويه جزيي ب  پا با نقص و يك سالم  پاي   برخوردار باشد، يك الزم   از كارآيي كه   نحوي به   جزيي با نقص   چشم يك 

 . است  قبول  غيرقابل  دو گوش  ملكا  ناشنوايي  الكن  قبول  قابل  در شنوايي برخوردار باشد، نقص   الزم  كه از تحرك

،  ، نقاشـي  دسـتي  ، صـنايع   صـنعتي  ، طراحـي   ، عكاسي تصويري  ارتباط
 معلـم   فنـي  ، كـاردان   آثـار تـاريخي    و مرمـت   و لبـاس   پارچـه   طراحي

 .گرافيك 
. شناسي مردم و شناسي  ، باستان  سازي  ، سينما، مجسمه نمايش . است  ضروري  بدن  كامل  سالمت

 معلوليـت   باشد ايـن   داشته  جسمي  معلوليت  داوطلب  كه  ، در صورتي است  ضروري بدن  كامل  از سالمت  برخورداري
    .يموسيقي جهان  ، نوازندگي موسيقي ايراني  نوازندگي .باشد موسيقي  رشته   عملي  آزمون  مراحل  انجام  نبايد مانع 

  

  :هاي خارجي زبان  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 2-1
  

 هاي خارجي گروه آزمايشي زبان حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع

و  تكلـم  قدرت ،شنواييضعف در  داراي  كه  و معلوليني  ذهني  افتادگان جز عقب  به
 .است  ها بالمانع رشته  در اين  معلولين  بقيهيرش پذ نوشتن دارند، 

  ،انگليسـي   زبان ، مترجمي  انگليسي  دبير زبان  ، تربيت انگليسي  و ادبيات  زبان
، ) مترجمي  و  ادبي هاي  گرايش( فرانسه  زبان .، مترجمي زبان روسي روسي  زبان
 .اسپانيايي  و زبان  ايتاليايي  زبان،  آلماني  زبان  ، مترجمي آلماني  زبان

 .و زبان ژاپني اردو، زبان تركي استانبولي  و ادبيات  ، زبان ارمني  و ادبيات  زبان .الزم است كامالً سالم و هيچگونه نقص عضو نداشته باشند
تن كه موجـب  هاي خارجي، الزم است ضعف و نقص قابل توجهي در شنوايي، تكلم و نوش هاي مختلف زبان داوطلبان ورود به رشته* 

  .اختالل در تحصيل زباني باشد، نداشته باشند


