
 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته       فصل دوم                                                                                                                      

فصل دوم  198 صفحه   ...شبانه و  ،هاي روزانه دورههاي تحصيلي  رشته   
 

هاي خارجي زبانگروه آزمايشي   
  هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته

  شود انجام ميكه پذيرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي 
  :خيلي مهم اتتذكر

 سومفصل مندرج در ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو  از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
 .اين دفترچه راهنما مطلع گردند

مجلس محترم شـوراي اسـالمي و مصـوبه     10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 2
ها، پذيرش براي تعدادي  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 9/8/95هفتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 

هـاي   لذا پذيرش در تعـدادي از كدرشـته محـل   . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي هاي تحصيلي دانشگاه شتهاز ر
و  ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي و مراكـز   ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه هاي روزانه، شبانه و پرديس خودگردان دانشگاه دوره

در هاي تحصيلي فـوق   پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور صرفاً براساس سوابق تحصيلي 
   .خواهد بود» متمركز«گيرد، به روش  كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت ميهاي خارجي  گروه آزمايشي زبان

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

  ها دانشگاهو پرديس خودگردان ) شبانه(نوبت دوم  ،هاي روزانه هاي تحصيلي دوره رشته
  محل تحصيلبه تفكيك 

 بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد اول

  36 36 - 72 روزانه  22001 آموزش زبان انگليسي
10 10 - 20 نوبت دوم  22002 آموزش زبان انگليسي

 دانشگاه اروميه

60 - زن مرد   زبان و ادبيات تركي استانبولي روزانه  22009
 دانشگاه اصفهان

50 - زن مرد   روزانه  22018 زبان و ادبيات ارمني
 دانشگاه ايالم

20 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  22023
 دانشگاه بجنورد

50 - زن مرد   روزانه  22024 آموزش زبان انگليسي
60 - زن مرد روزانه  22025 زبان روسي

 دانشگاه بيرجند

45 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي روزانه  22029
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  22030
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  22031

 دانشگاه تهران

25 - زن مرد   روزانه  22046 زبان و ادبيات اردو
 سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم 

50 - زن مرد   روزانه  22050 زبان و ادبيات فرانسه
10 - زن مرد نوبت دوم  22051 زبان و ادبيات فرانسه

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

35 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي روزانه  22054
 دانشگاه زابل

35 - زن مرد   روزانه  22057 آموزش زبان انگليسي
35 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي روزانه  22058
15 - زن مرد نوبت دوم  22059 آموزش زبان انگليسي
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  22060

35 - زن  مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مترجمي زبان انگليسي پرديس خودگردان  22061
 زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 

- 30 زن مرد   روزانه  22068 آموزش زبان انگليسي
30 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي روزانه  22069
30 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي روزانه  22070
- 30 زن مرد نوبت دوم  22071 آموزش زبان انگليسي
30 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي دومنوبت   22072
30 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  22073

 اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

34 - زن مرد   روزانه  22089 زبان و ادبيات فرانسه
6 - زن مرد نوبت دوم  22090 زبان و ادبيات فرانسه

 دانشگاه صنعتي شاهرود

45 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي روزانه  22094
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  22095

 )ويژه خواهران( بجنورد -دانشگاه كوثر 

50 - زن -   روزانه  22130 آموزش زبان انگليسي
50 - زن - زبان و ادبيات انگليسي روزانه  22131



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته       فصل دوم                                                                                                                      

فصل دوم  199 صفحه   ها و مؤسسات غيرانتفاعي دانشگاه  هاي تحصيلي رشته 
 

 دانشگاه گنبد

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد اول

30 - زن مرد   روزانه  22137 زبان روسي
30 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي روزانه  22138

 رشت -دانشگاه گيالن 

60 - زن مرد   روزانه  22141 زبان روسي
 )محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت(خرم آباد  -دانشگاه لرستان 

60 - زن -   زبان و ادبيات انگليسي روزانه  22145
 )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(خرم آباد  -دانشگاه لرستان 

15 - - مرد   نوبت دوم  22144 انگليسي آموزش زبان
 بابلسر -دانشگاه مازندران 

20 - زن مرد   روزانه  22150 زبان روسي
20 - زن مرد نوبت دوم  22151 زبان روسي

 دانشگاه مالير

45 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  22158
 دانشگاه نيشابور

20 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي دومنوبت   22160
 ايرانشهر -دانشگاه واليت 

40 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي روزانه  22161
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي روزانه  22162
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  22163
40 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  22164

 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

20 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  22167
 )ويژه خواهران( رفسنجان –) س(دانشكده علوم انساني حضرت نرجس

40 - زن -   مترجمي زبان انگليسي روزانه  22176
 مجتمع آموزش عالي بم

40 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي روزانه  22177
20 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  22178

 مجتمع آموزش عالي گناباد

  15 20 - 35 روزانه  22179 آموزش زبان انگليسي
2 2 - 4 نوبت دوم  22180 آموزش زبان انگليسي

 مركز آموزش عالي كاشمر

80 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي روزانه  22181

  
  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاه رشته

 مشهد -) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

دوم زن مرد محل اول
40 - - مرد     22441 مترجمي زبان انگليسي

40 - زن  - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان   22443 آموزش زبان انگليسي
 قم -) ع(باقرالعلوم غيرانتفاعيدانشگاه 

16 - زن مرد     22444 زبان و ادبيات انگليسي
 چابهار غيرانتفاعيدانشگاه 

60 - زن مرد     22445 زبان و ادبيات انگليسي
 مشهد -خيام  غيرانتفاعيدانشگاه 

60 - زن مرد     22447 زبان و ادبيات انگليسي
 قزوين -دانش البرز  غيرانتفاعيدانشگاه 

60 - زن مرد     22449 آموزش زبان انگليسي
60 - زن مرد   22450 زبان و ادبيات انگليسي

 اصفهان - شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه 

60 - زن مرد     22451 آموزش زبان انگليسي
60 - زن مرد   22452 زبان و ادبيات انگليسي

 اصفهان -شيخ بهايي  غيرانتفاعيدانشگاه 

60 - زن مرد     22453 زبان انگليسيآموزش 
60 - زن مرد   22454 مترجمي زبان انگليسي

 نور -عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه 

60 - زن مرد     22455 مترجمي زبان انگليسي
 يزد -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه 

60 - زن  مرد  محل تحصيل واحد يزد   22456 آموزش زبان انگليسي
 بابل - علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه 

60 - زن مرد     22457 آموزش زبان انگليسي
 اروميه -آذرآبادگان  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22459 آموزش زبان انگليسي
60 - زن مرد   22460 مترجمي زبان انگليسي

 ساري -اديب مازندران  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22461 مترجمي زبان انگليسي



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته       فصل دوم                                                                                                                      

فصل دوم  200 صفحه   ها و مؤسسات غيرانتفاعي دانشگاه  هاي تحصيلي رشته 
 

 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -ارشاد  غيرانتفاعيموسسه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

دوم زن مرد محل اول
50 - زن -     22463 آموزش زبان انگليسي

50 - زن -   22464 زبان و ادبيات انگليسي
 )دماوندمحل تحصيل واحد ( دماوند –ارشاد  غيرانتفاعيموسسه 

50 - -  مرد     22465 آموزش زبان انگليسي
50 - -  مرد   22466 زبان و ادبيات انگليسي
50 - -  مرد   22467 مترجمي زبان انگليسي

 يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22468 آموزش زبان انگليسي
 فوالد شهر اصفهان -امين  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22469 آموزش زبان انگليسي
60 - زن مرد   22470 مترجمي زبان انگليسي

 چابهار -بهار انديشه  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22471 كارداني مترجمي زبان انگليسي
 مشهد -بينالود  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22472 آموزش زبان انگليسي
60 - زن مرد   22473 مترجمي زبان انگليسي

 مشهد -تابران  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22474 آموزش زبان انگليسي
60 - زن مرد   22475 مترجمي زبان انگليسي
100 - زن مرد   22476 كارداني آموزش زبان انگليسي
100 - زن مرد   22477 كارداني مترجمي زبان انگليسي

 نيشابور -ثامن  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22478 مترجمي زبان انگليسي
 اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22479 زبان و ادبيات انگليسي
 خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22480 زبان و ادبيات انگليسي
60 - زن مرد   22481 زبان انگليسي مترجمي

 كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22482 آموزش زبان انگليسي
60 - زن مرد   22483 مترجمي زبان انگليسي
100 - زن مرد   22484 كارداني مترجمي زبان انگليسي

 شيراز -حافظ  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22485 زبان و ادبيات انگليسي
100 - زن مرد   22486 كارداني مترجمي زبان انگليسي

 گرگان - حكيم جرجاني  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22487 آموزش زبان انگليسي
 مشهد -حكيم طوس  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22488 آموزش زبان انگليسي
 محمودآباد -خزر  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22489 زبان انگليسيآموزش 
60 - زن مرد   22490 زبان و ادبيات انگليسي
60 - زن مرد   22491 مترجمي زبان انگليسي

 تبريز - دانشوران  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22492 مترجمي زبان انگليسي
100 - زن مرد   22493 كارداني مترجمي زبان انگليسي

 تبريز -ربع رشيدي  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22494 مترجمي زبان انگليسي
 رامسر -رحمان  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22495 مترجمي زبان انگليسي
 شيراز -زند  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22496 آموزش زبان انگليسي
60 - زن مرد   22497 زبان و ادبيات انگليسي
60 - زن مرد   22498 مترجمي زبان انگليسي
100 - زن مرد   22499 كارداني مترجمي زبان انگليسي

 ساري - سنا  غيرانتفاعيموسسه 

100 - زن مرد     22500 كارداني آموزش زبان انگليسي
 قزوين -سهروردي  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22501 آموزش زبان انگليسي
 گنبدكاووس -شرق گلستان  غيرانتفاعيموسسه 

100 - زن مرد     22502 كارداني آموزش زبان انگليسي
 كرمانشاه -شهيد رضايي  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22503 آموزش زبان انگليسي
 اصفهان - صبح صادق  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22504 آموزش زبان انگليسي
60 - زن مرد   22505 مترجمي زبان انگليسي

 قم -طلوع مهر  غيرانتفاعيموسسه 
40 - -  مرد  محل تحصيل واحد برادران   22506 مترجمي زبان انگليسي
40 - زن  - محل تحصيل واحد خواهران   22507 مترجمي زبان انگليسي



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته       فصل دوم                                                                                                                      

فصل دوم  201 صفحه   پيام نور  دانشگاه  هاي تحصيلي رشته 
 

 زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي  غيرانتفاعيموسسه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

دوم زن مرد محل اول
100 - زن مرد     22508 آموزش زبان انگليسي

100 - زن مرد   22509 زبان انگليسيمترجمي 
 مشهد -عطار  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22510 آموزش زبان انگليسي
 رفسنجان -عالمه جعفري  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22511 آموزش زبان انگليسي
 اصفهان -علوم و فنّاوري سپاهان  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22512 آموزش زبان انگليسي
 قائمشهر -فروردين  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22513 آموزش زبان انگليسي
 )ويژه خواهران( خميني شهر اصفهان -فيض االسالم  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن -     22514 مترجمي زبان انگليسي
 كار غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن  مرد  محل تحصيل واحد قزوين   22515 مترجمي زبان انگليسي
 كرمان غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22516 آموزش زبان انگليسي
60 - زن مرد   22517 زبان و ادبيات انگليسي
60 - زن مرد   22518 مترجمي زبان انگليسي

 تهران - مجازي فاران مهر دانش  غيرانتفاعيموسسه 
120 - زن  مرد  دوره مجازي   22519 آموزش زبان انگليسي

 آبيك -موالنا  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22520 مترجمي زبان انگليسي
 مهد علم پوياي كاشان غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22521 آموزش زبان انگليسي
 تبريز - ) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22522 مترجمي زبان انگليسي
 اردبيل -نوين  غيرانتفاعيموسسه 

60 - زن مرد     22523 و ادبيات آلماني زبان
  
  

نور به تفكيك محل تحصيل هاي تحصيلي دانشگاه پيام رشته  
  .صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«و براي » زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان  محل  پذيرش در كليه كدرشته - :خيلي مهم تذكر

  

 مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
ظرفيت عنوان رشته كدرشته محل

  22182 مترجمي زبان انگليسي  50
 مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

  22183 ادبيات انگليسي زبان و  50
50   22184 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
  22185 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22186 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
  22187 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز مرند -پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه 
  22188 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز ميانه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
  22189 زبان و ادبيات انگليسي  50

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
  22190 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22191 انگليسيمترجمي زبان 

 واحد اهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
  22192 زبان و ادبيات انگليسي  50

 واحد خسروشاه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
  22193 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
  22194 انگليسيزبان و ادبيات   50
50   22195 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
  22196 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
  22197 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
  22198 مترجمي زبان انگليسي  50

  

 بآمركز مياندو - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

  22199 مترجمي زبان انگليسي  50
 مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

  22200 مترجمي زبان انگليسي  50
 واحد اشنويه - آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور استان 

  22201 مترجمي زبان انگليسي  50
 واحد سردشت - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

  22202 مترجمي زبان انگليسي  50
 واحد سيه چشمه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

  22203 مترجمي زبان انگليسي  50
 واحد فيرورق - غربي  دانشگاه پيام نور استان آذربايجان

زبان و ادبيات انگليسي  50 22204  
 واحد قره ضياالدين - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

  22205 مترجمي زبان انگليسي  50
 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

  22206 مترجمي زبان انگليسي  50
 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

  22207 مترجمي زبان انگليسي  50
 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

  22208 مترجمي زبان انگليسي  50
 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

  22209 مترجمي زبان انگليسي  50
 واحد سرعين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

  22210 مترجمي زبان انگليسي  50
 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

  22211 مترجمي زبان انگليسي  50
 مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

  22212 مترجمي زبان انگليسي  50
  



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته       فصل دوم                                                                                                                      

فصل دوم  202 صفحه   پيام نور  دانشگاه  هاي تحصيلي رشته 
 

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
ظرفيت عنوان رشته كدرشته محل

  22213 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22214 مترجمي زبان انگليسي

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  22215 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  22216 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  22217 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22218 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  22219 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  22220 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22221 مترجمي زبان انگليسي

 كاشانمركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  22222 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  22223 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  22224 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  22225 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  22226 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد علويجه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  22227 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  22228 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22229 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
  22231 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد ماهدشت - دانشگاه پيام نور استان البرز 
  22232 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد نظر آباد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
  22233 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز ايالم - ايالم دانشگاه پيام نور استان 
  22234 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز دهلران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
  22235 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  22236 مترجمي زبان انگليسي  50

 )سعدآبادمحل تحصيل (مركز برازجان  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  22237 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  22238 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22239 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  22240 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد بندر ديلم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  22241 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  22242 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد جم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  22243 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 
  22246 انگليسيزبان و ادبيات   50
50   22247 مترجمي زبان انگليسي

 مركز پرند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
  22248 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز حسن آباد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
  22249 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
  22250 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
  22251 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22252 مترجمي زبان انگليسي

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
  22254 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد شهريار - دانشگاه پيام نور استان تهران 
كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

  22255 مترجمي زبان انگليسي  50
 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 

  22256 مترجمي زبان انگليسي  50
 مركز بروجن - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

  22257 مترجمي زبان انگليسي  50
 شهركردمركز  - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

زبان و ادبيات انگليسي  50 22258  
  22259 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اردل - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  22260 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد جونقان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22261  

 واحد سامان - نور استان چهار محال و بختياري دانشگاه پيام 
  22262 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد شلمزار - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  22263 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد گندمان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  22264 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد لردگان - پيام نور استان چهار محال و بختياري دانشگاه 
  22265 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  22266 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22267  
  22268 انگليسيمترجمي زبان  50

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  22269 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  22270 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  22271 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22272  
  22273 مترجمي زبان انگليسي 50

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

  22274 مترجمي زبان انگليسي  50
 مركز سبزوار -رضوي دانشگاه پيام نور استان خراسان 

زبان و ادبيات انگليسي  50 22275  
  22276 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22277  

 مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22278  
  22279 انگليسيمترجمي زبان  50

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22280  
  22281 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22282  
  22283 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز نيشابور -استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22284  

 واحد تربت جام -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
  22285 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد جوين نقاب -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
  22286 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد چناران -خراسان رضوي دانشگاه پيام نور استان 
  22287 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد سرخس -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
  22288 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22289  
  22290 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد جاجرم -پيام نور استان خراسان شمالي دانشگاه 
  22291 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
  22292 مترجمي زبان انگليسي  50



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته       فصل دوم                                                                                                                      

فصل دوم  203 صفحه   پيام نور  دانشگاه  هاي تحصيلي رشته 
 

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
ظرفيت عنوان رشته كدرشته محل

  22293 زبان و ادبيات انگليسي  50
 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

  22294 زبان و ادبيات انگليسي  50
 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

  22295 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22296 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  22297 انگليسيمترجمي زبان   50

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  22298 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22299 مترجمي زبان انگليسي

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  22300 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22301 مترجمي زبان انگليسي

 مركز سوسنگرد -خوزستان دانشگاه پيام نور استان 
  22302 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  22303 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  22304 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  22305 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد ايذه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  22306 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  22307 زبان و ادبيات انگليسي  50

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  22308 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد ماهشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  22309 زبان و ادبيات انگليسي  50

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  22310 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
  22311 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22312 مترجمي زبان انگليسي

 مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
  22313 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22314 مترجمي زبان انگليسي

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
  22315 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22316 مترجمي زبان انگليسي

 واحد خرمدره - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
  22317 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
  22318 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22319 مترجمي زبان انگليسي

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
  22320 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22321 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شاهرود - استان سمنان دانشگاه پيام نور 
  22322 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22323 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
  22324 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22325 مترجمي زبان انگليسي

 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
  22326 انگليسيزبان و ادبيات   50

 مركز ايرانشهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
  22327 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز چابهار -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
  22328 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز زابل -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
  22329 انگليسي مترجمي زبان  50

 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
  22330 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22331 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نيك شهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
  22332 مترجمي زبان انگليسي  50

 اوزمركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

زبان و ادبيات انگليسي  50 22333  
  22334 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  22335 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22336  
  22337 انگليسيمترجمي زبان  50

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  22338 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22339  
  22340 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز صفاشهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  22341 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22342  
  22343 مترجمي زبان انگليسي 50

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  22344 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  22345 زبان انگليسيمترجمي   50

 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22346  
  22347 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22348  

 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  22349 انگليسيمترجمي زبان   50

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  22350 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  22351 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22352  

 واحد قير و كارزين -فارس  دانشگاه پيام نور استان
  22353 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  22354 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  22355 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  22356 انگليسيمترجمي زبان   50

 مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
  22357 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22358  
  22359 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شال -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
  22360 انگليسيمترجمي زبان   50

 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
  22361 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد سلفچگان -دانشگاه پيام نور استان قم 
  22362 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22363  
  22364 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22365  
  22366 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22367  
  22368 مترجمي زبان انگليسي 50

 كاميارانواحد  - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22369  

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22370  

 مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  22371 مترجمي زبان انگليسي  50
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 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
ظرفيت عنوان رشته محلكدرشته 

  22372 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22373 مترجمي زبان انگليسي

 واحد راين -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  22374 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  22375 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد كشكوييه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  22376 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
  22377 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
  22378 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز سنقر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
  22379 انگليسيمترجمي زبان   50

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
  22380 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
  22381 زبان و ادبيات انگليسي  50

 واحد كنگاور -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
  22382 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز ياسوج -پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد دانشگاه 
  22383 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22384 مترجمي زبان انگليسي

 واحد دهدشت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
  22385 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
  22386 ادبيات انگليسيزبان و   50
50   22387 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
  22388 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز گنبد كاووس - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
  22389 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد آزاد شهر - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
  22390 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد كالله - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
  22391 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
  22392 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
  22393 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز رودسر -نور استان گيالن دانشگاه پيام 
  22394 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
  22395 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
  22396 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
  22397 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
  22398 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز خرم آباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
  22399 زبان و ادبيات انگليسي  50
50   22400 مترجمي زبان انگليسي

 واحد ازنا -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
  22401 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
  22402 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد كوهدشت -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
  22403 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز آمل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  22404 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بابل - پيام نور استان مازندران دانشگاه 
كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

زبان و ادبيات انگليسي  50 22405  
  22406 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بهشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  22407 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز تنكابن - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
و ادبيات انگليسيزبان   50 22408  

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  22409 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22410  
  22411 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز محمود آباد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  22412 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد بهنمير - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  22413 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد رينه - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22414  
  22415 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نكا - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  22416 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22417  
  22418 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
  22419 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
ادبيات انگليسي زبان و  50 22420  
  22421 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22422  
  22423 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر لنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  22424 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بين المللي كيش -نور استان هرمزگان دانشگاه پيام 
  22425 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22426  

 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  22427 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  22428 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  22429 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  22430 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  22431 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  22432 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  22433 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 
  22434 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22435  
  22436 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22437  
  22438 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات انگليسي  50 22439  
  22440 مترجمي زبان انگليسي 50

  
  


