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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان كرمانشاه

 توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37616 آموزش زبان انگليسي 2 - زن مرد  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37617 مترجمي زبان انگليسي 4 - زن مرد اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته مي باشد. -همدان  -دانشگاه بوعلي سينا 

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان گلستان
 37618 آموزش زبان انگليسي 2 - زن مرد  گرگان –دانشگاه گلستان 

 37619 آموزش زبان انگليسي 2 - زن مرد دانشگاه گنبد
 37620 زبان و ادبيات انگليسي 2 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 

  زده استان لرستان مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل
 37621 زبان و ادبيات انگليسي 2 - زن مرد  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 ج و منوجان)مخصوص داوطلبان بومي جنوب استان كرمان(شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنو
 37726 زبان و ادبيات انگليسي 1 - زن مرد  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 37727 مترجمي زبان انگليسي 1 - زن مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد
 37741 آموزش زبان انگليسي 1 - زن مرد  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

  

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

 

  .خيلي مهم: اتتذكر
 تهران و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاييدر تحصيلي آموزش زبان انگليسي  ظرفيت پذيرش در رشته -1 

 باشد.ماه) مي بهمن(دوم دانشگاه فرهنگيان در نيمسال 
  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 سبك -2
هاي مربوط به محلهتمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشت 17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -3

محل نوشته شده است)  هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع در مقابل كدرشتهمحل باشند اما در كدرشتهاستان خود مي
محل اخذ «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«(يا بخش)  شهر  4شهر (يا بخش) از  2هايي كه داراي اولويت هستند (حداقل ها يا بخشابتدا داوطلبان بومي آن شهر

با شهر (يا بخش) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش » محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر
شود. شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر ذيرش انجام ميشوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پمي

 اخذ خواهد شد.» پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / محل خدمت« يا بخش مندرج در محل خدمت ستون 

هاي مزبور دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از ير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان دانشگاه تربيت دبتحصيلي  هايداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -4
  .مطلع گردند ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)پيوستبخش در مندرج 

ها پيوستبخش  در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايستميفرهنگيان،  دانشگاهو دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  تحصيلي هايرشته به عالقمند داوطلبان كليه -5
 در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هايمحل رشته انتخاب به نسبت ،(مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)

كه بعد از مرحله انتخاب رشته انجام  گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت
 شبكه عضو بانكي هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزار سهو  نود( 000/93 مبلغ اوالً كه شوندمي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً  شود،مي

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

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي
 45465 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت نظركهريز

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، 
 هريس/محل خدمت بستان آباد

 45466 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

هر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ا
 عشايري آذربايجان شرقي

 45467 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 45468 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خاروانا
 45469 آموزش زبان انگليسي 2 مرد ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت چاراويماقپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ ا

 45470 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوان
 45471 آموزش زبان انگليسي 2 مرد ل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجهپرديس عالمه طباطبايي اردبي

 45472 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت چاراويماق
 45473 آموزش زبان انگليسي 2 زن مة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت نظركهريزپرديس فاط

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، 
 هريس/محل خدمت بستان آباد

 45474 موزش زبان انگليسيآ 2 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

ت/محل خدمت پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردش
 45475 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پيرانشهر

 45476 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلوانا
 45477 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ت صوماي برادوستپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدم

 45478 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت نازلو
ل خدمت پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/مح

 كشاورز
 45479 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 45480 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي
 45481 آموزش زبان انگليسي 2 مرد انزل پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت 

 45482 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  اصالن دوز
 45483 آموزش زبان انگليسي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت ارشق پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل 
 خدمت نمين

 45484 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت  پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت

 شاهرود
 45485 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45486 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت مغان (گرمي )

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، يس بنت پرد

 45487 آموزش زبان انگليسي 2 زن  خميني شهر/محل خدمت شاهين شهر
وار، الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخپرديس بنت 

 خميني شهر/محل خدمت جي
 45488 آموزش زبان انگليسي 2 زن

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، پرديس بنت 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدون شهر

 45489 آموزش زبان انگليسي 2 زن
صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل الهدي پرديس بنت 

 خدمت نجف آباد
 45490 آموزش زبان انگليسي 2 زن

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، پرديس بنت 
 نطنز/محل خدمت آران وبيدگل

 45491 وزش زبان انگليسيآم 2 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، پرديس بنت 

 نطنز/محل خدمت كاشان
 45492 آموزش زبان انگليسي 2 زن

رو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شه
 خميني شهر/محل خدمت برخوار

 45493 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 

 نطنز/محل خدمت كاشان
 45494 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

ذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پ
 نطنز/محل خدمت آران وبيدگل

 45495 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 

 5ا ت 1خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 45496 آموزش زبان انگليسي 6 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت 
 نجف آباد

 45497 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
جف آباد/محل خدمت پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، ن

 تيران وكرون
 45498 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت خميني شهر

 45499 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
رش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذي
 خميني شهر/محل خدمت شاهين شهر

 45500 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 

 خميني شهر/محل خدمت جي
 45501 ش زبان انگليسيآموز 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل 
 خدمت مباركه

 45502 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
يرم/محل پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سم

 خدمت دهاقان (سميرم سفلي )
 45503 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل 
 خدمت شهرضا(قمشه )

 45504 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با 

 گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدن
 45505 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 فالورجان

 45506 يسيآموزش زبان انگل 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، 

 گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگان
 45507 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

يين، خور و بيابانك/محل خدمت نائينپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نا  45508 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

 45509 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 2شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه  پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
3پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه   45510 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

4مي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو  45511 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغ  45512 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 2شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 

 45513 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
 45514 ش زبان انگليسيآموز 2 مرد  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سيروان/محل خدمت شيروان

 45515 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوان

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
، جم، دير/محل الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگانپرديس بنت 

 45516 آموزش زبان انگليسي 2 زن  خدمت بردخون
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل پرديس بنت 
 خدمت جم

 45517 آموزش زبان انگليسي 2 زن
نهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستاپرديس بنت 
 خدمت كنگان

 45518 آموزش زبان انگليسي 2 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت پرديس بنت 

 كاكي
 45519 آموزش زبان انگليسي 2 زن

بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان  الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبانپرديس بنت 
 (برازجان )

 45520 آموزش زبان انگليسي 2 زن
 45521 آموزش زبان انگليسي 2 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت آبپخشپرديس بنت 
مي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوپرديس بنت 

 خدمت عسلويه
 45522 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت 
 تنگستان (اهرم )

 45523 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ او

 خدمت عسلويه
 45524 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 45525 وزش زبان انگليسيآم 1 زن  4.منطقه 
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 9.منطقه 
 45526 آموزش زبان انگليسي 1 زن

ران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت ته -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 10.منطقه 

 45527 آموزش زبان انگليسي 1 زن
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 11.منطقه 
 45528 آموزش زبان انگليسي 1 زن

، شميرانات/محل خدمت تهران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 12.منطقه 

 45529 آموزش زبان انگليسي 1 زن
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 15.منطقه 
 45530 آموزش زبان انگليسي 1 زن

بان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران تهران/ مخصوص داوطل -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 16.منطقه 

 45531 آموزش زبان انگليسي 1 زن
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 17.منطقه 
 45532 آموزش زبان انگليسي 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -ي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاي
 18.منطقه 

 45533 آموزش زبان انگليسي 1 زن
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 19.منطقه 
 45534 آموزش زبان انگليسي 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -ه تربيت دبير شهيد رجايي دانشگا
 4.منطقه 

 45535 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 9.منطقه 
 45536 انگليسي آموزش زبان 2 مرد

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 10.منطقه 

 45537 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 11نطقه .م
 45538 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 12.منطقه 

 45539 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهرانادامه 
ظرفيت جنس  ولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا ا  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 15.منطقه 

 45540 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
طلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران تهران/ مخصوص داو -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 16.منطقه 
 45541 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 17.منطقه 

 45542 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد 

 18.منطقه 
 45543 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 19.منطقه 

 45544 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 
 كهريزك/محل خدمت جوادآباد

 45545 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

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

 45546 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي

بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 
 كهريزك/محل خدمت دماوند

 45547 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

ي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهدا
بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت رودهن
 45548 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

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

 كهريزك/محل خدمت كهريزك
 45549 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

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

 45550 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

وه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، بومي شهرستانهاي فيروزك
 1كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 45551 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
وزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، بومي شهرستانهاي فير

 2كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 
 45552 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 كهريزك/محل خدمت فشافويه
 45553 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
زكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، بومي شهرستانهاي فيرو

 كهريزك/محل خدمت فيروزكوه
 45554 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
ه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، بومي شهرستانهاي فيروزكو

 كهريزك/محل خدمت ورامين
 45555 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 45556 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

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

 45557 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

د، شهرري، فشاپويه، بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبا
 كهريزك/محل خدمت شهريار

 45558 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

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

 45559 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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 اسالم شهر
 45560 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

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

 45561 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
ان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهر

 2بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 
 45562 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

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

 كهريزك/محل خدمت پاكدشت
 45563 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

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

 كهريزك/محل خدمت پيشوا
 45564 موزش زبان انگليسيآ 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 9شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45565 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
ان)/ مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهر

 10شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45566 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 11شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45567 بان انگليسيآموزش ز 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 

 18شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45568 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ 
 19شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45569 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 9شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45570 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 19شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45571 آموزش زبان انگليسي 1 زن
ن تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستا

 11شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45572 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 18شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45573 آموزش زبان انگليسي 1 زن
حل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس نسيبه تهران (م

 10شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45574 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
ماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، د

 كهريزك/محل خدمت پيشوا
 45575 آموزش زبان انگليسي 2 زن

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

 كهريزك/محل خدمت رودهن
 45576 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
ن، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامي

 كهريزك/محل خدمت شهريار
 45577 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
دشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاك

 كهريزك/محل خدمت قرچك
 45578 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
ادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جو

 كهريزك/محل خدمت كهريزك
 45579 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 45580 زبان انگليسي آموزش 2 زن
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 ورامين

 45581 يآموزش زبان انگليس 2 زن

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

 45582 آموزش زبان انگليسي 2 زن
يدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شه

 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر
 45583 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 1اي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان شهرستانه

 45584 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 2محل خدمت بهارستان /شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر
 45585 آموزش زبان انگليسي 2 زن

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، 

 ت پاكدشتكهريزك/محل خدم
 45586 آموزش زبان انگليسي 2 زن

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

 45587 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 ن بومي استان چهارمحال وبختياريمخصوص داوطلبا
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت پرديس بنت 

 45588 آموزش زبان انگليسي 2 زن  بن
 45589 آموزش زبان انگليسي 2 مرد انپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت لردگ

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان  45590 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

 45591 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت قائنات
 45592 آموزش زبان انگليسي 2 مرد ات/محل خدمت زيركوهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاين

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 نهبندان

 45593 آموزش زبان انگليسي 2 زن
سربيشه، نهبندان /محل خدمت نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي پرديس شهيد هاشمي

 سربيشه
 45594 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
 45595 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت گلبهار

 45596 آموزش زبان انگليسي 9 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با
 45597 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوين

ان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلب
 خدمت فيروزه

 45598 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 45599 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت مه والت

با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل خدمت  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش
 صالح آباد

 45600 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 45601 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوه

 45602 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت 
 45603 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت درگز

اوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با د
 شهرستان سبزوار/محل خدمت ششتمد

 45604 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه 

 مشهد/محل خدمت احمدآباد
 45605 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه 
 مشهد/محل خدمت فريمان

 45606 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 45607 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخس

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل پرديس شهيد هاشمي
 خدمت صالح آباد

 45608 آموزش زبان انگليسي 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي

 رشتخوار
 45609 ش زبان انگليسيآموز 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 خواف

 45610 آموزش زبان انگليسي 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جغتايپرديس شهيد هاشمي  45611 زبان انگليسي آموزش 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد پرديس شهيد هاشمي

 شهرستان سبزوار/محل خدمت داورزن
 45612 آموزش زبان انگليسي 1 زن

اباد/محل خدمت گنابادنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گنپرديس شهيد هاشمي  45613 آموزش زبان انگليسي 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه پرديس شهيد هاشمي

 مشهد/محل خدمت فريمان
 45614 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45615 آموزش زبان انگليسي 2 زن بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت كالتنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد هاشمي
 45616 آموزش زبان انگليسي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادپرديس شهيد هاشمي
 45617 آموزش زبان انگليسي 2 زن بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرزنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد و بخش پرديس شهيد هاشمي

 كوهسرخ كاشمر/محل خدمت كوهسرخ
 45618 آموزش زبان انگليسي 2 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت  نژاد مشهد/پرديس شهيد هاشمي
 45619 آموزش زبان انگليسي 2 زن  بجستان

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانپرديس شهيد هاشمي  45620 آموزش زبان انگليسي 9 زن

 ستان خراسان شماليمخصوص داوطلبان بومي ا
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، 

 45621 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقان

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
ان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلب

 45622 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  2حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، 

 اللي، مسجدسليمان/محل خدمت ايذه
 45623 يآموزش زبان انگليس 2 مرد

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

 45624 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
ومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب

 حميديه/محل خدمت حميديه
 45625 آموزش زبان انگليسي 2 مرد



 

 

 

 

 
 

 70  

 

  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، پرديس حضرت رسول اكرم
 شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول

 45626 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، 

 دشت آزادگان هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت
 45627 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

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

 45628 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان،  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/

 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان
 45629 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، 
 شوشتر، گتوند/محل خدمت شاوور

دمر  45630 آموزش زبان انگليسي 2 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، 

 شوشتر، گتوند/محل خدمت شوش
 45631 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

ول، شوش، انديمشك، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزف
 شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشتر

 45632 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، 

 اللي، مسجدسليمان/محل خدمت صيدون
 45633 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 45634 آموزش زبان انگليسي 2 مرد ول اكرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستانپرديس حضرت رس
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 

 حميديه/محل خدمت كارون
 45635 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

ديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، پر
 شوشتر، گتوند/محل خدمت گتوند

 45636 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، 

 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر بهبهان،
 45637 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، 
 اللي، مسجدسليمان/محل خدمت مسجدسليمان

 45638 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
ت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، پرديس حضر

 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت هويزه
 45639 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، 
 لي، مسجدسليمان/محل خدمت الليال

 45640 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 

 4حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 45641 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

رش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذي
 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان

 45642 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 

 حل خدمت اميديهاميديه، هنديجان، بندرماهشهر/م
 45643 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 
 گتوند/محل خدمت انديمشك

 45644 آموزش زبان انگليسي 2 زن
مي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو

 2خدمت اهواز.ناحيه 
 45645 آموزش زبان انگليسي 2 زن

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

 45646 زبان انگليسيآموزش  2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 

 گتوند/محل خدمت شاوور
 45647 آموزش زبان انگليسي 2 زن

ديمشك، شوشتر، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، ان
 گتوند/محل خدمت شوشتر

 45648 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 

 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان
 45649 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45650 آموزش زبان انگليسي 2 زن مة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستانپرديس فاط
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 

 خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان
 45651 انگليسيآموزش زبان  1 زن

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

 45652 آموزش زبان انگليسي 1 زن
شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 مسجدسليمان/محل خدمت انديكا
 45653 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 
 مسجدسليمان/محل خدمت باغملك جانكي

 45654 ان انگليسيآموزش زب 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 

 خرمشهر، شادگان/محل خدمت بستان
 45655 آموزش زبان انگليسي 1 زن

اهواز، باوي، حميديه/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، 
 خدمت حميديه

 45656 آموزش زبان انگليسي 1 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

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

 45657 آموزش زبان انگليسي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 

 دمت شادگانخرمشهر، شادگان/محل خ
 45658 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 
 گتوند/محل خدمت گتوند

 45659 آموزش زبان انگليسي 1 زن
ستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر

 مسجدسليمان/محل خدمت اللي
 45660 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود /محل خدمت 

 45661 ليسيآموزش زبان انگ 2 مرد  انگوران
پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود شهرستان 

 خدابنده/محل خدمت بزينه رود
 45662 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود شهرستان 
 خدابنده/محل خدمت افشار

 45663 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
 45664 آموزش زبان انگليسي 2 زن  نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت دامغانپرديس شهيد هاشمي
ان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بسطامنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبپرديس شهيد هاشمي  45665 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستان
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 45666 آموزش زبان انگليسي 2 زن  دمت فنوجبخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خ
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 45667 آموزش زبان انگليسي 2 زن

وطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با دا
 جالق

 45668 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت 

 سراوان
 45669 آموزش زبان انگليسي 2 زن

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

 45670 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 

 خدمت قصرقند
 45671 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 خدمت كنارك

 45672 آموزش زبان انگليسي 2 زن
محل خدمت پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/

 مهرستان
 45673 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 خدمت نيكشهر

 45674 آموزش زبان انگليسي 2 زن
يب سوران، مهرستان/محل خدمت پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، س

 بم پشت
 45675 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 خدمت بنت

 45676 آموزش زبان انگليسي 1 زن
 45677 آموزش زبان انگليسي 1 زن نهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 خدمت دشتياري

 45678 آموزش زبان انگليسي 1 زن
انهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست

 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت بمپور
 45679 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 45680 آموزش زبان انگليسي 1 زن
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل 

 خدمت زهك
 45681 آموزش زبان انگليسي 1 زن

مهرستان/محل خدمت  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران،
 سيب وسوران

 45682 آموزش زبان انگليسي 1 زن
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت الشار
 45683 آموزش زبان انگليسي 1 زن

ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل پرديس رسالت زاهدان/ ا
 خدمت هيرمند

 45684 آموزش زبان انگليسي 1 زن
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 ل خدمت راسكبخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/مح
 45685 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

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

 45686 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك 

 آباد
 45687 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

س شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل پردي
 خدمت سراوان

 45688 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل 

 خدمت سيب وسوران
 45689 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت هيرمند

 45690 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 45691 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 1دان .ناحيه پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاه

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

 45692 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و پرديس شهيد مطهري زاهدان/ او

 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت بمپور
 45693 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، 
 مت چابهارقصرقند/محل خد

 45694 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 45695 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، 
 صرقند/محل خدمت دشتياريق
 45696 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 45697 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 
خدمت عشايري سيستان و پرديس شهيد مطهري زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل 

 بلوچستان
 45698 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، 
 قصرقند/محل خدمت قصرقند

 45699 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
ر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، الهدي صدپرديس بنت 

 45700 آموزش زبان انگليسي 2 زن  شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت ارسنجان
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم پرديس بنت 

 بيد/محل خدمت پاسارگاد
 45701 آموزش زبان انگليسي 2 زن

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان پرديس بنت 
 محل خدمت جويم/

 45702 آموزش زبان انگليسي 2 زن
شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان  الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوميپرديس بنت 

 محل خدمت جهرم/
 45703 آموزش زبان انگليسي 2 زن

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

 45704 آموزش زبان انگليسي 2 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، پرديس بنت 

 شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت زرقان
 45705 آموزش زبان انگليسي 2 زن

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

 45706 آموزش زبان انگليسي 2 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت پرديس بنت 

 شيب كوه
 45707 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45708 آموزش زبان انگليسي 2 زن داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت عشايري فارسالهدي صدر بوشهر/ مخصوص پرديس بنت 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و پرديس بنت 

 كارزين/محل خدمت فيروزآباد
 45709 آموزش زبان انگليسي 2 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل  الهدي صدر بوشهر/پرديس بنت 
 خدمت كهمره

 45710 آموزش زبان انگليسي 2 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان پرديس بنت 

 محل خدمت الرستان/
 45711 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت 
 ششده وقره بالغ

 45712 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت 

 المرد
 45713 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت ني 
 ريز

 45714 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
، پاسارگاد، خرم پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات

 بيد/محل خدمت پاسارگاد
 45715 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، 
 شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت ارژن (كوهمره سرخي )

 45716 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت 
 رستم

 45717 بان انگليسيآموزش ز 2 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان 
 محل خدمت خفر/

 45718 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 45719 زبان انگليسي آموزش 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت عشايري فارس
پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان 

 محل خدمت الرستان/
 45720 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

ن دشت، الرستان پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زري
 محل خدمت اوز/

 45721 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت 
 باالده

 45722 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 45723 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم 
 بيد/محل خدمت خرم بيد

 45724 گليسيآموزش زبان ان 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم 
 بيد/محل خدمت سده

 45725 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

قير و پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، 
 كارزين/محل خدمت قيروكارزين

 45726 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 45727 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

ي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت پرديس عالمه طباطباي
 مهر

 45728 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
 45729 ان انگليسيآموزش زب 1 مرد  پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآباد
 45730 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين
 45731 يسيآموزش زبان انگل 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت شال

 45732 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج
 45733 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان

س فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهراپردي  45734 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت رودبارشهرستان  45735 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45736 آموزش زبان انگليسي 2 زن رديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيكپ

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم
 45737 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستان

 45738 آموزش زبان انگليسي 2 مرد د باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآبادپرديس شهي
 45739 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)

دباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهي
 خدمت خلجستان

 45740 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل 
 خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)

 45741 آموزش زبان انگليسي 2 زن

تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل پرديس نسيبه 
 خدمت جعفرآباد

 45742 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت

 45743 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  ديواندره

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت 
 1سنندج ناحيه 

 45744 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

ه، دهگالن/محل خدمت سريش پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قرو
 آباد

 45745 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 45746 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز
بيجار، ديواندره/محل خدمت  پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي

 بيجار
 45747 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45748 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت قروه
تانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرس

 مريوان
 45749 آموزش زبان انگليسي 2 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

ي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوم
 45750 آموزش زبان انگليسي 2 زن  منوجان/محل خدمت رودبار

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت 
 ريگان

 45751 آموزش زبان انگليسي 2 زن
 45752 آموزش زبان انگليسي 2 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجانپرديس رسالت زاهدان/ 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت 
 فهرج

 45753 آموزش زبان انگليسي 1 زن
لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، پرديس رسالت زاهدان/ او

 منوجان/محل خدمت كهنوج
 45754 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت 
 نرماشير

 45755 آموزش زبان انگليسي 1 زن
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت 

 ارزوئيه
 45756 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل 
 خدمت بم

 45757 زبان انگليسي آموزش 2 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت 

 سيرجان
 45758 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

 45759 نگليسيآموزش زبان ا 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابك
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت 

 كوهبنان
 45760 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت 
 عنبرآباد

 45761 موزش زبان انگليسيآ 1 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل 

 خدمت نرماشير
 45762 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت 
 ردسيرب
 45763 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان  45764 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
 45765 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  هرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهابپرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي ش

 45766 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 3پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
 45767 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 1ن كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا

 45768 آموزش زبان انگليسي 1 مرد 2پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
مي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو

 آباد
 45769 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45770 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/محل خدمت كنگاور
مي شهرستان ثالث باباجاني/محل خدمت ثالث پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو

 باباجاني
 45771 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 45772 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت صحنه
 45773 آموزش زبان انگليسي 1 زن شهرستان پاوه/محل خدمت پاوه (اورامانات ) پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه وبويراحمد
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت پرديس بنت 

 45774 آموزش زبان انگليسي 2 زن  گچساران
 45775 آموزش زبان انگليسي 2 مرد مه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوجپرديس عال

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت 
 دهدشت (كهكيلويه )

 45776 انگليسيآموزش زبان  2 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، 

 45777 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  مينودشت/محل خدمت مينودشت
هاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان

 تپه/محل خدمت گاليكش
 45778 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه 
 تپه/محل خدمت كالله

 45779 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
هد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، پرديس شهيد بهشتي مش

 مينودشت/محل خدمت علي آباد
 45780 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت 
 گرگان

 45781 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت 

 بندرتركمن
 45782 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت 
 گميشان

 45783 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

ه، مراوه پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالل
 تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 45784 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه 
 تپه/محل خدمت مراوه تپه

 45785 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
 45786 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  مه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت لنگرودپرديس عال

 45787 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت كوچصفهان
طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت پرديس عالمه 

 صومعه سرا
 45788 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان 
 طوالش/محل خدمت تالش

 45789 نگليسيآموزش زبان ا 2 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رحمت 
 آبادبلوكات

 45790 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان 
 اراطوالش/محل خدمت آست

 45791 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان 
 طوالش/محل خدمت تالش

 45792 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
بان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطل

 45793 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  بروجرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت 
 دورود

 45794 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

اك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل پرديس شهيد باهنر ار
 خدمت پلدختر(مالوي )

 45795 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم 
 1آباد.ناحيه 

 45796 آموزش زبان انگليسي 3 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم 
 2آباد.ناحيه 

 45797 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 45798 ان انگليسيآموزش زب 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت نورآباد(دلفان )
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل 

 خدمت كوهدشت
 45799 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم 
 1د.ناحيه آبا

 45800 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل 
 خدمت اليگودرز

 45801 آموزش زبان انگليسي 2 زن

نهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا
 2آباد.ناحيه 

 45802 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 45803 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  ل خدمت محمود آبادبومي شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/مح

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت جويبار

 45804 گليسيآموزش زبان ان 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت سيمرغ

 45805 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

حل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (م
 بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت نكاء

 45806 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

ن پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبا
 بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر

 45807 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 نور/محل خدمت نور بومي شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار،

 45808 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                    هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه
 بومي شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت سوادكوه

 45809 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت فريدون كنارشهر

 45810 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت محمود آباد

 45811 وزش زبان انگليسيآم 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت چهاردانگه

 45812 آموزش زبان انگليسي 2 زن

  مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
اهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، پرديس شهيد ب

 45813 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  كميجان/محل خدمت تفرش
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل خدمت 

 زرنديه
 45814 انگليسي آموزش زبان 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل خدمت 
 نوبران

 45815 آموزش زبان انگليسي 2 مرد
 45816 يآموزش زبان انگليس 1 مرد 2پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت اراك .ناحيه 

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت 
 خنداب

 45817 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، 

 تيانكميجان/محل خدمت آش
 45818 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، 
 كميجان/محل خدمت فراهان

 45819 آموزش زبان انگليسي 2 زن
هاي اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان

 خدمت ساوه
 45820 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل 
 خدمت شازند(سربند)

 45821 آموزش زبان انگليسي 2 زن
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت 

 كميجان/محل خدمت كميجان
 45822 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
 45823 آموزش زبان انگليسي 1 زن  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب
 45824 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت جناح

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، 
 ميناب/محل خدمت بشاگرد

 45825 آموزش زبان انگليسي 2 زن
رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان،  پرديس

 ميناب/محل خدمت سيريك
 45826 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، 
 ميناب/محل خدمت ميناب

دمر  45827 آموزش زبان انگليسي 2 
 45828 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم

 45829 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت جناح
پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، 

 ميناب/محل خدمت رودان
 45830 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
 45831 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  الير/محل خدمت ماليرپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان م

 45832 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوند
محل خدمت قروه پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/

 درجزين
 45833 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 45834 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت قهاوند شرا

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 45835 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  خدمت اردكان
 45836 آموزش زبان انگليسي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت خاتمپرديس شهيد هاشمي
 45837 آموزش زبان انگليسي 2 زن ش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريزنژاد مشهد/ اولويت پذيرپرديس شهيد هاشمي
 45838 آموزش زبان انگليسي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت نيرپرديس شهيد هاشمي
داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق(  نژاد مشهد/ اولويت پذيرش باپرديس شهيد هاشمي

 اشكذر)/محل خدمت صدوق
 45839 آموزش زبان انگليسي 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مروستپرديس شهيد هاشمي  45840 آموزش زبان انگليسي 1 زن
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