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  1401 سراسري سالآزمون  گروه هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                        هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

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

 

  مهم: يادآوري هاي
  ضروري است. سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و  6500 كل نهايي نمره حداقل كسب -1
هاي حلمتمامي متقاضيان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -2

محل  هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع در مقابل كدرشتهمحل باشند اما در كدرشتهمربوط به استان خود مي
محل اخذ مدرك «ا بخش) شهر (ي  4شهر (يا بخش) از  2هايي كه داراي اولويت هستند (حداقل ها يا بخشنوشته شده است) ابتدا متقاضيان بومي آن شهر

با شهر (يا بخش) رشته » محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »تحصيلي سال آخر
شود. شايان ذكر ش انجام ميشوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از متقاضيان بومي آن استان نيز پذيرتعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش مي

 اخذ خواهد شد.» پرديس محل تحصيل/ محل خدمت« است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا بخش مندرج در محل خدمت ستون 

در  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان تحصيلي  هايالزم است قبل از انتخاب رشته متقاضيان -3
  مطلع گردند.ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان) در بخش پيوستمندرج هاي مزبور دانشگاه

بخش  در مندرج ضوابط و ايطشر به توجه با بايستميفرهنگيان،  دانشگاهدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و  تحصيلي هايرشته به عالقمند متقاضيان -4
 آزمايشي گروه به توجه با مربوط هايمحل رشته انتخاب به نسبت، ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان)پيوست

كه بعد از مرحله انتخاب رشته  گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در
 بانكي هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزاردويست ( 000/200 مبلغ اوالً كه شوندمي مصاحبه به دعوت  متقاضيانيمنحصراً شود،انجام مي

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

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل پرديس 
 44006 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  خدمت نظركهريز

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل 
 خدمت چاراويماق

 44007 انگليسيآموزش زبان  1 مرد
پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، هوراند/محل 

 خدمت خاروانا
 44008 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، هوراند/محل 
 ورزقانخدمت 

 44009 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل 

 خدمت شبستر
 44010 آموزش زبان انگليسي 1 زن

بناب، عجب شير، پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، 
 ملكان/محل خدمت ملكان

 44011 آموزش زبان انگليسي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل 

 خدمت اسكو
 44012 آموزش زبان انگليسي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با 
 خدمت آذرشهر

 44013 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 

 44014 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  1

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 
2 

 44015 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت 
 اشنويه

 44016 انگليسيآموزش زبان  1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت 
 خوي

 44017 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه 
 1.ناحيه 

 44018 زبان انگليسيآموزش  1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه 
 2.ناحيه 

 44019 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت 
 نقده

 44020 آموزش زبان انگليسي 1 زن
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  مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل 
 44021 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  2خدمت اردبيل ناحيه 

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

 44022 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

خدمت پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمي، انگوت/محل 
 انگوت

 44023 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت 
 شاهرود اردبيل

 44024 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44025 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 

 44026 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  خميني شهر/محل خدمت برخوار

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

 44027 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44028 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 5خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44029 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ 
 4خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44030 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

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

 44031 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44032 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

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

 44033 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44034 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44035 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44036 زبان انگليسيآموزش  1 مرد

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

 44037 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44038 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 برخوار، خميني شهر/محل خدمت برخوار

 44039 آموزش زبان انگليسي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با 
 خدمت فوالدشهر

 44040 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، 
 اردستان، نطنز/محل خدمت امامزاده

 44041 آموزش زبان انگليسي 1 زن

فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، پرديس 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت خوانسار

 44042 آموزش زبان انگليسي 1 زن

و لنجان /محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان 
 خدمت زرين شهر(لنجان )

 44043 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل 
 خدمت پيربكران

 44044 آموزش زبان انگليسي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با 
 سميرم/محل خدمت شهرضا(قمشه )

 44045 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 برخوار، خميني شهر/محل خدمت شاهين شهر

 44046 انگليسي آموزش زبان 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 5برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44047 آموزش زبان انگليسي 2 زن

شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 4برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44048 آموزش زبان انگليسي 2 زن
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  مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 44049 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  2استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي 
 44050 آموزش زبان انگليسي 3 مرد 4پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 
 44051 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 3پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 

 44052 آموزش زبان انگليسي 1 زن 2پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 
 44053 آموزش زبان انگليسي 1 زن 4پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 
 44054 آموزش زبان انگليسي 1 زن 3پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل 
 خدمت ساوجبالغ

 44055 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
 44056 آموزش زبان انگليسي 1 زن  پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم/محل خدمت آبدانان

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
شهرستانهاي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 

 44057 آموزش زبان انگليسي 2 مرد  4تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 5تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 44058 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس شهيد
 15تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 44059 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 16ات/محل خدمت تهران .منطقه تهران و شميران

 44060 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 18تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 44061 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز 
 2شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 44062 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 44063 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 كهريزك/محل خدمت پرديس

 44064 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 كهريزك/محل خدمت پيشوا

 44065 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه شهرستانهاشهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط ك

 44066 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 كهريزك/محل خدمت دماوند

 44067 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44068 انگليسيآموزش زبان  2 مرد

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

 44069 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

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

 44070 آموزش زبان انگليسي 3 مرد

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

 كهريزك/محل خدمت قرچك

 44071 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 كهريزك/محل خدمت كهريزك

 44072 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44073 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44074 انگليسيآموزش زبان  1 مرد



 
 

72 
 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                        هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

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

 1كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 44075 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

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

 2كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 44076 آموزش زبان انگليسي 2 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 4شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 44077 انگليسيآموزش زبان  2 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 5شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 44078 آموزش زبان انگليسي 2 زن

تهران و  پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي
 15شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 44079 آموزش زبان انگليسي 2 زن

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

 كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 44080 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 اكهريزك/محل خدمت پيشو

 44081 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 44082 آموزش زبان انگليسي 2 زن

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

 كهريزك/محل خدمت رودهن

 44083 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 44084 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 44085 آموزش زبان انگليسي 2 زن

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

 كهريزك/محل خدمت ورامين

 44086 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 44087 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 1مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان

 44088 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 1كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 44089 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 44090 آموزش زبان انگليسي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و بختياري
 44091 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  خدمت اردلپرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل 

 44092 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت كيار
خدمت پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل 

 لردگان
 44093 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت 
 كوهرنگ

 44094 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

اردل/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، 
 ميانكوه

 44095 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل 
 خدمت لردگان

 44096 آموزش زبان انگليسي 1 زن

لردگان و خانميرزا/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 خدمت خانميرزا

 44097 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل 
 خدمت فارسان

 44098 آموزش زبان انگليسي 1 زن
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  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
ظرفيت  جنس  محل تحصيل/ محل خدمت دانشگاه يا پرديس  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، 
 44099 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  درميان/محل خدمت بيرجند

داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با 
 خدمت طبس

 44100 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، 
 درميان/محل خدمت درميان

 44101 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف،  پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/
 درميان/محل خدمت بيرجند

 44102 آموزش زبان انگليسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، 
 درميان/محل خدمت خوسف

 44103 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 داوطلبان بومي استان خراسان رضويمخصوص 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت 

 44104 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  احمدآباد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت 
 تبادكان

 44105 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 44106 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت طرقبه
 44107 زبان انگليسيآموزش  1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/محل خدمت فريمان

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت كالت  44108 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت 

 چناران
 44109 انگليسيآموزش زبان  1 مرد

 44110 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخس
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويه  44111 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
 44112 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربت جام/محل خدمت تربت جام

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت 
 گلبهار

 44113 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 44114 آموزش زبان انگليسي 1 مرد شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل خدمت ميان جلگهپرديس 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت درگز  44115 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 44116 آموزش زبان انگليسي 1 مرد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سبزوار /محل خدمت سبزوارپرديس شهيد بهشتي 
 44117 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زبرخان/محل خدمت زبرخان

داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جغتايپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با   44118 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
 44119 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه/محل خدمت فيروزه

 44120 آموزش زبان انگليسي 1 مرد شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرزپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت 

 گناباد
 44121 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 بجستان

 44122 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 44123 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل خدمت نيشابور
زاوه و مه والت/محل خدمت مه پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 والت
 44124 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد/محل خدمت 
 خليل آباد

 44125 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت  پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 احمدآباد

 44126 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت 
 تبادكان

 44127 آموزش زبان انگليسي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با 
 كالت

 44128 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خوشاب/محل خدمت خوشاب  44129 آموزش زبان انگليسي 1 زن
بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت  پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان

 گلبهار
 44130 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل خدمت ميان 
 جلگه

 44131 آموزش زبان انگليسي 1 زن
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي ادامه

ظرفيت  جنس  يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت دانشگاه  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل 
 خدمت خواف

 44132 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 44133 آموزش زبان انگليسي 1 زن شهرستان زبرخان/محل خدمت زبرخانپرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت 

 باخرز
 44134 آموزش زبان انگليسي 1 زن

شهرستانهاي داورزن، ششتمد/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت داورزن

 44135 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد/محل 
 خدمت بردسكن

 44136 آموزش زبان انگليسي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با 
 گناباد

 44137 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت 
 بجستان

 44138 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 شماليمخصوص داوطلبان بومي استان خراسان 
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، 

 44139 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  رازوجرگالن/محل خدمت بجنورد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت 
 جاجرم

 44140 زبان انگليسيآموزش  1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، 
 رازوجرگالن/محل خدمت رازوجرگالن

 44141 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شيروان/محل خدمت شيروان 
 خراسان شمالي

 44142 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت گرمه  44143 آموزش زبان انگليسي 1 مرد
 44144 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفراين

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، 
 رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقان

 44145 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

بجنورد، مانه وسملقان، پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 رازوجرگالن/محل خدمت بجنورد

 44146 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 

 44147 انگليسيآموزش زبان  1 مرد  مسجدسليمان/محل خدمت ايذه

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان

 44148 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

انديكا، اللي، پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، 
 مسجدسليمان/محل خدمت باغملك جانكي

 44149 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل 
 خدمت باوي

 44150 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر

 44151 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 
 گتوند/محل خدمت دزفول

 44152 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 
 گتوند/محل خدمت شوش

 44153 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 44154 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستان
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 

 مسجدسليمان/محل خدمت هفتگل
 44155 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44156 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، 
 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان

 44157 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 44158 آموزش زبان انگليسي 1 زن
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

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

 44159 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 44160 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 44161 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 44162 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان

بخشهاي افشار و بزينه رود و سجاسرود پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
  شهرستان خدابنده/محل خدمت سجاسرود

 44163 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 44164 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارم
پذيرش با داوطلبان بومي بخش مركزي شهرستان خدابنده/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت 

 خدمت خدابنده
 44165 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، 
  الشار، نيك شهر/محل خدمت بمپوربمپور، سرباز، فنوج، 

 44166 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، 
 بمپور، سرباز، فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت دلگان

 44170 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، پرديس خواجه نصير 
 نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابل

 44171 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، 
 خدمت زابلي(مهرستان) مهرستان، گلشن(جالق)/محل

 44172 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت 
 1زاهدان .ناحيه 

 44173 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مهرستان، گلشن(جالق)/محل خدمت سراوان

 44174 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، 
 مهرستان، گلشن(جالق)/محل خدمت سيب وسوران

 44175 انگليسيآموزش زبان  1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، 
 نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون

 44178 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

بمپور، سرباز، فنوج، پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت فنوج

 44180 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت الشار

 44181 آموزش زبان انگليسي 1 زن

بهار، كنارك، پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
  نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت پالن

 44167 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

بهار، كنارك، داوطلبان بومي شهرستانهاي چاهپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با 
 نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت چابهار

 44168 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

بهار، كنارك، پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت دشتياري

 44169 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

بهار، كنارك، پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت كنارك

 44176 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

بهار، كنارك، شهرستانهاي چاهپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت نيك شهر

 44177 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 زرآباد/محل خدمت پالن

 44179 آموزش زبان انگليسي 1 زن
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  داوطلبان بومي استان فارسمخصوص 
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم 
 44182 آموزش زبان انگليسي 1 زن  بيد، سرچهان/محل خدمت سرچهان

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و 
 كارزين/محل خدمت فراشبند

 44183 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه 
 وكمارجچنار/محل خدمت خشت 

 44184 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، 
 خفر، اوز /محل خدمت الرستان

 44185 آموزش زبان انگليسي 1 زن

شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت خنج

 44186 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 44187 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت عشايري فارس
رستم، كازرون، ممسني، كوه پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 چنار/محل خدمت ممسني
 44188 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44189 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44190 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44191 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44192 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44193 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44194 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44195 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44196 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44197 انگليسيآموزش زبان  1 مرد

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

 44198 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44199 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين 
  زهرا

 44200 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 44201 آموزش زبان انگليسي 1 مرد طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت البرزپرديس عالمه 
 44202 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت البرز

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم

 44203 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)
 44204 آموزش زبان انگليسي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآباد

 44205 آموزش زبان انگليسي 1 مرد داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستانپرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص 
 44206 آموزش زبان انگليسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)

 44207 آموزش زبان انگليسي 2 زن قم/محل خدمت جعفرآبادپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 44208 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستان
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  مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

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

 44209 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت 
 مريوان

 44210 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 44211 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بيجار/محل خدمت بيجار
پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت 

 قروه
 44212 آموزش زبان انگليسي 1 زن

  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر، 
سيرجان، جيرفت، رودبارجنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، منوجان، كهنوج، بم، ريگان، فهرج، نرماشير/محل 

  خدمت عشايري كرمان
 44213 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت 
 شهداد

 44214 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

ارزوييه، بافت، پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 رابر/محل خدمت بافت

 44215 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، 
 بردسير/محل خدمت بردسير

 44216 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با 
 ريگان/محل خدمت بم

 44217 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت 
 شهربابك

 44218 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت پرديس خواجه نصير الدين طوسي 
 چترود

 44219 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل 
 خدمت رفسنجان

 44220 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت پرديس خواجه نصير 
 ماهان

 44221 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 44222 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت انار
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج،  پرديس شهيد باهنر كرمان/

 كهنوج، منوجان/محل خدمت رودباركرمان
 44223 آموزش زبان انگليسي 1 زن

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

 44224 زبان انگليسيآموزش  1 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر، سيرجان، 
جيرفت، رودبارجنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، منوجان، كهنوج، بم، ريگان، فهرج، نرماشير/محل خدمت 

 عشايري كرمان

 44225 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، 
 كهنوج، منوجان/محل خدمت فارياب

 44226 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، 
 كهنوج، منوجان/محل خدمت قلعه گنج

 44227 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، 
 كهنوج، منوجان/محل خدمت منوجان

 44228 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 44229 آموزش زبان انگليسي 1 زن با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت شهدادپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

 44230 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان روانسر/محل خدمت روانسر
 44231 آموزش زبان انگليسي 1 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت نوسودپرديس شهيد باهنر اراك/ 

 44232 آموزش زبان انگليسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گواور
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  مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
ظرفيت  جنس  پرديس محل تحصيل/ محل خدمت دانشگاه يا  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل 
  خدمت گرگان

 44233 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت بندرتركمن

 44234 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، 
 مينودشت/محل خدمت آزادشهر

 44235 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله،  پرديس دكتر شريعتي ساري/
 مراوه تپه/محل خدمت گاليكش

 44236 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، 
 مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 44237 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر 
 گز/محل خدمت گرگان

 44238 آموزش زبان انگليسي 1 زن

علي آباد، پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، 
 مينودشت/محل خدمت علي آباد

 44239 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل 
  خدمت رضوانشهر

 44240 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 44241 آموزش زبان انگليسي 1 مرد ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت عمارلوپرديس دكتر شريعتي 
 44242 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رودبارگيالن

 44243 آموزش زبان انگليسي 1 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا/محل خدمت آستاراپرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ 
پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت اتاق 

 ور
 44244 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان

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

 44245 آموزش زبان انگليسي 3 مرد

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

 44246 زبان انگليسيآموزش  1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد

 44247 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/ اولويت 
 ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورود

 44248 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازنا

 44249 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، 

 44250 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت آمل

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

 44251 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

دودانگه، پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، 
 2مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساري .ناحيه 

 44252 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

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

 44253 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، 
 مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت گلوگاه

 44254 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده،  پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش
 محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت آمل

 44255 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، 
 خدمت نورمحمودآباد، فريدون كنار، نور/محل 

 44256 آموزش زبان انگليسي 1 زن
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  مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
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كدرشته 
  محل

 44257 آموزش زبان انگليسي 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت سربند
 44258 آموزش زبان انگليسي 1 مرد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت ساوهپرديس شهيد 

 44259 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت نوبران
داوطلبان بومي استان مركزي/محل پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/ مخصوص 

 خدمت خنداب
 44260 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد باهنر تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل 
 خدمت فراهان

 44261 آموزش زبان انگليسي 1 زن

تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد باهنر 
 خدمت خمين

 44262 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان

 44263 آموزش زبان انگليسي 1 زن  پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت شيب كوه پرديس شهيد باهنر كرمان/ 

 هرمزگان
 44264 آموزش زبان انگليسي 1 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، 
 ميناب/محل خدمت ميناب

 44265 آموزش زبان انگليسي 1 زن

شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل پرديس 
 1خدمت بندرعباس .ناحيه 

 44266 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 44267 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/محل خدمت پارسيان
 44268 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت قلقل 
  )رود(فرسفج 

 44269 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه 
1 

 44270 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

.ناحيه پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان 
2 

 44271 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان 
 1.ناحيه 

 44272 آموزش زبان انگليسي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد

 44273 آموزش زبان انگليسي 2 زن  2شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 44274 آموزش زبان انگليسي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بهاباد

شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 اشكذر)/محل خدمت صدوق

 44275 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت 
 مهريز

 44276 آموزش زبان انگليسي 1 مرد

 44277 آموزش زبان انگليسي 2 مرد 2داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با 

  
   


