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 كرمانشاه -شهيد رضايي  غيرانتفاعيموسسه  -استان كرمانشاه 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد
صيليصرفا با سوابق تح 30577 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد  

 گرگان - حكيم جرجاني  غيرانتفاعيموسسه  -استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30578 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 گنبدكاووس -شرق گلستان  غيرانتفاعيموسسه  -استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30579 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد

 نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان مازندران
 صرفا با سوابق تحصيلي 30580 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 بابل - علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30581 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 ساري -اديب مازندران  نتفاعيغيراموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30582 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 محمودآباد -خزر  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30583 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد
صيليصرفا با سوابق تح 30584 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 30585 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 رامسر - رحمان  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30586 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد

 ساري - روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30587 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 ساري -سنا  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30588 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد

 قائمشهر -فروردين  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30589 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 يزد - علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  - ستان يزد ا
 صرفا با سوابق تحصيلي 30590 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد  محل تحصيل يزد

 يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيموسسه  - استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30591 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

  

  نور هاي تحصيلي دانشگاه پيام شتهر
  :خيلي مهم اتتذكر
فصل اول هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور مندرج در  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1

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

پـذيرش  ، ها نون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهو در راستاي اجراي قا 20/8/96جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  نهمينمصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از    . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاهتحصيلي  هاي تعدادي از رشتهبراي 

پذيرش در . پذيرد صورت مي) عدل كتبي ديپلمم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي ، و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ها هاي دانشگاه كدرشته محل
   . به روش متمركز خواهد بود، گيرد هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي كليه كدرشته

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

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

 صرفا با سوابق تحصيلي 40601 مترجمي زبان انگليسي 50
 ركز تبريزم -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40602 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40603 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40604 زبان و ادبيات انگليسي 50
وابق تحصيليصرفا با س 40605 مترجمي زبان انگليسي 50  

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40606 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40607 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ميانه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40608 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40609 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40610 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اهر -ي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرق
 صرفا با سوابق تحصيلي 40611 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد خسروشاه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40612 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
رفا با سوابق تحصيليص 40613 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40614 مترجمي زبان انگليسي 50

  
 مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت
 صرفا با سوابق تحصيلي 40615 مترجمي زبان انگليسي 50

 ركز خويم - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40616 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40617 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
بق تحصيليصرفا با سوا 40618 مترجمي زبان انگليسي 50  

 مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40619 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اشنويه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40620 مترجمي زبان انگليسي 50

 احد سردشتو - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40621 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سيه چشمه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40622 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد فيرورق - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
سوابق تحصيلي صرفا با 40623 زبان و ادبيات انگليسي 50  

 واحد قره ضياالدين - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40624 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40625 مترجمي زبان انگليسي 50

 خلخالمركز  -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40626 مترجمي زبان انگليسي 50
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 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 40627 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40628 يسيمترجمي زبان انگل 50
 واحد سرعين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40629 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40630 مترجمي زبان انگليسي 50
 آران و بيدگلمركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40631 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40632 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40633 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40634 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40635 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40636 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40637 زبان انگليسيمترجمي  50

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40638 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40639 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40640 يمترجمي زبان انگليس 50

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40641 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40642 مترجمي زبان انگليسي 50

 ركز نجف ابادم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40643 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40644 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40645 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد علويجه -انشگاه پيام نور استان اصفهان د
 صرفا با سوابق تحصيلي 40646 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40647 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40648 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز كرج - ور استان البرز دانشگاه پيام ن
 با آزمون 40649 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40650 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ماهدشت - دانشگاه پيام نور استان البرز 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40651 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نظر آباد - نشگاه پيام نور استان البرز دا
 صرفا با سوابق تحصيلي 40652 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40653 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دهلران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40654 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40655 مترجمي زبان انگليسي 50

 )محل تحصيل سعدآباد(مركز برازجان  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40656 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بوشهر -ن بوشهر دانشگاه پيام نور استا
 صرفا با سوابق تحصيلي 40657 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40658 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40659 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بندر ديلم -هر دانشگاه پيام نور استان بوش
 صرفا با سوابق تحصيلي 40660 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40661 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد جم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
يصرفا با سوابق تحصيل 40662 مترجمي زبان انگليسي 50  

 تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون 40663 زبان و ادبيات انگليسي 50
 با آزمون 40664 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

حصيليصرفا با سوابق ت 40665 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40666 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز پرند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40667 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز حسن آباد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40668 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دماوند - ام نور استان تهران دانشگاه پي
 صرفا با سوابق تحصيلي 40669 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40670 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40671 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ري - ران دانشگاه پيام نور استان ته
 با آزمون 40672 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40673 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شهريار - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40674 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد لواسانات - پيام نور استان تهران  دانشگاه
 صرفا با سوابق تحصيلي 40675 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بروجن - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40676 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شهركرد - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40677 ان و ادبيات انگليسيزب 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40678 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اردل - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40679 مترجمي زبان انگليسي 50

 قانواحد جون - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40680 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد سامان - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40681 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شلمزار - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
سوابق تحصيليصرفا با  40682 مترجمي زبان انگليسي 50  

 واحد گندمان - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40683 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد لردگان - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40684 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز طبس -ن جنوبي دانشگاه پيام نور استان خراسا
 صرفا با سوابق تحصيلي 40685 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40686 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40687 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز فردوس -وبي دانشگاه پيام نور استان خراسان جن
 صرفا با سوابق تحصيلي 40688 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40689 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
بق تحصيليصرفا با سوا 40690 مترجمي زبان انگليسي 50  

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40691 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40692 مترجمي زبان انگليسي 50

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

 صرفا با سوابق تحصيلي 40693 زبان انگليسي مترجمي 50
 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40694 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40695 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40696 يات انگليسيزبان و ادب 50

 مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40697 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40698 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40699 ت انگليسيزبان و ادبيا 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40700 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40701 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40702 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز نيشابور -استان خراسان رضوي  دانشگاه پيام نور
 صرفا با سوابق تحصيلي 40703 زبان و ادبيات انگليسي 50
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 واحد تربت جام -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 40704 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد جوين نقاب -ان رضوي دانشگاه پيام نور استان خراس

 صرفا با سوابق تحصيلي 40705 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40706 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد سرخس -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

با سوابق تحصيلي صرفا 40707 مترجمي زبان انگليسي 50  
 مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40708 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40709 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد جاجرم -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
ا سوابق تحصيليصرفا ب 40710 مترجمي زبان انگليسي 50  

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40711 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40712 زبان و ادبيات انگليسي 50

 آبادانمركز  -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40713 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40714 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40715 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40716 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40717 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40718 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40719 ت انگليسيزبان و ادبيا 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40720 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40721 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40722 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40723 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40724 مترجمي زبان انگليسي 50

 د ايذهواح -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40725 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40726 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40727 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ماهشهر -اه پيام نور استان خوزستان دانشگ
 صرفا با سوابق تحصيلي 40728 زبان و ادبيات انگليسي 50

  واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40729 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40730 يزبان و ادبيات انگليس 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40731 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40732 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40733 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40734 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40735 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد خرمدره - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40736 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40737 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40738 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40739 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40740 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شاهرود - پيام نور استان سمنان دانشگاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40741 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40742 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40743 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40744 يمترجمي زبان انگليس 50

 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 40745 زبان و ادبيات انگليسي 50
 مركز ايرانشهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

رفا با سوابق تحصيليص 40746 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 مركز چابهار -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40747 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز زابل -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40748 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز زاهدان -ستان و بلوچستان دانشگاه پيام نور استان سي

 صرفا با سوابق تحصيلي 40749 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40750 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نيك شهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40751 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اوز -ر استان فارس دانشگاه پيام نو
 صرفا با سوابق تحصيلي 40752 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40753 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40754 مترجمي زبان انگليسي 50

 امهمركز خر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40755 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40756 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40757 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40758 ت انگليسيزبان و ادبيا 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40759 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز صفاشهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40760 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با سوابق تحصيلي صرفا 40761 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40762 مترجمي زبان انگليسي 50

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40763 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40764 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40765 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40766 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
ق تحصيليصرفا با سواب 40767 زبان و ادبيات انگليسي 50  

 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40768 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40769 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40770 يمترجمي زبان انگليس 50

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40771 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد قير و كارزين -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40772 مترجمي زبان انگليسي 50

 احد الرو -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40773 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40774 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40775 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بويين زهرا -نور استان قزوين  دانشگاه پيام
 صرفا با سوابق تحصيلي 40776 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40777 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40778 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شال -زوين دانشگاه پيام نور استان ق
 صرفا با سوابق تحصيلي 40779 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40780 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سلفچگان -دانشگاه پيام نور استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40781 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سنندج - ام نور استان كردستان دانشگاه پي
 صرفا با سوابق تحصيلي 40782 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40783 مترجمي زبان انگليسي 50
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 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

فا با سوابق تحصيليصر 40784 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40785 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40786 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40787 مترجمي زبان انگليسي 50

 اميارانواحد ك - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40788 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40789 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40790 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز كرمان -ه پيام نور استان كرمان دانشگا
 صرفا با سوابق تحصيلي 40791 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40792 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40793 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد كشكوييه -ان كرمان دانشگاه پيام نور است
 صرفا با سوابق تحصيلي 40794 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40795 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40796 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سنقر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40797 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40798 مترجمي زبان انگليسي 50

 اوهواحد پ -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40799 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد كنگاور -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40800 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
تحصيليصرفا با سوابق  40801 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40802 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد دهدشت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40803 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
ابق تحصيليصرفا با سو 40804 زبان و ادبيات انگليسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40805 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40806 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گنبد كاووس - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40807 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آزاد شهر - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40808 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد كالله - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40809 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40810 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40811 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40812 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40813 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40814 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40815 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بروجرد -ور استان لرستان دانشگاه پيام ن
 صرفا با سوابق تحصيلي 40816 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خرم آباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40817 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40818 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ازنا -ستان دانشگاه پيام نور استان لر
 صرفا با سوابق تحصيلي 40819 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40820 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد كوهدشت -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40821 مترجمي زبان انگليسي 50

  

 مركز آمل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 40822 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40823 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40824 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بهشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40825 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز تنكابن - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40826 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40827 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40828 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40829 مترجمي زبان انگليسي 50

 آبادمركز محمود  - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40830 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بهنمير - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40831 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد رينه - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40832 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40833 جمي زبان انگليسيمتر 50

 واحد نكا - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40834 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40835 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40836 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40837 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40838 زبان و ادبيات انگليسي 50
بق تحصيليصرفا با سوا 40839 مترجمي زبان انگليسي 50  

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40840 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40841 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر لنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
صيليصرفا با سوابق تح 40842 مترجمي زبان انگليسي 50  

 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40843 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40844 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40845 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40846 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40847 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز كبودر آهنگ -استان همدان دانشگاه پيام نور 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40848 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40849 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
بق تحصيليصرفا با سوا 40850 مترجمي زبان انگليسي 50  

 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40851 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40852 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40853 دبيات انگليسيزبان و ا 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40854 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40855 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40856 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز يزد - تان يزد دانشگاه پيام نور اس
 صرفا با سوابق تحصيلي 40857 زبان و ادبيات انگليسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40858 مترجمي زبان انگليسي 50

  
  
  
  
  
  
  
  


