
 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )هاي تحصيلي صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي رشته(بخش دوم   37 صفحه    هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور رشته
  

  هاي خارجي هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان رشتهبخش دوم ـ 
  شود كه پذيرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي

  ) هاي خارجي زبان( 5در گروه آزمايشي  و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعينور  هاي دانشگاه پيام هاي مختلف تحصيلي دوره رشته: شامل
مجلس محترم شوراي اسالمي و مصـوبه اولـين    10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده 

ظرفيـت  % 60ها، پذيرش براي حـدود   اي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهو در راستاي اجر 6/9/92جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 
نـور و مؤسسـات    هاي دانشگاه پيام لذا پذيرش در تعدادي از كدرشته محل. شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاه

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

تحصـيلي  ال در مـدارك تحصـيلي فـارغ   » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش : توجه
  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي دانتشجوياني كه در اين كدرشته
  نور به تفكيك محل تحصيل هاي تحصيلي دانشگاه پيام رشته

نور از ضوابط دانشگاه پيام نور مندرج در فصـل اول ايـن    هاي تحصيلي دانشگاه پيام داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته :تذكر خيلي مهم
  .راهنما مطلع گردند دفترچه

 مركز بناب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

مرد  محل زن دوم اول
زن  مرد - 45   18285 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شبستر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زن  مرد - 45   18287 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18288 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مراغه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زن  مرد - 45   18289 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مرند - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زن  مرد - 45   18290 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ميانه - اه پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگ
زن  مرد - 45   18291 زبان وادبيات انگليسي

 واحد آذرشهر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زن  مرد - 45   18282 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18283 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اهر - ي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرق
زن  مرد - 45   18284 زبان وادبيات انگليسي

 واحد خسروشهر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زن  مرد - 45   18286 زبان وادبيات انگليسي

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 50   18292 زبان وادبيات انگليسي

 مركز بوكان -ر استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نو
زن  مرد - 45   18294 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18296 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18299 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18300 مترجمي زبان انگليسي

 مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18301 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اشنويه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18293 زبان انگليسي مترجمي

 واحد سردشت -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18298 مترجمي زبان انگليسي

 واحد فيرورق -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18297 زبان وادبيات انگليسي

 االدينواحد قره ضي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18295 مترجمي زبان انگليسي

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 50   18303 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 45   18304 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 45   18305 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 45   18306 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سرعين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 45   18302 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 45   18307 مترجمي زبان انگليسي

 مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18308 مترجمي زبان انگليسي

 مركز تيران - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18310 مترجمي زبان انگليسي

 مركز دولت آباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18309 زبان وادبيات انگليسي

 مركز شهرضا - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18311 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18312 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گلپايگان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18314 مترجمي زبان انگليسي

 واحد علويجه - اه پيام نور استان اصفهان دانشگ

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 اول دوم زن مرد  محل
  18317 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  18313 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد مباركه - ام نور استان اصفهان دانشگاه پي
  18315 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18316 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز
  18490 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد نظر آباد - دانشگاه پيام نور استان البرز
  18491 ترجمي زبان انگليسيم 45 - زن  مرد

 مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
  18318 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن  مرد

 مركز دهلران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
  18319 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  18323 بان انگليسيمترجمي ز 45 - زن  مرد
  18324 *مترجمي زبان انگليسي  45 - زن مرد

 اجراي رشته سعدآبادو محل تحصيل * 
  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

  18320 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18321 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 ن المللي عسلويهمركز بي -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  18326 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد بندر ديلم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  18325 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  18327 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد جم -ر دانشگاه پيام نور استان بوشه
  18322 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
  18331 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن  مرد

 واحد اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 
  18328 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18329 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
  18330 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن  -

 مركز بروجن - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18334 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18336 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18337 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 واحد اردل - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18332 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد سامان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18335 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد شلمزار - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18338 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد گندمان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18333 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 نواحد لردگا - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18339 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  18346 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  18340 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18341 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  18342 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  18343 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
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 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )هاي تحصيلي صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي رشته(بخش دوم   38 صفحه    هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور رشته
  

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش مسالني

مرد  محل زن دوم اول
زن  مرد - 45   18344 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18345 مترجمي زبان انگليسي

 مركز تربت حيدريه - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18348 *مترجمي زبان انگليسي 

 رشته دولت آباد زاوهاجراي و محل تحصيل * 
  مركز سبزوار - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

زن  مرد - 45   18351 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18352 مترجمي زبان انگليسي

 مركز قوچان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18354 زبان وادبيات انگليسي

 مركز كاشمر - استان خراسان رضوي  دانشگاه پيام نور
زن  مرد - 45   18355 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18356 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18357 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18358 مترجمي زبان انگليسي

 مركز نيشابور - نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام 
زن  مرد - 45   18359 زبان وادبيات انگليسي

 واحد تربت جام - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18347 مترجمي زبان انگليسي

 نقاب-واحد جوين  - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18349 مترجمي زبان انگليسي

 واحد چناران - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18350 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سرخس - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18353 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بجنورد - دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
زن  مرد - 50   18360 ت انگليسيزبان وادبيا
مرد زن - 50   18361 مترجمي زبان انگليسي

 واحد جاجرم - دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
زن  مرد - 45   18362 مترجمي زبان انگليسي

 واحد گرمه - دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
زن  مرد - 45   18363 زبان وادبيات انگليسي

 مركز آبادان -ن خوزستان دانشگاه پيام نور استا
زن  مرد - 45   18364 زبان وادبيات انگليسي

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18370 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18371 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18372 زبان انگليسيمترجمي 

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18373 زبان وادبيات انگليسي

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18374 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18375 زبان انگليسيمترجمي 

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18369 مترجمي زبان انگليسي

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18365 مترجمي زبان انگليسي

 واحد ايذه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18366 بان انگليسيمترجمي ز

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18367 زبان وادبيات انگليسي

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18376 مترجمي زبان انگليسي

 واحد ماهشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18368 يات انگليسيزبان وادب

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18377 زبان وادبيات انگليسي

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زن  مرد - 45   18378 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18379 مترجمي زبان انگليسي

 مركز زنجان -  دانشگاه پيام نور استان زنجان
زن  مرد - 50   18383 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 50   18384 مترجمي زبان انگليسي

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زن  مرد - 45   18380 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18381 مترجمي زبان انگليسي

 مدرهواحد خر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زن  مرد - 45   18382 مترجمي زبان انگليسي

 مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زن  مرد - 45   18385 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18386 مترجمي زبان انگليسي

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زن  مرد - 50   18387 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 50   18388 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زن  مرد - 45   18389 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18390 مترجمي زبان انگليسي

  

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 اول دوم زن مرد  محل
  18392 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
  18391 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز ايرانشهر - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
  18393 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز چابهار - نشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان دا
  18394 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
  18395 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18396 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 واحد نيك شهر - ان و بلوچستان دانشگاه پيام نور استان سيست
  18397 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18412 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18413 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18399 گليسيمترجمي زبان ان 45 - زن  مرد

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18405 زبان وادبيات انگليسي 40 - زن  مرد
  18406 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18402 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 رمركز صفاشه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18400 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18407 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18408 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 مركز كازرون -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18411 *مترجمي زبان انگليسي  45 - زن  مرد

 خشت ل و اجراي رشتهتحصيمحل * 
  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18416 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18417 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18398 دبيات انگليسيزبان وا 45 - زن  مرد
 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18401 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18404 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18403 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد قير و كارزين -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18409 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18414 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18415 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18410 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 مركز بويين زهرا - دانشگاه پيام نور استان قزوين 

  18419 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين 

  18420 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد شال - گاه پيام نور استان قزوين دانش

  18418 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد سلفچگان - دانشگاه پيام نور استان قم 

  18421 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 

  18424 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18425 ترجمي زبان انگليسيم 50 - زن مرد

 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
  18427 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18428 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
  18422 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18423 بان انگليسيمترجمي ز 45 - زن مرد

 واحد كامياران - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
  18426 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز جيرفت - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  18429 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز سيرجان - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  18431 ن انگليسيمترجمي زبا 45 - زن  مرد

 مركز كرمان - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  18434 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد راين - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  18433 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد شهر بابك - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  18432 سيمترجمي زبان انگلي 45 - زن  مرد

 واحد كشكوييه - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  18430 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن  مرد
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 مركز اسالم آباد غرب - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

مرد  محل زن دوم اول
زن  مرد - 45   18435 انگليسي مترجمي زبان

 مركز جوانرود - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زن  مرد - 45   18437 مترجمي زبان انگليسي

 مركز سنقر - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زن  مرد - 45   18438 مترجمي زبان انگليسي

 واحد پاوه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زن  مرد - 45   18436 انگليسي زبان وادبيات

 واحد كنگاور - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زن  مرد - 45   18439 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد
زن  مرد - 50   18440 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 50   18441 مترجمي زبان انگليسي

 واحد دهدشت -استان كهگيلويه و بوير احمددانشگاه پيام نور 
زن  مرد - 45   18442 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
زن  مرد - 45   18444 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18445 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
نز  مرد - 50   18447 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گنبد كاووس -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
زن  مرد - 45   18448 مترجمي زبان انگليسي

 واحد آزاد شهر -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
زن  مرد - 45   18443 مترجمي زبان انگليسي

 واحد كالله -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
زن  مرد - 45   18446 مترجمي زبان انگليسي

 مركز رودسر - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
زن  مرد - 45   18450 مترجمي زبان انگليسي

 واحد آستارا - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
زن  مرد - 45   18449 مترجمي زبان انگليسي

 مركز الشتر - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زن  مرد - 45   18456 زبان وادبيات انگليسي

 مركز بروجرد - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زن  مرد - 45   18452 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خرم اباد - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زن  مرد - 45   18453 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18454 مترجمي زبان انگليسي

 واحد ازنا - استان لرستان  دانشگاه پيام نور
زن  مرد - 45   18451 مترجمي زبان انگليسي

 واحد دورود - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زن  مرد - 45   18455 مترجمي زبان انگليسي

 واحد كوهدشت - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زن  مرد - 45   18457 مترجمي زبان انگليسي

 مركز آمل - مازندران دانشگاه پيام نور استان 
زن  مرد - 45   18460 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
زن  مرد - 45   18461 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18462 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بهشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
زن  مرد - 45   18465 نگليسيمترجمي زبان ا

 مركز تنكابن - دانشگاه پيام نور استان مازندران 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 اول دوم زن مرد  محل
  18466 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  18467 گليسيمترجمي زبان ان 45 - زن  مرد

 مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  18468 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18469 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 مركز محمود آباد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  18470 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد بهنمير - ران دانشگاه پيام نور استان مازند
  18463 مترجمي خبرزبان انگليسي 45 - زن  مرد
  18464 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 واحد رينه - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  18458 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18459 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 واحد نكا - ن دانشگاه پيام نور استان مازندرا
  18471 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي 
  18472 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18473 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي 
  18474 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18475 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  18476 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18477 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 مركز بندر لنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  18479 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  18478 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  18482 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  18480 ليسيمترجمي زبان انگ 45 - زن  مرد

 واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  18481 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  18483 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  18484 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 
  18485 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد 
  18486 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
  18487 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 * مركز يزد -نشگاه پيام نور استان يزد دا
  18488 زبان وادبيات انگليسي  50 - زن  مرد
  18489 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 باشد محل تحصيل خواهران پرديس شاهديه و محل تحصيل برادران پرديس واليت مي* 
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