
 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته                                                      فصل دوم                                                                                                                      

فصل دوم  190 صفحه   پيام نور  دانشگاه  هاي تحصيلي رشته   
 

  نور به تفكيك محل تحصيل هاي تحصيلي دانشگاه پيام رشته
  .صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«و براي » زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان  محل  در كليه كدرشته پذيرش - :خيلي مهم اتتذكر
تعداد  ، چنانچه)درج شده است راهنما دفترچههمين  230صفحه ذيل جدول در كه فهرست آن (مراكز و واحدهاي آموزشي برخي از نور، در بر اساس اعالم رسمي دانشگاه پيام  - 

  .فراهم خواهد شد واحد دانشگاهيمركز و يا ترين  انتقال دانشجو به نزديك زمينهنرسد،  الزم براي تشكيل كالس حد نصاببه در يك كدرشته محل دانشجو 
 بنابمركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  كدرشته محل
50 12765 مترجمي زبان انگليسي

 مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12766 زبان و ادبيات انگليسي
50 12767 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12768 انگليسيزبان و ادبيات 
50 12769 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12770 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12771 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ميانه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12772 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12773 زبان و ادبيات انگليسي
50 12774 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 12775 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد خسروشاه -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان 
50 12776 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12777 زبان و ادبيات انگليسي
50 12778 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12779 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12780 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12781 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12782 مترجمي زبان انگليسي

 مركز نقده - پيام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه 
50 12783 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اشنويه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12784 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سردشت - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12785 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سيه چشمه - استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور 
50 12786 مترجمي زبان انگليسي

 واحد فيرورق - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12787 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد قره ضياالدين - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 12788 مترجمي زبان انگليسي

 مركز اردبيل -استان اردبيل دانشگاه پيام نور 
50 12789 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 12790 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 12791 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 12792 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سرعين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 12793 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 12794 مترجمي زبان انگليسي

 مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 12795 مترجمي زبان انگليسي

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 12796 زبان و ادبيات انگليسي
50 12797 مترجمي زبان انگليسي

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 12798 مترجمي زبان انگليسي

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

12799 مترجمي زبان انگليسي 50
  مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

زبان و ادبيات انگليسي 50 12800
12801 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
12802 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12803
12804 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12805

 مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
12806 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
12807 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
12808 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
12809 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد علويجه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
12810 انگليسيمترجمي زبان  50

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12811
12812 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
12814 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ماهدشت - دانشگاه پيام نور استان البرز 
12815 انگليسيمترجمي زبان  50

 واحد نظر آباد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
12816 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
12817 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دهلران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
12818 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز برازجان -استان بوشهر دانشگاه پيام نور 
12819 مترجمي زبان انگليسي 50

 )محل تحصيل سعدآباد(مركز برازجان  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
12820 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12821
12822 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
12823 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بندر ديلم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
12824 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
12825 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد جم -استان بوشهر دانشگاه پيام نور 
12826 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز پرند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
12829 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز حسن آباد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
12830 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
12831 انگليسيمترجمي زبان  50

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12832
12833 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12834
12835 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
12837 مترجمي زبان انگليسي 50
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فصل دوم  191 صفحه   پيام نور  دانشگاه  هاي تحصيلي رشته   
 

  مركز بروجن - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  كدرشته محل

50 12840 مترجمي زبان انگليسي
  مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

50 12841 انگليسيزبان و ادبيات 
50 12842 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اردل - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 12843 مترجمي زبان انگليسي

 واحد جونقان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 12844 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد سامان - بختياري دانشگاه پيام نور استان چهار محال و 
50 12845 مترجمي زبان انگليسي

 واحد شلمزار - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 12846 مترجمي زبان انگليسي

 واحد گندمان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
50 12847 مترجمي زبان انگليسي

 واحد لردگان - محال و بختياري دانشگاه پيام نور استان چهار 
50 12848 مترجمي زبان انگليسي

 مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 12849 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 12850 زبان و ادبيات انگليسي
50 12851 مترجمي زبان انگليسي

 مركز فردوس -پيام نور استان خراسان جنوبي دانشگاه 
50 12852 مترجمي زبان انگليسي

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 12853 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
50 12854 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نهبندان -خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور استان 
50 12855 زبان و ادبيات انگليسي
50 12856 مترجمي زبان انگليسي

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

50 12857 مترجمي زبان انگليسي
 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

50 12858 زبان و ادبيات انگليسي
50 12859 مترجمي زبان انگليسي

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 12860 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 12861 زبان و ادبيات انگليسي
50 12862 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گناباد -پيام نور استان خراسان رضوي  دانشگاه
50 12863 زبان و ادبيات انگليسي
50 12864 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 12865 زبان و ادبيات انگليسي
50 12866 مترجمي زبان انگليسي

 نيشابورمركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 12867 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد تربت جام -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 12868 مترجمي زبان انگليسي

 واحد جوين نقاب -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 12869 مترجمي زبان انگليسي

 واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 12870 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سرخس -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 12871 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
50 12872 زبان و ادبيات انگليسي
50 12873 مترجمي زبان انگليسي

 واحد جاجرم -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
50 12874 مترجمي زبان انگليسي

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
50 12875 مترجمي زبان انگليسي

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
50 12876 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 12877 ادبيات انگليسيزبان و 

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

زبان و ادبيات انگليسي 50 12878
12879 مترجمي زبان انگليسي 50

  مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12880 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خرمشهر -استان خوزستان  دانشگاه پيام نور
زبان و ادبيات انگليسي 50 12881
12882 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12883
12884 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12885 زبان انگليسيمترجمي  50

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12886 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12887 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12888 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ايذه -پيام نور استان خوزستان دانشگاه 
12889 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12890

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
12891 مترجمي زبان انگليسي 50

 ماهشهرواحد  -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12892

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12893

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12894
12895 مترجمي زبان انگليسي 50

 زنجانمركز  - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12896
12897 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12898
12899 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد خرمدره - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
12900 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دامغان - پيام نور استان سمنان دانشگاه 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12901
12902 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12903
12904 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
ادبيات انگليسيزبان و  50 12905
12906 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12907
12908 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12909

 مركز ايرانشهر -سيستان و بلوچستان دانشگاه پيام نور استان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12910

 مركز چابهار -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
12911 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز زابل -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
12912 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز زاهدان -سيستان و بلوچستان  دانشگاه پيام نور استان
زبان و ادبيات انگليسي 50 12913
12914 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نيك شهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
12915 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12916
12917 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
12918 مترجمي زبان انگليسي 50
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فصل دوم  192 صفحه   پيام نور  دانشگاه  هاي تحصيلي رشته   
 

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  كدرشته محل

50 12919 زبان و ادبيات انگليسي
50 12920 مترجمي زبان انگليسي

  مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12921 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12922 زبان و ادبيات انگليسي
50 12923 مترجمي زبان انگليسي

 مركز صفاشهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12924 مترجمي زبان انگليسي

 مركز فسا -فارس دانشگاه پيام نور استان 
50 12925 زبان و ادبيات انگليسي
50 12926 مترجمي زبان انگليسي

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12927 مترجمي زبان انگليسي

 مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12928 مترجمي زبان انگليسي

 واحد آباده طشك -پيام نور استان فارس دانشگاه 
50 12929 زبان و ادبيات انگليسي
50 12930 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12931 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12932 مترجمي زبان انگليسي

 واحد زرقان -نور استان فارس دانشگاه پيام 
50 12933 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12934 مترجمي زبان انگليسي

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12935 زبان و ادبيات انگليسي

 واحد قير و كارزين -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12936 مترجمي زبان انگليسي

 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12937 مترجمي زبان انگليسي

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12938 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12939 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بويين زهرا -استان قزوين  دانشگاه پيام نور
50 12940 مترجمي زبان انگليسي

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
50 12941 زبان و ادبيات انگليسي
50 12942 مترجمي زبان انگليسي

 واحد شال -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
50 12943 مترجمي زبان انگليسي

  مركز قم -استان قم دانشگاه پيام نور 
 ))2ساختمان شماره (و برادران ) پرديسان(محل تحصيل خواهران (

50 12944 مترجمي زبان انگليسي
 واحد سلفچگان -دانشگاه پيام نور استان قم 

50 12945 مترجمي زبان انگليسي
 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 

50 12946 زبان و ادبيات انگليسي
50 12947 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
50 12948 زبان و ادبيات انگليسي
50 12949 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
50 12950 زبان و ادبيات انگليسي
50 12951 مترجمي زبان انگليسي

 واحد كامياران - استان كردستان دانشگاه پيام نور 
50 12952 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 12953 زبان و ادبيات انگليسي

 مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 12954 مترجمي زبان انگليسي

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 12955 زبان و ادبيات انگليسي
50 12956 مترجمي زبان انگليسي

 واحد راين -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 12957 مترجمي زبان انگليسي

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

12958 مترجمي زبان انگليسي 50
  واحد كشكوييه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

12959 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

12960 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

12961 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز سنقر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

12962 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

12963 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

زبان و ادبيات انگليسي 50 12964
 واحد كنگاور -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

12965 انگليسيمترجمي زبان  50
 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 

زبان و ادبيات انگليسي 50 12966
12967 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد دهدشت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
12968 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12969
12970 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
12971 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گنبد كاووس - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
12972 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آزاد شهر - گلستان دانشگاه پيام نور استان 
12973 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد كالله - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
12974 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
12975 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
12976 انگليسيمترجمي زبان  50

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
12977 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12978

 مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
12979 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بروجرد -استان لرستان دانشگاه پيام نور 
12980 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خرم آباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12981
12982 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ازنا -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
12983 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد دورود -استان لرستان دانشگاه پيام نور 
12984 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد كوهدشت -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
12985 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز آمل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
12986 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
ادبيات انگليسي زبان و 50 12987
12988 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بهشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
12989 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز تنكابن - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12990

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
12991 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
زبان و ادبيات انگليسي 50 12992
12993 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز محمود آباد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
12994 مترجمي زبان انگليسي 50
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فصل دوم  193 صفحه   پيام نور  دانشگاه  هاي تحصيلي رشته   
 

 بهنميرواحد  - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  كدرشته محل

50 12995 مترجمي زبان انگليسي
  واحد رينه - دانشگاه پيام نور استان مازندران 

50 12996 زبان و ادبيات انگليسي
50 12997 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نكا - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 12998 مترجمي زبان انگليسي

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
50 12999 زبان و ادبيات انگليسي
50 13000 مترجمي زبان انگليسي

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
50 13001 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
50 13002 زبان و ادبيات انگليسي
50 13003 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
50 13004 زبان و ادبيات انگليسي
50 13005 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بندر لنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
50 13006 مترجمي زبان انگليسي

 المللي كيش مركز بين -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
50 13007 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
50 13008 زبان و ادبيات انگليسي

  

 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
كدرشته محل گرايش /عنوان رشته  ظرفيت

13009 مترجمي زبان انگليسي 50
  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

13010 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 

13011 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان 

13012 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 

13013 زبان انگليسيمترجمي  50
 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

13014 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 

13015 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 

13016 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز رضوانشهر صدوق - استان يزد دانشگاه پيام نور 

زبان و ادبيات انگليسي 50 13017
13018 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات انگليسي 50 13019
13020 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
انگليسيزبان و ادبيات  50 13021
13022 مترجمي زبان انگليسي 50

  
  


