
زبان انگليسي

رتبه کشوری
رتبه در 

تسهمیه
سی

جن

رشته قبولیشهر

روزانه/ دانشگاه شيراز |زبان وادبيات انگليسيبوشهردختر38731365

روزانه/ دانشگاه اصفهان |زبان وادبيات انگليسيمباركهدختر58232076

روزانه/ دانشگاه تهران |زبان وادبيات انگليسيزنجاندختر560182

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زبان وادبيات انگليسيشهرريدختر1030338

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مترجمي زبان انگليسيورامينپسر2552886

روزانه/ دانشگاه يزد |زبان وادبيات انگليسييزدپسر97193514

نوبت دوم/ دانشگاه مالير |زبان وادبيات انگليسيماليردختر4756517509

روزانه/ دانشگاه تبريز |زبان وادبيات انگليسيمرندپسر41771482

اروميهپسر90203243
بومي -پرديس شهيدبهشتي زنجان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان انگليسي

فرهنگيان/ آذربايجان غربي 

زاهداندختر72182575
بومي -پرديس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان انگليسي

فرهنگيان/ سيستان وبلوچستان 

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |زبان وادبيات انگليسيتربت حيدريهپسر2866993

روزانه/ تهران -دانشگاه خوارزمي |زبان وادبيات انگليسيوراميندختر2598899

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زبان وادبيات انگليسيبابلدختر152945597

اسالم شهرپسر180606588
بومي استان -تهران-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي |اموزش زبان انگليسي

فرهنگيان/ تهران 

گاليكشپسر190806952
بومي -پرديس دكترشريعتي ساري-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان انگليسي

فرهنگيان/ استان سمنان 

گرگاندختر46341650
-زنجان/س /پرديس فاطمه الزهرا-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان انگليسي

فرهنگيان/ بومي گلستان 

روزانه/ دانشگاه كاشان |مترجمي زبان انگليسيكاشانپسر2001674

روزانه/ دانشگاه كاشان |اموزش زبان انگليسيخميني شهردختر151625531

روزانه/ گرگان -دانشگاه گلستان |زبان وادبيات انگليسيساريدختر188486882

روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |زبان وادبيات انگليسيشهرريپسر271189932

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |مترجمي زبان انگليسيبابلدختر199197274

روزانه/ بوشهر -دانشگاه خليج فارس |زبان وادبيات انگليسيبوشهرپسر210457693

نوبت دوم/ كرمانشاه -دانشگاه رازي |زبان وادبيات انگليسيكرمانشاهپسر219778038

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زبان وادبيات انگليسياهوازدختر169926211

كرمانشاهدختر237458678
/ بومي استان كرمانشاه -همدان-دانشگاه بوعلي سينا|مترجمي زبان انگليسي

مناطق محروم

روزانه/ سنندج -دانشگاه كردستان |زبان وادبيات انگليسيسنندجپسر2994310958

روزانه/ دانشگاه ايالم |زبان وادبيات انگليسيمباركهپسر252019214
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روزانه/ قزوين /-ره /دانشگاه بين المللي امام خميني |اموزش زبان انگليسيكرجپسر92833345

اراكپسر98793569
بومي -پرديس شهيدباهنراراك-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان انگليسي

فرهنگيان/ مركزي 

نوبت دوم/ كرمان -دانشگاه شهيدباهنر|زبان وادبيات انگليسيكرماندختر208477621

روزانه/ دانشگاه اروميه |اموزش زبان انگليسياروميهدختر213907824

كرمانپسر197547206
پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان انگليسي

فرهنگيان/ بومي استان كرمان -كرمان

قمدختر266369752
ويژه /-ع /دانشكده علوم انساني حضرت معصومه |مترجمي زبان انگليسي

نوبت دوم/ قم -خواهران 

روزانه/ تبريز -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |اموزش زبان انگليسيقائم شهردختر230558422

نوبت دوم/ دانشگاه بيرجند |زبان وادبيات انگليسيبيرجنددختر4000014712

پيام نور/ تهران جنوب -دانشگاه پيام نوراستان تهران |زبان وادبيات انگليسيكرجدختر3343612271

نوبت دوم/ بروجرد -دانشگاه ايت اله بروجردي |اموزش زبان انگليسيخرم آباددختر6631024323

نوبت دوم/ دانشگاه اراك |مترجمي زبان انگليسيگلپايگاندختر205197502

غير انتفاعي/ دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد|مترجمي زبان انگليسياسالم شهردختر185036736

روزانه/ اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي |اموزش زبان انگليسياردبيلدختر121674421

ساماندختر148615413
بومي استان چهارمحال وبختياري -دانشگاه شهركرد|مترجمي زبان انگليسي

مناطق محروم/ 

مرودشتپسر65782349
-پرديس عالمه طباطبائي بوشهر-دانشگاه فرهنگيان |اموزش زبان انگليسي

فرهنگيان/ بومي فارس 

روزانه/ سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري |زبان وادبيات انگليسيشاهروددختر230208408

روزانه/ دانشگاه زنجان |زبان وادبيات انگليسيزنجاندختر153825628

نوبت دوم/ دانشگاه سمنان |زبان وادبيات انگليسيسمنانپسر3512912926

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زبان وادبيات انگليسيمباركهدختر2918710686

پيام نور/ واحدري -دانشگاه پيام نوراستان تهران |مترجمي زبان انگليسيورامينپسر2784510204

روزانه/ دانشگاه گنبد |زبان وادبيات انگليسيابهردختر4767717547

نوبت دوم/ بندرعباس -دانشگاه هرمزگان |اموزش زبان انگليسيبندرعباسدختر3005711008

روزانه/ دانشگاه قم |زبان وادبيات انگليسيقمدختر122574451

نوبت دوم/ دانشگاه ياسوج |اموزش زبان انگليسيآبادهدختر2900310610

نوبت دوم/ دانشگاه مراغه |اموزش زبان انگليسياردبيلدختر2947910779

غير انتفاعي/ مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام |مترجمي زبان انگليسيتربت حيدريهدختر8207429874

نوبت دوم/ دانشگاه نيشابور |اموزش زبان انگليسيچالوسپسر3854214172

روزانه/ كازرون -دانشگاه سلمان فارسي |اموزش زبان انگليسيمرودشتپسر215477884

روزانه/ دانشگاه بجنورد |اموزش زبان انگليسيبجنورددختر3846714141

بجنورددختر9312633579
غير / / غيرانتفاعي /مشهد/-ع /دانشگاه امام رضا|مترجمي زبان انگليسي

انتفاعي

نوبت دوم/ دانشگاه صنعتي شاهرود |زبان وادبيات انگليسيشاهروددختر6119522482
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پيام نور/ مركزكرج -دانشگاه پيام نوراستان البرز|مترجمي زبان انگليسياسالم شهردختر3467812744

روزانه/ دانشگاه جهرم |مترجمي زبان انگليسيالمرددختر198287235

غير انتفاعي/ / غيرانتفاعي /قم -دانشگاه مفيد|مترجمي زبان انگليسيقمپسر3626313343

نوبت دوم/ رفسنجان /-عج /دانشگاه ولي عصر|زبان وادبيات انگليسيكرماندختر3274712014

نوبت دوم/ دانشگاه يزد |زبان وادبيات انگليسييزدپسر3588713211

روزانه/ مركزاموزش عالي كاشمر |مترجمي زبان انگليسيكاشمردختر7220526438

روزانه/ مجتمع اموزش عالي گناباد |اموزش زبان انگليسيگنابادپسر5976121940

روزانه/ / ويژه خواهران /بجنورد-دانشگاه كوثر|زبان وادبيات انگليسيگرگاندختر8108929550

روزانه/ زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان |زبان وادبيات انگليسيكرماندختر4876917964

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |زبان وادبيات انگليسيدزفولدختر7106426013

كازروندختر3614313304
/-س /دانشكده علوم انساني حضرت نرجس |مترجمي زبان انگليسي

روزانه/ / ويژه خواهران /رفسنجان 

روزانه/ خرم اباد -دانشگاه لرستان |اموزش زبان انگليسيآبادهپسر3941314489

نوبت دوم/ مجتمع اموزش عالي بم |مترجمي زبان انگليسيكرمانپسر6601524218

نوبت دوم/ دانشگاه زابل |مترجمي زبان انگليسياروميهدختر5913821712

غير انتفاعي/ قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز|مترجمي زبان انگليسيقمپسر4781217595

روزانه/ ايرانشهر -دانشگاه واليت |زبان وادبيات انگليسيبابلدختر7507427457

زبان فرانسه

رتبه کشوری
رتبه در 

تسهمیه
سی

جن

رشته قبولیشهر

روزانه/ دانشگاه تهران |زبان وادبيات فرانسهكرماندختر28080

روزانه/ دانشگاه شيراز |زبان وادبيات فرانسهچمستاندختر254649309

روزانه/ همدان -دانشگاه بوعلي سينا|زبان وادبيات فرانسههمداندختر3334612232

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |مترجمي زبان فرانسهآبادهدختر81972939

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زبان وادبيات فرانسهكاشاندختر61652197

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|مترجمي زبان فرانسهكرجدختر65572340

روزانه/ دانشگاه اصفهان |زبان وادبيات فرانسهفوالد شهردختر105643811

روزانه/ دانشگاه تبريز |زبان وادبيات فرانسهاردبيلدختر126864617

روزانه/ دانشگاه فردوسي مشهد |زبان وادبيات فرانسهكاشانپسر126644606

نوبت دوم/ اهواز -دانشگاه شهيدچمران |زبان وادبيات فرانسهاهوازدختر3579313174

نوبت دوم/ سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري |زبان وادبيات فرانسهاهوازپسر8752431722
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زبان آلماني

رتبه کشوری
رتبه در 

تسهمیه
سی

جن

رشته قبولیشهر

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زبان وادبيات المانيسنندجدختر1750594

روزانه/ دانشگاه اصفهان |مترجمي زبان المانيخميني شهردختر173446328

زبان ايتاليايي

رتبه کشوری
رتبه در 

تسهمیه
سی

جن

رشته قبولیشهر

روزانه/ دانشگاه تهران |زبان ايتالياييمالرددختر138895066

زبان روسي

رتبه کشوری
رتبه در 

تسهمیه
سی

جن

رشته قبولیشهر

روزانه/ دانشگاه تهران |زبان روسيساريدختر51331834

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |زبان روسيمحالتدختر125834572

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زبان روسيباغستاندختر55041968

نوبت دوم/ دانشگاه فردوسي مشهد |زبان روسينيشابوردختر4108715093

روزانه/ تهران /-س /دانشگاه الزهرا|زبان روسيماهاندختر119384337

روزانه/ رشت -دانشگاه گيالن |زبان روسيرشتدختر4299215812

روزانه/ دانشگاه بجنورد |زبان روسيماليرپسر8155129701

نوبت دوم/ بابلسر -دانشگاه مازندران |زبان روسيرفسنجاندختر6536824004

روزانه/ دانشگاه گنبد |زبان روسيقائم شهردختر4904318063

زبان اسپانيايي

رتبه کشوری
رتبه در 

تسهمیه
سی

جن

رشته قبولیشهر

روزانه/ دانشگاه تهران |زبان وادبيات اسپانياييشهركرددختر39041381

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |زبان وادبيات اسپانيايياسالم شهردختر96263477

زبان و ادبيات ارمني

رتبه کشوری
رتبه در 

تسهمیه
سی

جن

رشته قبولیشهر

روزانه/ دانشگاه اصفهان |زبان وادبيات ارمنيدرچه پيازدختر3249211914
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زبان و ادبيات ترکي استانبولي

رتبه کشوری
رتبه در 

تسهمیه
سی

جن

رشته قبولیشهر

روزانه/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |زبان وادبيات تركي استانبوليكرمانشاهدختر214137833

روزانه/ دانشگاه اروميه |زبان وادبيات تركي استانبولياروميهدختر4531116658

زبان و ادبيات ژاپني

رتبه کشوری
رتبه در 

تسهمیه
سی

جن

رشته قبولیشهر

زبان چيني

رتبه کشوری
رتبه در 

تسهمیه
سی

جن

رشته قبولیشهر

روزانه/ تهران -دانشگاه شهيدبهشتي |زبان چينيتهراندختر3556513098

روزانه/ دانشگاه تهران |زبان چينياسالم شهردختر99523595

نوبت دوم/ تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي |زبان چينيسبزوارپسر183736689

روزانه/ دانشگاه اصفهان |زبان چينييزدپسر271729957
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