
 

   .(جنسیت زن)انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان گروه آزمایشی علوم انسانی

 حامد بهمنی -تنظیم: نعمت اهلل بهمنی گردآوری و   
 

 به نام خدا   

 داوطلبین و اولیاء گرامی: 

صیدون، باغملک، ایذه، هفت  لت ،    ی شهرهایسهمیه رشته های دانشگاه فرهنگیان فقطداوطلبان ابتدا میتوانند  

 انتخاب خواهند داش . 83را انتخاب لنند له  عشایر استان، دهدز، مسجد سلیمان، اللی و اندیکا

( حتما وارد لنید چتون  انتخاب 151با لحاظ محدودی  سایر شهرهای استان را)  لد رشته مح  از 111 در ادامه 

پذیرش سهمیه شهر های  خود را تکمی  لنند، شما را  نتواننداگر داوطلبان بومی سایر شهرهای استان به هر دلی  

 داوطلبان منطقه ما بوده اس  و برخی با این روش پذیرفته شده اند.خواهند لرد و سال گذشته این امکان به نفع 

 بته ترتیت    ته مح  های سایر شهرهای استتان را لد رش همچنین  سهمیه ی بومی و لد رشته مح  لد رشته 83 

 چینش لردیم:زیر 

 دبیری های صیدون .1

 دبیری های باغملک .1

 های ایذهدبیری  .8

 ابتدایی صیدون .4

 ابتدایی باغملک .5

 دبیری های دهدز .6

 آموزش ابتدایی هفتک  .7

 ابتدایی ایذه آموزش .3

 آموزش ابتدایی دهدز .9

 بیری های مسجد سلیماند .11

 دبیری های اللی .11

 دبیری های اندیکا .11

 ی عشایردبیری ها .18

 ابتدایی عشایرآموزش  .14

 آموزش ابتدایی مسجد سلیمان .15

 آموزش ابتدایی اللی .16

 آموزش ابتدایی اندیکا .17

 )لدها را از دفترچه اصلی استخراج لنید(موزش ابتدایی سایر شهر های استانآدبیری ها و  .13

ر حس  عالقه، شرایط خانوادگی، فاصله ی محت  تحیتی ، محت     ب و بایس   بدیهی اس  هر داوطل  میتواند

 اولوی  های پیشنهادی ما را بازآرایی لند. شاوران و سایر همکاران صاح  نظر،و....سپس همفکری با م خدم 
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 لد رشته جنسی  تعداد مح  تحیی  مح  خدم  رشته تحییلی ولوی  های یشنهادیا

 48316 زن 1 تهران صیدون آموزش مشاوره 1
 48513 زن 1 دزفول صیدون آموزش الهیات 2
 48313 زن 1 نتهرا باغملک آموزش مشاوره 3
 48684 زن 1 اهواز باغملک آموزش ادبیات 4

 48516 زن 1 دزفول باغملک  آموزش الهیات 5
 48667 زن 1 خرم آباد باغملک آموزش علوم اجتماعی 6
 48515 زن 1 خرم آباد باغملک آموزش تاریخ 7
 48315 زن 1 تهران ایذه آموزش مشاوره 8
 48555 زن 1 تهران ایذه آموزش جغرافیا 9
 48688 زن 1 اهواز ایذه آموزش ادبیات 11
 47613   زن 1 اهواز ایذه آموزش تربی  بدنی 11
 48666 زن 1 خرم آباد ایذه آموزش علوم اجتماعی 12
 48557 زن 1 دزفول صیدون  آموزش ابتدایی 13
 48555 زن 7 دزفول باغملک آموزش ابتدایی 14
 48685 زن 1 اهواز دهدز آموزش ادبیات 15
 48517 زن 1 دزفول دهدز آموزش الهیات 16
 48663 زن 1 خرم آباد دهدز آموزش علوم اجتماعی 17
 48561 زن 1 دزفول هفتک  آموزش ابتدایی 18
 47554 زن 3 دزفول ایذه آموزش ابتدایی 19
 48556 زن 1 دزفول دهدز  آموزش ابتدایی 21
 48317 زن 1 تهران مسجد سلیمان آموزش مشاوره 21
 48731 زن 1 اهواز مسجد سلیمان آموزش مشاوره 22
 48686 زن 1 اهواز مسجد سلیمان آموزش ادبیات 23
 48511 زن 1 دزفول مسجد سلیمان  آموزش الهیات 24
 47619 زن 1 اهواز مسجد سلیمان آموزش تربی  بدنی 25
 48519 زن 1 دزفول اللی الهیات آموزش 26
 48681 زن 1 اهواز اندیکا آموزش ادبیات 27
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 48538  زن 1 اهواز اندیکا آموزش عربی 28
 48665 زن 1 خرم آباد اندیکا  آموزش علوم اجتماعی 29
 48774 زن 1 اهواز عشایر آموزش مشاوره 31
 48613 زن 1 اهواز عشایر آموزش ادبیات 31
 48531 زن 1 اهواز عشایر آموزش عربی 32
 48515 زن 1 دزفول عشایر آموزش الهیات 33
 48664 زن 1 خرم آباد عشایر آموزش علوم اجتماعی 34
 47544 زن 14 اهواز عشایر آموزش ابتدایی 35
 48559 زن 9 دزفول مسجد سلیمان آموزش ابتدایی 36
 47558 زن 1 دزفول اندیکا آموزش ابتدایی 37
 48553 زن 16 دزفول اللی آموزش ابتدایی 38

 .انتخاب کنید حتماسایر شهرهای استان خوزستان را  از کد رشته محل های   111  و در ادامه

 

 


