
 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                                                وم                                                  دفصل 

  ومدفصل    14 صفحه    ي هنرآزمايش گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  شود مطالب فصل اول اين دفترچه راهنما توصيه مي ـــنرهـه داوطلبان گروه آزمايشي ب
 .را به دقت مطالعه نمايند)  كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشتهو ضوابط توضيحات و شرايط ( 

  دومفصل 
  

                                                                                                                                                                                                                                     )        (  
  
  
  
  
  
، لباس، عكاسي، كارداني هنرهاي تجسمي، كتابت و نگارگريارتباط تصويري، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي : هاي تحصيلي پذيرش دانشجو در رشته - 

هنگسازي، نوازندگي ، آ)از زيرگروه چهار(، ادبيات نمايشي، بازيگري و نمايش عروسكي )از زيرگروه دو(، طراحي صنعتي )از زيرگروه يك(مجسمه سازي و نقاشي 
  .پذيرد به صورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي 1395در آزمون سراسري سال ) از زيرگروه پنج(نوازندگي موسيقي جهاني  و موسيقي ايراني

از طريق پايگاه ) 30/4/95ايت لغ 20/4/95(هاي تحصيلي فوق كه در زمان مقرر عالقمندي خود را در تاريخ مقرر  كليه داوطلبان عالقمند به هر يك از رشته - 
هاي مورد  توانند كدرشته محل ند، مييانم مي تو يا شرك  نموده هاي مربوط نيز شركت هاي عملي رشته در آزموناينترنتي سازمان سنجش به اين سازمان اعالم و 

بديهي است داوطلباني كه عالقمندي خود را . ته اينترنتي درج نماينددر فرم انتخاب رش) 150تا  1از اولويت (عالقه خود را در هر اولويتي كه عالقه داشته باشند 
باشند و در صورت درج اين كدرشته  ها نمي اند، مجاز به انتخاب اين رشته هاي عملي مربوطه شركت نكرده هاي فوق اعالم ولي در آزمون به شركت در رشته

  .ها، انتخاب آنان حذف خواهد شد محل
 . مربوط به گروه آزمايشي هنر در جدول ذيل درج گرديده است  در زيرگروه امتحاني  از دروس  يك هر  ها و ضرائب از زيرگروه  يك هر  مواد امتحاني - 

  كد گروه نام گروه آزمايشي مواد امتحاني هاي آزمايشي ضرايب دروس به تفكيك زيرگروه
1 زيرگروه 2زيرگروه  3زيرگروه  4زيرگروه  5زيرگروه  آزمايشي

3 3 3 3 4 درك عمومي هنر - 1

 4 هــنر

1 1 1 3 1 درك عمومي رياضي ـ فيزيك  - 2
1 1 2 2 1 ترسيم فني - 3
1 2 2 4 4 خالقيت تصويري و تجسمي - 4
1 4 1 1 1 خالقيت نمايشي - 5
4 1 1 1 1 خالقيت موسيقي - 6
1 1 1 1 1 خواص مواد - 7

  
  ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)هـــنر( 4ي هاي تحصيلي گروه آزمايش رشته

رديف 
 رشته

نوع گزينش  مقطع تحصيلي زيرگروه نام گرايش نام رشته
 )هاي روزانه دوره(

 كشوري كارشناسي 1 ارتباط تصويري1

 كشوري كارشناسي 2 باستان شناسي3

 كشوري كارشناسي 1 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي4

 كشوري ناسيكارش 1چاپ6

 كشوري كارشناسي 4سينما7

 كشوري كارشناسي 1 صنايع دستي8

 كشوري كارشناسي 2 طراحي صنعتي11

 كشوري كارشناسي 1عكاسي13

 كشوري كارشناسي 1فرش18

 كشوري كارشناسي 4 كارگرداني تلويزيون19

 كشوري كارشناسي 1 كتابت و نگارگري20

 كشوري كارشناسي 5 ايراني نوازندگي موسيقي21

 كشوري كارشناسي 1 مجسمه سازي22

 كشوري كارشناسي 3 مرمت آثار تاريخي25

 كشوري كارشناسي 2 مرمت و احياي بناهاي تاريخي26

 كشوري كارشناسي 3موزه27

 كشوري كارشناسي 5 نوازندگي موسيقي جهاني28

 كشوري كارشناسي 1نقاشي29

 كشوري كارشناسي 4 نمايشي ادبيات30

 كشوري كارشناسي 2 هنر اسالمي31

 كشوري كارشناسي 1 هنرهاي تجسمي32

 كشوري كارشناسي 5 موسيقي نظامي33

 كشوري كارداني 2 كارداني باستان شناسي34

 كشوري كارداني 3كارداني حفاظت و مرمت آثار تاريخي36

 كشوري كارداني 2ي صنعتيكاربردي طراح -كارداني علمي 41

 كشوري كارداني 1كاربردي عكاسي خبري -كارداني علمي 42

 كشوري كارداني 1كاربردي فرش دستباف-كارداني علمي 45

 كشوري كارداني 3 كارداني موزه46
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  ومدفصل    15 صفحه    ي هنرآزمايش گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)هـــنر( 4ي هاي تحصيلي گروه آزمايش رشته
رديف 
 رشته

نوع گزينش  مقطع تحصيلي زيرگروه نام گرايش نام رشته
 )هاي روزانه دوره(

 كارداني هنرهاي تجسمي 47
 كشوري كارداني 1

 كشوري كارداني 1نقاشي
 شوريك كارداني 1گرافيك

 كشوري كارداني 1 كارداني هنرهاي سنتي48

 كشوري كارداني 4 كارداني هنرهاي نمايشي49

 كشوري كارداني 1 كاربردي گرافيك -كارداني علمي 50

 كشوري كارشناسي 1 هنرهاي صناعي53

 كشوري كارشناسي 1 طراحي پارچه62

 كشوري كارشناسي 1 طراحي لباس63

 كشوري كارشناسي 5 آهنگسازي64

 كشوري كارداني 1كاربردي گرافيك رايانه -كارداني علمي 65

 كشوري كارشناسي 4بازيگري66

 كشوري كارشناسي 1 طراحي صحنه67

 كشوري كارشناسي 4 نمايش عروسكي68

 كشوري كارداني 1كاربردي طراحي پوشاك -كارداني علمي 69

 كشوري كارداني 1هنر سفالگريكاربردي  -كارداني علمي 70

 كشوري كارداني 4 كاربردي انيميشن -كارداني علمي 71

 كشوري كارشناسي 2 مرمت بناهاي تاريخي73

  : مهم  تذكرات
  .شدخواهد محاسبه    4 با ضريب ،لباسطراحي هنرهاي تجسمي و طراحي پارچه و كارداني ، نقاشي،  ارتباط تصويري  هاي رشتهنمره درس طراحي  -1
  .شد خواهد  محاسبه 4  با ضريب  ،عملي  پروژه  ، درس سازي مجسمه  هاي رشته  در گزينش - 2
  .محاسبه خواهد شد 4با ضريب  ،طراحي صنعتي  نمره درس عملي طراحي براي رشته - 3
  .محاسبه خواهد شد 4با ضريب  ،نمره آزمون عملي رشته نمايش - 4
  .محاسبه خواهد شد  6 با ضريب ،جهاني و موسيقي نظامي موسيقينوازندگي  ،ايراني موسيقيازندگي نوهاي  رشتهعملي آزمون نمره  - 5
  .محاسبه خواهد شد  4با ضريب  ،رشته كارشناسي آهنگسازيعملي آزمون نمره  - 6
  .محاسبه خواهد شد  4با ضريب ، عكاسيرشته كارشناسي عملي آزمون نمره  - 7

  هاي مختلف يلي گروه آزمايشي هنر در دورههاي تحص رشته پذيرشجدول ظرفيت 

   دوره
 هاي تحصيلي  ظرفيت رشته

با اعمال نمره آزمون و  جمع
  سوابق تحصيلي

  منحصراً با اعمال
  سوابق تحصيلي

 3451 170  3281  روزانه
 28  - 28  سهميه مناطق محروم

 726  -  726  )شبانه(نوبت دوم 
 6230 6230  -  پيام نوردانشگاه 

 9115 8415 700غيرانتفاعيموزش عالي غيردولتي و آمؤسسات 
 32 -  32  پرديس خودگردان

 19582 14815  4767  جمع
  

  هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
ايـن  پـذيرش دانشـجو در   از نحوه ها،  دانشگاه) شبانه(نوبت دوم سهميه مناطق محروم و ، هاي روزانه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره -1

از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و همچنين اين دفترچه راهنما  اولدر فصل  ها دوره
 .مطلع گردندنيز اين دفترچه راهنما   )ها پيوست(م چهارفصل مندرج در 

نمايند، از ارائه  اقدام به پذيرش دانشجو مي 1395كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه - 2
بطـور جــد معـذور    ) شـبانه (رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتخوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 

 .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته شود  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي
 دانشگاه اروميه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي ا آزمونب روزانه 12101

- زن مرد 50 نقاشي با آزمون روزانه 12102
 )ويژه خواهران( تهران –) س(دانشگاه الزهرا 

- زن - 40 ارتباط تصويري با آزمون روزانه 12103
- زن - 30 صنايع دستي با آزمون روزانه 12104
- زن - 15 طراحي پارچه با آزمون روزانه 12105
- زن - 34 طراحي صنعتي با آزمون روزانه 12106

- زن -  15 طراحي لباس با آزمون روزانه 12107
- زن -  26 كتابت و نگارگري با آزمون روزانه 12108
- زن -  36 نقاشي با آزمون روزانه 12109
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 دانشگاه بجنورد

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
پذيرشنحوه  دوره تحصيلي محل  

دوم زن مرد اول
 25 25 - 50 ارتباط تصويري با آزمون روزانه 12110

20 30 - 50 صنايع دستي با آزمون روزانه 12111
 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

- زن مرد 40 ارتباط تصويري با آزمون روزانه 12112
- زن مرد 50 باستان شناسي با آزمون روزانه 12113
- زن مرد 40 طراحي صنعتي با آزمون روزانه 12114
- زن مرد 40 نقاشي با آزمون روزانه 12115

 دانشگاه بيرجند
- زن مرد 60 باستان شناسي با آزمون روزانه 12116
- زن مرد 40 صنايع دستي با آزمون روزانه 12117
- زن مرد 60 فرش با آزمون روزانه 12118
- زن مرد 40 يهنر اسالم با آزمون روزانه 12119
- زن مرد 15 باستان شناسي با آزمون نوبت دوم 12120
- زن مرد 20 صنايع دستي با آزمون نوبت دوم 12121
- زن مرد 10 فرش با آزمون نوبت دوم 12122
- زن مرد 20 هنر اسالمي با آزمون نوبت دوم 12123

 ينقزو - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين
- زن مرد 40 مرمت و احياي بناهاي تاريخي با آزمون روزانه 12124

 دانشگاه تهران
5 5 - 10 ادبيات نمايشي با آزمون روزانه 12125
6 6 - 12 ارتباط تصويري با آزمون روزانه 12126
5 5 - 10 بازيگري با آزمون روزانه 12127
5 5 - 10 طراحي صحنه نبا آزمو روزانه 12128

10 10 - 20 طراحي صنعتي با آزمون روزانه 12129
6 6 - 12 عكاسي با آزمون روزانه 12130
6 6 - 12 مجسمه سازي با آزمون روزانه 12131
6 6 - 12 نقاشي با آزمون روزانه 12132
5 5 - 10 نمايش عروسكي با آزمون روزانه 12133
6 6 - 12 نوازندگي موسيقي ايراني با آزمون روزانه 12134
6 6 - 12 نوازندگي موسيقي جهاني با آزمون روزانه 12135

 )المللي كيش محل تحصيل پرديس بين(دانشگاه تهران 
- زن مرد 20 طراحي صنعتي پرديس خودگردان 12136 با آزمون

 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- زن مرد 48 مرمت و احياي بناهاي تاريخي نهروزا 12138 با آزمون 
- زن مرد 12 مرمت و احياي بناهاي تاريخي با آزمون نوبت دوم 12139

 دانشگاه دامغان
- زن مرد 40 ادبيات نمايشي با آزمون روزانه 12140
- زن مرد 40 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي با آزمون روزانه 12141
- زن مرد 20 ادبيات نمايشي با آزمون نوبت دوم 12142
- زن مرد 20 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي با آزمون نوبت دوم 12143

 دانشگاه زابل
- زن مرد  35 بازيگري با آزمون روزانه 12144

- زن مرد 35 باستان شناسي با آزمون روزانه 12145
- زن مرد 35 مرمت آثار تاريخي با آزمون روزانه 12146
- زن مرد 15 بازيگري ت دومنوب 12147 با آزمون 
- زن مرد 15 باستان شناسي با آزمون نوبت دوم 12148
- زن مرد 15 مرمت آثار تاريخي با آزمون نوبت دوم 12149

 دانشگاه زنجان
- زن مرد 20 نقاشي با آزمون روزانه 12150

 دانشگاه سمنان
- زن مرد 20 ارتباط تصويري با آزمون روزانه 12151
- زن مرد 25 نايع دستيص با آزمون روزانه 12152
- زن مرد 20 طراحي پارچه با آزمون روزانه 12153
- زن مرد 20 طراحي صنعتي با آزمون روزانه 12154
- زن مرد 20 عكاسي با آزمون روزانه 12155
- زن مرد 35 فرش با آزمون روزانه 12156
- زن مرد 30 مرمت و احياي بناهاي تاريخي با آزمون روزانه 12157
- زن مرد 25 نقاشي با آزمون روزانه 12158
- زن مرد 7 ارتباط تصويري با آزمون نوبت دوم 12159
- زن مرد 10 صنايع دستي با آزمون نوبت دوم 12160
- زن مرد 10 طراحي پارچه با آزمون نوبت دوم 12161
- زن مرد 6 طراحي صنعتي نبا آزمو نوبت دوم 12162
- زن مرد 10 عكاسي با آزمون نوبت دوم 12163
- زن مرد 10 فرش با آزمون نوبت دوم 12164
- زن مرد 10 مرمت و احياي بناهاي تاريخي با آزمون نوبت دوم 12165
- زن مرد 10 نقاشي با آزمون نوبت دوم 12166

 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- زن مرد  30 صنايع دستي با آزمون روزانه 12167

- زن مرد 30 فرش با آزمون روزانه 12168
- زن مرد 20 مرمت بناهاي تاريخي با آزمون روزانه 12169
- زن مرد 30 نقاشي با آزمون روزانه 12170
- زن مرد 10 صنايع دستي با آزمون نوبت دوم 12171
- زن مرد 10 فرش با آزمون نوبت دوم 12172

- زن مرد  5 مرمت بناهاي تاريخي با آزمون نوبت دوم 12173
- زن مرد  5 نقاشي با آزمون نوبت دوم 12174
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  ومدفصل   17 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 )محل تحصيل دانشكده هنر و علوم انساني فارسان(دانشگاه شهركرد 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

مدو زن مرد اول
- زن مرد  30 صنايع دستي با آزمون روزانه 12175

- زن مرد 30 فرش با آزمون روزانه 12176
- زن مرد 1 صنايع دستي با آزمون نوبت دوم 12177
- زن مرد 1 فرش با آزمون نوبت دوم 12178

 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- زن مرد 25 بازيگري با آزمون روزانه 12179
- زن مرد 40 فرش با آزمون روزانه 12180
- زن مرد 30 مرمت و احياي بناهاي تاريخي با آزمون روزانه 12181
- زن مرد 20 نقاشي با آزمون روزانه 12182
- زن مرد 20 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12183
- زن مرد 25 بازيگري با آزمون نوبت دوم 12184
- زن مرد 30 ت و احياي بناهاي تاريخيمرم با آزمون نوبت دوم 12185
- زن مرد 25 نقاشي با آزمون نوبت دوم 12186
- زن مرد 20 هنر اسالمي با آزمون نوبت دوم 12187

 )محل تحصيل واحد شوشتر(اهواز  - دانشگاه شهيد چمران 
15 20 - 35 ارتباط تصويري با آزمون روزانه 12188
15 20 - 35 شينقا با آزمون روزانه 12189
5 5 - 10 ارتباط تصويري با آزمون نوبت دوم 12190

 دانشگاه شيراز
12 12 - 24 ارتباط تصويري با آزمون روزانه 12191
10 10 - 20 صنايع دستي با آزمون روزانه 12192
10 10 - 20 فرش با آزمون روزانه 12193

 دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
- زن مرد 45 مرمت بناهاي تاريخي با آزمون روزانه 12194

 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
- زن مرد 30 طراحي صنعتي با آزمون روزانه 12195

 دانشگاه كاشان
- زن مرد 14 باستان شناسي با آزمون روزانه 12196
- زن مرد 25 صنايع دستي با آزمون روزانه 12197
- زن مرد 25 فرش با آزمون روزانه 12198
- زن مرد 6 باستان شناسي با آزمون نوبت دوم 12199
- زن مرد 10 صنايع دستي با آزمون نوبت دوم 12200
- زن مرد 10 فرش با آزمون نوبت دوم 12201

 سنندج - دانشگاه كردستان 
- زن مرد 35 نوازندگي موسيقي ايراني با آزمون روزانه 12202

 رشت -نشگاه گيالن دا
- زن مرد 35 ارتباط تصويري با آزمون روزانه 12203
- زن مرد 35 نقاشي با آزمون روزانه 12204
- زن مرد 35 نوازندگي موسيقي ايراني با آزمون روزانه 12205
35 زن مرد - ارتباط تصويري با آزمون نوبت دوم 12206
35 زن مرد - نقاشي ا آزمونب نوبت دوم 12207

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
- زن مرد 20 صنايع دستي با آزمون روزانه 12208
- زن مرد 20 صنايع دستي با آزمون نوبت دوم 12209

 )محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري نوشهر(بابلسر  -دانشگاه مازندران 
- زن مرد 50 هنرهاي صناعي با آزمون روزانه 12210

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زن مرد 30 باستان شناسي با آزمون روزانه 12211
- زن مرد 28 صنايع دستي با آزمون روزانه 12212
- زن مرد 28 نقاشي با آزمون روزانه 12213
- زن مرد 28 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12214
- زن مرد 10 باستان شناسي با آزمون نوبت دوم 12215
- زن مرد 10 صنايع دستي با آزمون نوبت دوم 12216
- زن مرد 10 نقاشي با آزمون نوبت دوم 12217
- زن مرد 10 هنر اسالمي با آزمون نوبت دوم 12218

 دانشگاه نيشابور
- زن مرد 20 ارتباط تصويري با آزمون روزانه 12219
- زن مرد 20 مجسمه سازي با آزمون روزانه 12220
- زن مرد 20 نقاشي با آزمون روزانه 12221
- زن مرد 15 ارتباط تصويري با آزمون نوبت دوم 12222
- زن مرد 15 مجسمه سازي با آزمون نوبت دوم 12223
- زن مرد 15 نقاشي با آزمون نوبت دوم 12224

 بندر عباس - دانشگاه هرمزگان 
- زن مرد 25 يصنايع دست با آزمون روزانه 12225
- زن مرد 7 صنايع دستي با آزمون نوبت دوم 12226

 دانشگاه هنر
- زن مرد 8 ادبيات نمايشي با آزمون روزانه 12227
- زن مرد 10 ارتباط تصويري با آزمون روزانه 12228

- زن مرد كارگرداني -پذيرش با عنوان بازيگري  8 بازيگري مونبا آز روزانه 12229
- زن مرد 24 سينما با آزمون روزانه 12230
- زن مرد 10 صنايع دستي با آزمون روزانه 12231
- زن مرد 10 طراحي پارچه با آزمون روزانه 12232
- زن مرد 8 طراحي صحنه با آزمون روزانه 12233

- زن مرد  10 طراحي صنعتي با آزمون روزانه 12234
- زن مرد  10 عكاسي با آزمون روزانه 12235
- زن مرد  14 فرش با آزمون روزانه 12236



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   18 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 هنردانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
 

- زن مرد 10 مجسمه سازي با آزمون روزانه 12237
- زن مرد 10 شينقا با آزمون روزانه 12238
- زن مرد 8 نمايش عروسكي با آزمون روزانه 12239
- زن مرد 4 ادبيات نمايشي با آزمون نوبت دوم 12240
- زن مرد 5 ارتباط تصويري با آزمون نوبت دوم 12241

- زن مرد كارگرداني -پذيرش با عنوان بازيگري  4 بازيگري با آزمون نوبت دوم 12242
- زن مرد 12 سينما با آزمون نوبت دوم 12243
- زن مرد 6 صنايع دستي با آزمون نوبت دوم 12244
- زن مرد 6 طراحي پارچه با آزمون نوبت دوم 12245
- زن مرد 4 طراحي صحنه با آزمون نوبت دوم 12246
- زن مرد 6 طراحي صنعتي با آزمون نوبت دوم 12247
- زن مرد 5 عكاسي با آزمون نوبت دوم 12248
- زن مرد 7 فرش با آزمون نوبت دوم 12249
- زن مرد 5 مجسمه سازي با آزمون نوبت دوم 12250
- زن مرد 5 نقاشي با آزمون نوبت دوم 12251
- زن مرد 4 نمايش عروسكي با آزمون نوبت دوم 12252

 )محل تحصيل پرديس كرج(دانشگاه هنر 
- زن مرد 8 سازيآهنگ با آزمون روزانه 12253
- زن مرد 10 نوازندگي موسيقي ايراني با آزمون روزانه 12255
- زن مرد 10 نوازندگي موسيقي جهاني با آزمون روزانه 12256
- زن مرد 4 آهنگسازي با آزمون نوبت دوم 12257
- زن مرد 5 نوازندگي موسيقي ايراني با آزمون نوبت دوم 12258
- زن مرد 5 نوازندگي موسيقي جهاني با آزمون نوبت دوم 12259

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- - مرد 25 طراحي صنعتي با آزمون روزانه 12260
25 زن - - طراحي صنعتي با آزمون روزانه 12261
30 زن - - فرش با آزمون روزانه 12262
- - مرد 35 مرمت آثار تاريخي زمونبا آ روزانه 12263
30 زن - - مرمت آثار تاريخي با آزمون روزانه 12264
115 زن - - هنر اسالمي با آزمون روزانه 12265
- - مرد 35 فرش صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12266
- - مرد 135 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12267

 دانشگاه هنر اصفهان
15 15 - 30 يارتباط تصوير با آزمون روزانه 12268
12 13 - 25 صنايع دستي با آزمون روزانه 12269
15 15 - 30 طراحي صنعتي با آزمون روزانه 12270
9 8 - 17 عكاسي با آزمون روزانه 12271

12 13 - 25 فرش با آزمون روزانه 12272
10 10 - 20 كتابت و نگارگري با آزمون روزانه 12273
13 12 - 25 مرمت آثار تاريخي با آزمون روزانه 12274
13 12 - 25 مرمت بناهاي تاريخي با آزمون روزانه 12275
13 12 - 25 موزه با آزمون روزانه 12276
7 8 - 15 نقاشي با آزمون روزانه 12277

12 13 - 25 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12278
 دانشگاه هنر شيراز

- زن مرد 20 فرش با آزمون روزانه 12279
- زن مرد 20 مرمت بناهاي تاريخي با آزمون روزانه 12280
- زن مرد 25 موزه با آزمون روزانه 12281
- زن مرد 32 كارداني باستان شناسي با آزمون روزانه 12282

 دانشگاه يزد
- زن مرد 20 ارتباط تصويري با آزمون روزانه 12283
- زن مرد 20 ينقاش با آزمون روزانه 12284

 دكتر شريعتي - اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه
- زن - 34 ارتباط تصويري با آزمون روزانه 12285
34 زن - - ارتباط تصويري با آزمون نوبت دوم 12286

  
 مناطق محرومهاي تحصيلي  رشته

  :خيلي مهم اتتذكر
اند، مجاز به انتخاب  لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون«اطق محروم هاي تحصيلي سهميه من نحوه پذيرش در رشته -1

 .باشند ها نمي اين كدرشته محل
 .باشد مي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  دوره تحصيلي در كليه رشته - 2
و همچنـين  م از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم مندرج در فصل اول هاي محرو هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 3

  .مطلع گردنداين دفترچه راهنما ) ها پيوست(م چهارها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در فصل  شرايط و ضوابط دانشگاه
 )اهر، ورزقان و هريس( ذربايجان شرقيآمخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان 

 توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل 
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

- دانشگاه هنر اسالمي تبريز زن 1 - فرش 13459
 بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و

- دانشگاه تهران زن - 1 طراحي صحنه 13460
مرد اصفهاندانشگاه هنر  - - 1 طراحي صنعتي 13461

- )ويژه خواهران( تهران –) س(دانشگاه الزهرا  زن - 1 طراحي لباس 13462



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   19 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان

 توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل 
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

1 سنندج -گاه كردستان دانش 1 - 2 نوازندگي موسيقي ايراني 13463
 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

مرد همدان -دانشگاه بوعلي سينا  - - 4 طراحي صنعتي 13464
- )ويژه خواهران( تهران –) س(دانشگاه الزهرا  زن - 2 طراحي لباس 13465
 ويراحمدب مخصوص داوطلبان بومي استان كهكيلويه و

مرد )محل تحصيل پرديس كرج(دانشگاه هنر  زن - 2 آهنگسازي 13466
مرد دانشگاه هنر اصفهان زن - 2 طراحي صنعتي 13467

مرد دانشگاه شيراز زن - 2 فرش 13468
 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان

مرد قزوين -) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين زن - 2 اهاي تاريخيمرمت و احياي بن 13469
 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان

1 دانشگاه دامغان 1 - 2 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 13470
دانشگاه هنر 1 1 - 2 سينما 13471
دانشگاه زابل 1 1 - 2 مرمت آثار تاريخي 13472
مرد )محل تحصيل پرديس كرج(دانشگاه هنر  - - 1 نوازندگي موسيقي ايراني 13473
مرد )محل تحصيل پرديس كرج(دانشگاه هنر  - - 1 نوازندگي موسيقي جهاني 13474

  

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته
  :تذكر خيلي مهم

ط منـدرج  هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از شرايط و ضوابط مؤسسات ذيـرب   داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
از شرايط و ضـوابط اختصاصـي و   و همچنين اين دفترچه راهنما  اولسسات در فصل ؤها و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه م در پيوست

  .مطلع گردندنيز اين دفترچه راهنما   )ها پيوست(م چهارفصل مندرج در  ،نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر مؤسسه
مجلـس محتـرم شـوراي اسـالمي و      10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  جش و پذيرش دانشجو در دانشگاهقانون سن 5براساس ماده  - 2

ها، پذيرش  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 29/1/95ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ مپنجمصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته     . شود ات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام ميها و مؤسس ظرفيت دانشگاه% 70براي حدود 

پـذيرش در كليـه   . پـذيرد  صورت مي) معدل كتبي ديپلم(مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  ها و هاي دانشگاه محل
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود صيلي صورت ميهاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تح كدرشته

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

 تهران - سوره غيرانتفاعيدانشگاه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
60 زن مرد  - 12388 ارتباط تصويري با آزمون

- زن مرد 60 12389 سينما با آزمون
60 زن مرد - 12390 نقاشي با آزمون
45 زن مرد - 12391 ادبيات نمايشي فا با سوابق تحصيليصر
- زن مرد 60 12392 صنايع دستي صرفا با سوابق تحصيلي
45 زن مرد - 12393 طراحي صحنه صرفا با سوابق تحصيلي
60 زن مرد - 12394 كتابت و نگارگري صرفا با سوابق تحصيلي
45 زن مرد - 12395 نمايش عروسكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 ميهنر اسال  12396 صرفا با سوابق تحصيلي

 آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه 
- زن مرد 60 12397 طراحي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان - شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه 
- زن مرد 60 12398 مرمت و احياي بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -هنگ علم و فر غيرانتفاعيدانشگاه 
- زن مرد 60 12399 ارتباط تصويري با آزمون
- زن مرد 60 12400 طراحي پارچه با آزمون
- زن - 60 12401 طراحي لباس با آزمون
- زن مرد 60 12402 نقاشي با آزمون
- زن مرد 60 12403 هنر اسالمي با آزمون

 يزد -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه 
- زن مرد حد يزدمحل تحصيل وا 60 12404 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 12405 صنايع دستي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 12406 طراحي پارچه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 12407 فرش تحصيلي صرفا با سوابق
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 12408 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 12409 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -آپادانا  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12410 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12411 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 12412 كارداني هنرهاي تجسمي گرايش نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرمسار - اديبان  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 100 كاربردي انيميشن -كارداني علمي   12413 صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز - ارم  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 يريارتباط تصو  12414 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12415 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12416 طراحي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12417 عكاسي صرفا با سوابق تحصيلي



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   20 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 شيراز - موسسه غيرانتفاعي ارم   ادامه

فيت پذيرش ظر جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 12418 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12419 كارداني حفاظت و مرمت آثار تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 12420 كارداني هنرهاي تجسمي گرايش گرافيك فا با سوابق تحصيليصر
- زن مرد 100 12421 كارداني هنرهاي تجسمي گرايش نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -استرآباد  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12422 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12423 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي گرافيك -ي كارداني علم  12424 صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران(اصفهان  –المهدي مهر  غيرانتفاعيموسسه 
- زن - 60 12425 طراحي لباس صرفا با سوابق تحصيلي

 يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12426 طراحي لباس صرفا با سوابق تحصيلي

 جهرم -ديشه ان غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12427 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي

 نيشابور -ثامن  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12428 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي

 آباد نجف –جامي  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12429 طراحي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -حكمت  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12430 ادبيات نمايشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12431 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران(مشهد  –حكيم طوس  غيرانتفاعيموسسه 
- زن - 60 12432 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه - حكيم ناصرخسرو  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12433 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12434 طراحي لباس صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12435 عكاسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12436 هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 12437 كارداني هنرهاي تجسمي گرايش گرافيك صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - خاوران  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12438 طراحي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12439 طراحي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران(كرمان  –رسالت  غيرانتفاعيموسسه 
- زن - 60 12440 طراحي لباس صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران(كرج  -رسام  غيرانتفاعيموسسه 
- زن - 60 12441 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 60 12442 طراحي پارچه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 60 12443 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 زنجان - روزبه  عيغيرانتفاموسسه 
- زن مرد 100 كاربردي انيميشن -كارداني علمي   12444 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12445 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -سپهر  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 100 12446 سينما با آزمون
- زن - 60 رتباط تصويريا  12447 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12448 بازيگري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 60 12449 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12450 نوازندگي موسيقي ايراني صرفا با سوابق تحصيلي

 گلبهار - سناباد  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 ريارتباط تصوي  12451 صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه -شهيد رضايي  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12452 طراحي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -صالحان  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12453 طراحي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل -طبري  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 اط تصويريارتب  12454 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12455 عكاسي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12456 مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي

 رفسنجان -عالمه جعفري  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 خيمرمت بناهاي تاري  12457 صرفا با سوابق تحصيلي

 كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12458 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -عالمه قزويني  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12459 طراحي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 نهمدا - عمران و توسعه  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12460 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -فردوس  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد  60 12461 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 60 12462 صنايع دستي صرفا با سوابق تحصيلي



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   21 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس   ادامه

ذيرش ظرفيت پ جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 12463 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12464 نوازندگي موسيقي ايراني صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران(خميني شهر اصفهان  -فيض االسالم  غيرانتفاعيموسسه 
- زن - 60 12465 طراحي لباس صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 60 12466 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - كاويان  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12467 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي

 نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12468 آهنگسازي يصرفا با سوابق تحصيل
- زن مرد 60 12469 ادبيات نمايشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12470 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12471 بازيگري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12472 سينما صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12473 صنايع دستي يليصرفا با سوابق تحص
- زن مرد 60 12474 طراحي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12475 طراحي لباس صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12476 كارگرداني تلويزيون صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12477 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12478 نوازندگي موسيقي ايراني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 12479 كارداني هنرهاي تجسمي گرايش گرافيك صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -گلستان  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12480 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12481 مرمت و احياي بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 12482 كارداني باستان شناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -المعي گرگاني  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12483 ادبيات نمايشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12484 بازيگري صرفا با سوابق تحصيلي

 نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 تصويري ارتباط  12485 صرفا با سوابق تحصيلي

 رويان نور - مازيار  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد  60 12486 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 60 12487 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12488 كارداني هنرهاي تجسمي گرايش گرافيك صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران - معماري و هنر پارس  يرانتفاعيغموسسه 
- زن مرد 60 12489 سينما با آزمون
- زن مرد 60 12490 مرمت و احياي بناهاي تاريخي با آزمون
- زن مرد 60 12491 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد  60 12493 طراحي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 60 12494 طراحي لباس صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12495 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12496 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك -موالنا  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12497 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12498 طراحي صنعتي بق تحصيليصرفا با سوا
- زن مرد 100 12499 كارداني هنرهاي تجسمي گرايش گرافيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 12500 كارداني هنرهاي تجسمي گرايش نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -ميرعماد  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12501 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي
نز مرد  - 60 12502 چاپ صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12503 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -ميزان  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 100 كاربردي گرافيك -كارداني علمي   12504 صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - ) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12505 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12506 بازيگري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12507 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12508 طراحي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 آباد نجف غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 100 گرايش گرافيككارداني هنرهاي تجسمي   12509 صرفا با سوابق تحصيلي

 محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12510 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12511 باستان شناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12512 طراحي پارچه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12513 عكاسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12514 كارگرداني تلويزيون صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12515 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي

 بيرجند -هرمزان  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 100 12516 كارداني هنرهاي تجسمي گرايش گرافيك صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان -هگمتانه  فاعيغيرانتموسسه 
- زن مرد 60 12517 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي هنر سفالگري -كارداني علمي   12518 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 12519 كارداني هنرهاي تجسمي گرايش نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -هنر  غيرانتفاعيموسسه 
- زن مرد 60 12520 ادبيات نمايشي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد  60 12521 ارتباط تصويري صرفا با سوابق تحصيلي



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   22 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 12522 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12523 عكاسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12524 كارگرداني تلويزيون صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 12525 نقاشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي انيميشن -كارداني علمي   12526 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي هنر سفالگري -كارداني علمي   12527 صرفا با سوابق تحصيلي

  
  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور شتهر

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

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

ها، پذيرش  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 29/1/95ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ پنجممصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته     . شود انجام مي ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي ظرفيت دانشگاه% 70براي حدود 

پـذيرش در كليـه   . پـذيرد  صورت مي) معدل كتبي ديپلم(مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  ها و هاي دانشگاه محل
   .بودگيرد، به روش متمركز خواهد  هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي كدرشته

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

  
 مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

ظرفيت گرايش/ ان رشته عنو نحوه پذيرش كدرشته محل
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12287 ارتباط تصويري
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12288 صنايع دستي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12289 عكاسي

100 صرفا با سوابق تحصيلي 12290 فرش
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12291 مرمت و احياي بناهاي تاريخي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12292 نقاشي

100 صرفا با سوابق تحصيلي 12293 هنر اسالمي
100 صرفا با سوابق تحصيلي 12294 هنرهاي صناعي

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12295 فرش
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12296 نقاشي
50 اسالميهنر  صرفا با سوابق تحصيلي 12297 

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
100 صرفا با سوابق تحصيلي 12298 هنر اسالمي

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12299 هنر اسالمي

 هانمركز اصف -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12300 ارتباط تصويري
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12301 صنايع دستي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12302 طراحي پارچه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12303 عكاسي

100 صرفا با سوابق تحصيلي 12304 فرش
50 تحصيلي صرفا با سوابق 12305 مرمت و احياي بناهاي تاريخي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12306 هنر اسالمي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12307 هنرهاي صناعي

 مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12308 مرمت و احياي بناهاي تاريخي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12309 هنر اسالمي

 مركز بوشهر -ن بوشهر دانشگاه پيام نور استا
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12310 ارتباط تصويري
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12311 مرمت و احياي بناهاي تاريخي

 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12312 صنايع دستي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12313 طراحي پارچه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12314 فرش

100 صرفا با سوابق تحصيلي 12315 كتابت و نگارگري
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12316 مرمت و احياي بناهاي تاريخي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12317 نقاشي

100 صرفا با سوابق تحصيلي 12318 هنر اسالمي
100 ليصرفا با سوابق تحصي 12319 هنرهاي صناعي

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12320 ارتباط تصويري
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12321 عكاسي

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12322 ارتباط تصويري
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12323 هنر اسالمي

  
 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 

گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 
ارتباط تصويري 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12324

 مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
نقاشي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12325

 مركز فردوس -راسان جنوبي دانشگاه پيام نور استان خ
صنايع دستي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12326
هنر اسالمي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12327

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صنايع دستي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12328
هنر اسالمي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12329

 مركز قوچان -ر استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نو
صنايع دستي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12330
طراحي پارچه 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12331

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صنايع دستي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12332
طراحي پارچه 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12333

ابت و نگارگريكت 100 صرفا با سوابق تحصيلي 12334
هنر اسالمي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12335

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
ارتباط تصويري 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12336
عكاسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12337
هنر اسالمي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12338

 واحد سلطانيه - گاه پيام نور استان زنجان دانش
مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12339
هنر اسالمي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12340

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
طراحي پارچه 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12341
مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12342
نقاشي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12343

هنر اسالمي 100 صرفا با سوابق تحصيلي 12344
 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

صنايع دستي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12345
 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

ي تاريخيمرمت و احياي بناها 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12346
 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

صنايع دستي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12347
هنر اسالمي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12348

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
عكاسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12349

هنر اسالمي 140 صرفا با سوابق تحصيلي 12350
 مركز فيروزآباد -دانشگاه پيام نور استان فارس 

صنايع دستي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12351
 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 

ارتباط تصويري 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12352
صنايع دستي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12353

كتابت و نگارگري 100 صرفا با سوابق تحصيلي 12354



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   23 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

50 صرفا با سوابق تحصيلي 12355 مرمت و احياي بناهاي تاريخي
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12356 نقاشي

 مركز قم -ر استان قم دانشگاه پيام نو
100 صرفا با سوابق تحصيلي 12357 كتابت و نگارگري

 مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12358 كتابت و نگارگري

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 يصرفا با سوابق تحصيل 12359 مرمت و احياي بناهاي تاريخي

 مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12360 مرمت و احياي بناهاي تاريخي

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
100 صرفا با سوابق تحصيلي 12361 هنر اسالمي

 واحد رضوانشهر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
50 با سوابق تحصيلي صرفا 12362 هنر اسالمي

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12363 صنايع دستي

100 صرفا با سوابق تحصيلي 12364 هنر اسالمي
100 صرفا با سوابق تحصيلي 12365 هنرهاي صناعي

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
50 ابق تحصيليصرفا با سو 12366 فرش
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12367 هنر اسالمي

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 12368 فرش

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12369
 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 

هنر اسالمي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12370
هنرهاي صناعي 100 صرفا با سوابق تحصيلي 12371

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
هنر اسالمي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12372

 مركز ميبد - ان يزد دانشگاه پيام نور است
ارتباط تصويري 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12373
صنايع دستي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12374

فرش 100 صرفا با سوابق تحصيلي 12375
كتابت و نگارگري 100 صرفا با سوابق تحصيلي 12376
نقاشي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12377

هنر اسالمي 100 سوابق تحصيليصرفا با  12378
 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 

ارتباط تصويري 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12379
صنايع دستي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12380
طراحي پارچه 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12381
عكاسي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12382

فرش 100 صرفا با سوابق تحصيلي 12383
مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12384
نقاشي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12385
هنر اسالمي 50 صرفا با سوابق تحصيلي 12386

هنرهاي صناعي 140 صرفا با سوابق تحصيلي 12387
    

  
    

  نيمه متمركزهاي تحصيلي  شتهر
  :تذكر خيلي مهم

  متمركز در فصل اول و همچنين شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه هاي نيمه شرايط و ضوابط و نحوه گزينش رشته براي اطالع ازاوطلبان د -1
  .مراجعه نماينداين دفترچه راهنما ) ها پيوست( مچهار، مندرج در فصل ها پيوستصدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران به بخش 

لذا داوطلباني كه در جلسه آزمـون شـركت   . باشد مي» با آزمون«ه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران هاي تحصيلي دانشگا نحوه پذيرش در رشته - 2
 .باشند ها نمي اند، مجاز به انتخاب اين كدرشته محل ننموده

 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال ه تحصيليدور كدرشته محل   نحوه پذيرش 

زن مرد  اول دوم
زن مرد  تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي - 20 با آزمون روزانه 21823

- مرد كارگرداني تلويزيون - 20 با آزمون روزانه 21824
- مرد تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي - 10 با آزمون نوبت دوم 21886

- مرد  كارگرداني تلويزيون - 10 با آزمون نوبت دوم 21887
  )محل تحصيل پرديس كرج(دانشگاه هنر 

  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايرانـ 
موسيقي نظامي - 5 - مرد ـ شرايط در انتهاي دفترچه  با آزمون روزانه 12254

  
  
  
  
  
  
 


