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  :شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو) 1
  :شرايط عمومي و اختصاصي )1- 1

 .دفترچه راهنما باشنداين داوطلبان بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در  -
 .داوطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي، نبايد منعي داشته باشند -
يـا  و   عـالي   آمـوزش   هـا و مؤسسـات   دانشـگاه  )فوق ديـپلم (كارداني  هاي در دوره 30/11/1393كه حداكثر تا تاريخ ي برادران كليه  -

شوند و رشته تحصيلي آنها، به تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فنـاوري   التحصيل مي فارغ اي  و حرفه  فني  هاي آموزشكده  پيوسته  كارداني
بعـد از    يكسـاله   در مهلـت  و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي، فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته بوده و 

گروه آزمايشـي    تحصيلي  هاي در رشته  شدن پذيرفته  اند، در صورت نام نموده ثبت  اين مرحلهدر   خدمت به   از اعزام و قبل  تحصيل   اتمام
 كـه   نحويه باالتر ب  در دوره)  ديپلم فوق(  كارداني  دوره  از واحدهاي  تعدادي  و با احتساب) فوق ديپلم(  باالتر از كارداني  ذيربط در مقطع

و   ، تحقيقـات  علـوم   ضـوابط وزارت   طبـق   تحصـيل   مدت  كمتر از طول سال 2باالتر   مقطع  به  از كارداني  آنان  تحصيل  مدت  حداكثر طول 
و گرديـده   لغـو    آنـان   قبولي صورت  در غير اين . خواهد بود  بالمانع وظيفه  از نظر نظام  آنان   باشد، قبولي  حصيليت  دوره  در همان  فنĤوري

  .را نيز ندارند  آينده سال  دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيليو يا پذيرش  در آزمون  شركت  حق  سراسري  هاي  برابر ضوابط آزمون
  :شرايط پذيرش دانشجو )2- 1

  :پذيرش شوند كه اين مرحلهتوانند در  داوطلباني مي
 .بوده و از نظر مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشند مندرج در اين دفترچه عمومي و اختصاصيضوابط واجد شرايط  -
 :دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي معتبر به شرح زير -

 .ديپلم كامل متوسطه براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه -
  .1393 ماهبهمن اخذ آن حداكثر تا پايان دانشگاهي براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و يا  مدرك پيش -
ها و مؤسسات آموزش عالي و يا شاغل به تحصيل در دوره كـارداني كـه حـداكثر تـا      دانشگاه) فوق دپيلم(مدرك كارداني  -

 .شوند التحصيل مي فارغ 30/11/93
شـوند   التحصـيل مـي   فـارغ  30/11/93و يا شاغل به تحصيل در دوره كارداني كه حداكثر تا ) فوق ديپلم( مدرك كارداني -

  .)باشند مي دانشگاهي اي يا كاردانش كه فاقد مدرك پيش داوطلبان داراي ديپلم فني و حرفهبراي (
 . شود دانشگاهي مالك عمل واقع مي هاي كارداني پيوسته، به جاي مدرك پيش آموختگان دوره مدرك كارداني دانش: تبصره

شدگان نهايي   انتخاب رشته و قرار گرفتن در رديف قبولنام و  ثبتكي از شرايط فوق را نداشته باشد، حتي در صورت يكه داوطلبي   در صورتي
لذا به داوطلباني كه . معذور خواهند بوداو از پذيرش محل قبولي آموزش عالي ات شود و مؤسس تلقي مي »يكن لم كان« وي، قبولي مرحلهاين در 

در ايـن مرحلـه   شود كه بـه هـيچ وجـه     ق را كسب ننمايند، تأكيد ميدهند تا تاريخ مقرر مدارك فو شرايط مورد نظر را ندارند و يا احتمال مي
  .نكنند شركت

  :گزينش دانشجو )2
  :روش گزينش دانشجو )2- 1

داوطلبان واجد شرايط مالك و مبناي  معدل كتبيكه فقط   هاي تحصيلي به روش متمركز خواهد بود، پذيرش در اين مرحله در كليه كدرشته
 در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي. گردد شدگان در يك مرحله و به طور يكجا اعالم مي ذيرفتهپ  گيرد و اسامي پذيرش قرار مي

در مقايسه با ساير داوطلباني ( دارد، به اولين كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري معدل كتبي ديپلمبر اساس  و...) از نظر سهميه، بوم و (
  :گردد شدگان، اقدامات زير انجام مي به منظور اعالم اسامي پذيرفته. شود ، در صورت وجود ظرفيت معرفي مي)كه شرايط مشابه وي را دارند

  .همراه ساير اطالعات آنان  داوطلبان و ذخيره كردن آنها به انتخابيهاي  بررسي كدرشته -
اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با  و مقايسه) لحاظ از هر( ا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت ويتعيين نقطه ي -

  .گيرد وضعيت مشابه وي انجام مي
  .شدگان اعالم اسامي پذيرفته -

پذيرد و نظر به اينكه دروس امتحاني  مي صورت) معدل كتبي ديپلم(بر اساس سوابق تحصيلي صرفاً از آنجا كه پذيرش داوطلبان : تبصره
متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه ....) رياضي، تجربي، انساني و (داوطلبان ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان 

صفحه بعد جدول داوطلبان را به  وت خواهد بود كه در اين خصوص توجهاشود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل كتبي متف متقاضي آن مي
  .دارد معطوف مي
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  با توجه به نوع ديپلم و گروه آزمايشي) ديپلم معدل كتبي(جدول ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي 
  نوع ديپلم

  
  گروه آزمايشي

  رياضي فيزيك
  )10كد (

  علوم تجربي
  )11كد (

  ادبيات و علوم انساني
  )12كد (

  علوم و معارف اسالمي
  )18كد (

  ساير عناوين ديپلم
، 15، 14، 13كدهاي (

  )20و  17، 16
  4/31  4/31  4/31  4/74  100  علوم رياضي و فني

  4/31  4/31  4/31  100  9/80  علوم تجربي
  2/41  100  100  2/41  2/41  علوم انساني

  8/69  8/69  8/69  100  100  نرـــه
  100  100  100  100  100  هاي خارجي زبان

  :گزينش بومي )2-2
 :گزيني اهداف بومي برخي از -

. )نظير مشكل كمبود خوابگاه، افت تحصيلي ناشي از دوري خانواده و مشكالت اقتصادي(كاهش مشكالت اقامتي و معيشتي دانشجويان و دانشگاه  - 1
، بتوانند از امكان گزينش بومي باعث خواهد شد تا داوطلبان هر ناحيه با امتيازات در نظر گرفته شده -3. هاي درون كشوري كاهش مهاجرت - 2

  .مند گردند هاي بومي بهره قبولي بيشتر در رشته
 :باشدذيل ميجدول به شرح نور و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي  هاي دانشگاه پيام رشتهگزينش بومي در  نحوه    -

 غيرانتفاعينور و موسسات آموزش عالي  هاي دانشگاه پيام در رشتههاي تحصيلي  نحوة گزينش رشتهجدول 

 نوع گزينش نام دوره
اي بومي ناحيهغيرانتفاعيغيردولتي و 

 دانشگاه پيام نور
ومي آن شهرستان و بپيام نور در هر شهرستان به داوطلبان آموزشي دانشگاه هاي مراكز يا واحدهاي  از ظرفيت رشته %70حدود 
 .يابد هاي تحت پوشش مركز يا واحد پذيرنده تخصيص مي ظرفيت به داوطلبان بومي شهرستان %30حدود 

  :تعيين استان بومي -
  :هاي تعيين استان بومي داوطلبان به شرح ذيل است مالك
براي داوطلبان نظام قديم و محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي و دو سال  محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطهدر صورتي كه  )الف

  .شود آخر دبيرستان براي داوطلبان نظام جديد در يك استان باشد، داوطلب بومي استان تلقي مي
وي در نظر گرفته  استان نباشد، محل تولد داوطلب به عنوان استان بومييك در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلبي در  )ب

  .شود مي
  .اند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تلقي خواهد شد داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را در خارج از كشور گذرانيده )ج
اند و همچنين استان تولد ايشان نيز خارج از كشور بوده است، استان بومي  داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانيده )د

  .اين قبيل داوطلبان تهران خواهد بود
  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  به  بومي  نواحي .گردد ايجاد مي  بومي  ناحيه  مجاور، يك  چند استان  از مجموع  :كشور  بومي  نواحي  بندي دسته*  

 كشور  بومي  نواحي  بندي دسته  جدول

  تابعه هاي استان بومي  نواحي

  .مركزيو   ، قم ، قزوين ، سمنان ، زنجان تهرانالبرز، )1( يك  ناحيه

 . و اردبيل  غربي  ، آذربايجان شرقي  آذربايجان)2(دو  ناحيه

 .و يزد  و بختياري  ، چهارمحال اصفهان)3( سه  ناحيه

 . كرمان و  و بلوچستان سيستان)4(چهار   ناحيه

 . و بويراحمد و هرمزگان ، كهگيلويه بوشهر، فارس)5( پنج  ناحيه

 . و همدان  ، كرمانشاه كردستان)6( شش  ناحيه

 . و لرستان ، خوزستان ايالم)7( هفت  ناحيه

 .  خراسان رضوي، خراسان شمالي ،خراسان جنوبي)8( هشت  ناحيه

 . ازندرانو م  ، گيالن گلستان)9( نه  ناحيه

  
  :انتخاب رشته )3
   :مختلف  آزمايشي  هاي در گروه  رشته  انتخاب -

هـر يـك   باشد، لذا داوطلبان  پذير مي منحصراً از طريق اينترنت امكان و در اين مرحله همزمانانتخاب رشته داوطلبان نام و  ثبتبا توجه به اينكه ) الف
بـا  هاي آزمايشي انتخـابي،   هاي تحصيلي مورد عالقه خود، از گروه يا گروه پس از انتخاب كدرشته محلالزم است  ،هاي آزمايشي پنجگانه از گروه

هـاي انتخـابي بـر     وارد نمودن كدرشتهنام و  ثبتنسبت به  www.sanjesh.org :مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني
هـاي انتخـابي    هاي انتخابي خود را پرينت و بعـد از كنتـرل مجـدد كدرشـته     كدرشتهنام و  فرم ثبتاساس تقدم عالقه اقدام و سپس يك نسخه از 

  . پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند
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  .است، انتخاب رشته كند نام نموده  كه در آن ثبت) هاي آزمايشي يا گروه( شيتواند منحصراً از گروه آزماي هر داوطلب مي) ب
كدرشـته   50، فقط يك فرم انتخاب رشته اينترنتي كه حـداكثر  )كرده باشند نام ثبتاعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي (  به همه داوطلبان)  ج

  .ديم وارد نماير، فقط دراين ف)كدرشته 50حداكثر ( هاي انتخابي خود را ت كليه كدرشتهبنابراين الزم اس. گردد در آن قابل درج است، ارائه مي
  :تذكرات -
. ، خـودداري نمائيـد  ايد نام نكرده در آن ثبتهاي آزمايشي كه  خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروهنام  ثبتدر انتخاب رشته بر اساس وضعيت  -

 .، باطل استايد متقاضي شركت در آنها نشدههاي آزمايشي كه  بديهي است كه انتخاب رشته از گروه
هايي را انتخـاب   ها توجه داشته و كدرشته و رشته )دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي( ها در انتخاب رشته به شرايط و ضوابط مربوط به دوره -

 .وابط آنها را دارا باشيدكنيد كه شرايط و ض
   :هاي انتخاب رشته مالك -
كليه ضوابط، شرايط و مقررات مندرج در اين دفترچه، در گزينش داوطلبان، مالك خواهد بود، لذا الزم است به موارد ذكـر شـده توجـه داشـته      -1

  .باشيد
معدل كتبي ديپلم خود را به صـورت دقيـق   ، نام ثبتلذا الزم است در زمان . مالك خواهد بودآنان  معدل كتبي ديپلمدر گزينش نهايي داوطلبان،  -2

باشـد و چنانچـه    نام، به عهـده داوطلبـان مـي    بديهي است مسئوليت درج معدل كتبي ديپلم بصورت غلط در هنگام ثبت. در تقاضانامه درج نماييد
ز اعالم نتايج نهايي اين سازمان نسبت به بررسي مجدد وضعيت داوطلبان با معـدل واقعـي   داوطلبي معدل خود را به  اشتباه غلط درج نمود، پس ا

كتبـي اعـالم شـده در      داوطلبان توجه داشته باشند در صورت مغـايرت معـدل كتبـي واقعـي و معـدل      .هيچگونه مسئوليتي ندارد) معدل صحيح(
 .اهد آمدنام پذيرفته شدگان ممانعت بعمل خو نام، از ثبت تقاضانامه ثبت

كـه در  دفترچـه   ايـن  5و  4شماره  هاي كه در پيوستغيرانتفاعي غيردولتي و و مؤسسات آموزش عالي پيام نور  به كليه ضوابط و شرايط دانشگاه -3
هـا منـدرج   محـل  سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج گرديده و نيز توضيحاتي كه در مقابل ستون مالحظات برخـي از كدرشـته  

 .توجه داشته باشيد است،
 165  بـرادران   قـد بـراي    طول  حداقل -1: شامل(نظر به اينكه متقاضيان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، الزم است واجد شرايط رشته مذكور  -4

 10/7 ديد چشـم   حداقل -3. باشند مي مستثني) قد(در مورد مذكور   ملي  تيم  قهرمانان -2 .باال  سانتيمتر به 158  خواهران  باال و براي  سانتيمتر به
گردد چنانچـه شـرايط ايـن     باشند لذا به داوطلبان متقاضي اين رشته تأكيد مي) داشتن سالمت جسماني و ارائه گواهي تندرستي -4). هفت دهم(

رديـف پذيرفتـه شـدگان نهـايي     بديهي است در صورت عدم رعايت ضوابط، چنانچه در . باشند، از انتخاب آن خودداري نمايند رشته را دارا نمي
  .گردد تلقي مي» كان لم يكن«قرار گيرند، پس از كنترل ضوابط از طريق مؤسسات ذيربط قبولي آنان 

آزمـون  نمـرات  هايي كـه پـذيرش آنهـا بـا      به رشته محل پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيليهاي  انتقال و تغيير رشته از رشته محل - 5
بنـدي آنهـا    هـاي تحصـيلي و اولويـت    شود كه دقت و توجه كافي در انتخاب كدرشته محل لذا توصيه مي. گيرد، ممنوع است سراسري صورت مي

 .   بعمل آورند
  :فرايند انتخاب رشته -
 .مندرجات آن اقدام كنيددريافت و نسبت به مطالعه دقيق از سايت اينترنتي سازمان سنجش را ) همين دفترچه(دفترچه راهنما  -1
 .نويس درج كنيدهاي انتخابي مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و در فرم پيشكد رشته -2
 www.sanjesh.org: به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشانينام و انتخاب رشته  براي تكميل فرم تقاضانامه ثبت -3

 .مراجعه نمائيد
 .كنترل نمائيدمجدداً خود را نويس  مندرج در فرم پيشاطالعات كليه ، نام تي ثبتاينترنقبل از تكميل فرم  -4
 .اينترنتي به صورت دقيق اقدام كنيد نام تقاضانامه ثبتنويس در فرم خود از روي فرم پيش اطالعاتنسبت به وارد كردن  - 5
 .بت به رفع آن اقدام نمائيدهاي خطاي احتمالي كه به شما داده شده توجه كرده و نسدر مرحله بعدي به پيام -6
ق يهاي انتخابي تطبشود توجه كرده و آنها را دقيقاً با رشتههاي انتخابي شما، نمايش داده ميبه عناوين رشته و دانشگاه كه بر اساس كد رشته -7

به اين موارد دقت داشته و در صورتي . شودهاي مختلف نمايش داده ميها و مقاطع مختلف، با رنگها در دورهدر اين مرحله عناوين رشته. دهيد
شود، مورد تأييد كه نمايش داده مي يي هاها و دانشگاهچنانچه همه رشته. ايد، به مرحله قبل برگشته و اصالح نمائيدكه در درج كد اشتباه كرده

 .شما است، به مرحله بعد برويد
نياز به تصحيح دارد، با زدن كليد مربوطه فرم تقاضانامه شما ينكه در صورتي كه شود، اول ادر مرحله بعد دو امكان در اختيار شما قرار داده مي -8

داده شده، با  توجه داشته باشيد چنانچه در اين صفحه نيز به شما تذكر. برگرديد و در غير اينصورت كليد تأييد نهايي را بزنيد قبلبه صفحه 
 .شما وجود ندارد فرم تقاضانامه زدن كليد تأييد نهايي، به هيچ وجه امكان ايجاد تغيير در

را يادداشت كرده ها  شمارهشود كه اين شود، تأكيد ميبه شما نمايش داده مي رقمي 16كد پيگيري رقمي و  7شماره پرونده در آخرين مرحله  -9
 .آن را نزد خود نگه داريد ،تايجتكميل شده خود را چاپ كرده و تا اعالم ن تقاضانامهو به صورت محرمانه نزد خود نگهداري كنيد و حتماً فرم 

  :تذكرات مهم
ها هاي محل دانشگاهها، شهرها، دانشگاه محل رشتههاي انتخابي مورد عالقه خود، بايد به اولويت انتخابي، مقطع تحصيلي رشتهدر كنترل كدرشته -1

 .ها، دقت كافي داشته باشيدهاي تحصيلي رشته و دوره
كد شماره پرونده و است تا زماني كه سيستم  بديهي. ادامه دهيد شماره پرونده و كدپيگيريرا تا دريافت نام و انتخاب رشته  ثبتبايد فرايند  -2

 .نام اينترنتي اقدام نماييد نام شما انجام نشده و بايستي مجدداً نسبت به تكميل فرم تقاضانامه ثبت پيگيري به شما ارائه نكرده است، ثبت

   :چند راجع به انتخاب رشتهنكاتي * 
هاي مورد عالقه خود را از هر يـك از   ، الزم است كليه كدرشتهاند نموده نام ثبتآن دسته از داوطلباني كه در دو گروه و يا سه گروه آزمايشي  -

 . نمايندوارد  50تا  1هاي آزمايشي مربوط از طريق اينترنت منحصراً در يك فرم انتخاب رشته از اولويت  گروه
هاي انتخـابي در   پذيرد، لذا اولويت كدرشته صورت مي معدل كتبي ديپلمهاي انتخابي بر اساس  با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در كدرشته -

كنـد و   هاي انتخابي وي تعيين مي هاي تحصيلي صرفاً تقدم ترتيب عالقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته محل فرم انتخاب رشته
 .ير ديگري در پذيرفته شدن وي نداردتأث

پس از اعالم نتايج براي پذيرفته شدگان هيچگونه تغييري در كدرشته قبولي داده نخواهد شد و اشـتباهات صـورت گرفتـه در انتخـاب رشـته       -
 .ورندهاي انتخابي بعمل آ لذا داوطلبان الزم است دقت كافي در انتخاب رشته و اولويت بندي كدرشته. بررسي نخواهد شد
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 نرـــهگروه آزمايشي 
  نرــههاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته

مجلس محترم شوراي اسالمي و مصوبه اولين جلسه  10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده 
و  ها ظرفيت دانشگاه% 60ها، پذيرش براي حدود  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 6/9/92شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 

نـور و مؤسسـات آمـوزش عـالي      هاي دانشگاه پيام لذا پذيرش در تعدادي از كدرشته محل. شود مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي
عمال سـوابق تحصـيلي   هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با ا پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي 

   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود صورت مي
هايي كه پذيرش آنهـا صـرفاً براسـاس سـوابق تحصـيلي صـورت        براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، داوطلباني كه در رشته: توجه

 .گردد التحصيلي آنها درج  نمي تحصيلي فارغدر مدرك » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«پذيرد، پذيرفته شوند؛ نوع پذيرش  مي
نور به تفكيك محل تحصيل هاي تحصيلي دانشگاه پيام رشته  

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

 مركز تبريز - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
پذيرشنس ج رفيتظ گرايشنوان ع   درشته ك  رشتهعنوان 

مرد محل زن
مرد زن 50 صنايع دستي 17373
مرد زن 50 عكاسي 17374
مرد زن 50 طراحي 17375 كارشناسي فرش
مرد زن 50 17376 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
مرد زن 50 نگارگري هنراسالمي 17377
مرد زن 50 هنراسالمي 17378

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
مرد زن 50 نگارگري هنراسالمي 17379

 مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مرد زن 50 صنايع دستي 17360
مرد زن 50 عكاسي 17361
مرد زن 50 بافت 17380 كارشناسي فرش
مرد زن 50 طراحي 17381 كارشناسي فرش
مرد زن 50 17362 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
مرد زن 50 نگارگري هنراسالمي 17382
مرد زن 50 هنرهاي صناعي 17383

 مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز
مرد زن 50 نگارگري هنراسالمي 17425

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مرد زن 50 17384 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 
مرد زن 50 طراحي 17385 كارشناسي فرش
مرد زن 50 17386 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
مرد زن 50 نگارگري هنراسالمي 17363
مرد زن 50 هنرهاي صناعي 17387

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
مرد زن 50 نگارگري هنراسالمي 17364

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
مرد زن 50 صنايع دستي 17388
مرد زن 50 نگارگري هنراسالمي 17389

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
مرد زن 50 صنايع دستي 17390
مرد زن 50 هنراسالمي 17391

 مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
مرد زن 50 صنايع دستي 17392
مرد زن 50 نگارگري هنراسالمي 17393

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مرد زن 50 عكاسي 17394
مرد زن 50 هنراسالمي 17395

 واحد سلطانيه - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
مرد زن 50 17396 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
مرد زن 50 نگارگري هنراسالمي 17397

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مرد زن 50 17365 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
مرد زن 50 هنراسالمي 17398

 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مرد زن 50 صنايع دستي 17399

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مرد زن 50 17400 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
مرد زن 50 صنايع دستي 17401
مرد زن 50 نگارگري هنراسالمي 17402

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
مرد زن 50 عكاسي 17366
مرد زن 50 نگارگري هنراسالمي 17403
مرد زن 50 هنراسالمي 17368

 شيرازمركز  -  ارسفدانشگاه پيام نور استان ادامه 
پذيرشنس ج رفيتظ  گرايشنوان ع    درشته ك  رشتهعنوان 

 زن مرد محل
17404 هنراسالمي 50 زن مرد
17367 هنراسالمي 50 زن مرد

 مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين 
17405 صنايع دستي 50 زن مرد
مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 زن مرد 17406

 مركز كرمان - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 زن مرد 17369

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 زن مرد 17407

 مركز رشت - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
17408 هنراسالمي نگارگري 50 زن مرد
17370 هنراسالمي 50 زن مرد

 واحد رضوانشهر - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
17409 هنراسالمي نگارگري 50 زن مرد

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
17410 صنايع دستي 50 زن مرد
17411 هنراسالمي نگارگري 50 زن مرد

 مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي 
17412 كارشناسي فرش طراحي 50 زن مرد
17413 هنراسالمي 50 زن مرد

 مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي 
17414 كارشناسي فرش طراحي 50 زن مرد

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 زن مرد 17417

 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
17415 هنراسالمي 50 زن مرد
17416 هنرهاي صناعي 50 زن مرد

 مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
17418 *صنايع دستي  50 زن مرد
17419 *عكاسي  50 زن مرد
17420 *كارشناسي فرش  بافت 50 - مرد
17421 *كارشناسي فرش  طراحي 50 زن مرد
17422 *مرمت واحياي بناهاي تاريخي  50 - مرد
17423 *هنراسالمي  نگارگري 50 زن مرد
17424 *هنرهاي صناعي  50 - مرد
17371 هنرهاي صناعي 50 زن مرد
17372 هنرهاي صناعي 50 زن مرد

.باشد محل تحصيل خواهران پرديس شاهديه و برادران پرديس واليت مي*  
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نرــهگروه آزمايشي   180 صفحه   هاي تحصيلي مؤسسات غيرانتفاعي جداول رشته   
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاه رشته
غيرانتفاعي از شرايط و ضوابط مؤسسات  –هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته: تذكر خيلي مهم

ها و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسات مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع  ذيربط مندرج در پيوست
  .گردند

 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 توضيحات جنس پذيرش  عنوان گرايش ظرفيت كدرشته   عنوان رشته
 زن مرد محل

زن مرد محل تحصيل يزد 60 صنايع دستي 17288
زن مرد محل تحصيل اردكان 60 بافت 17289 كارشناسي فرش
زن مرد محل تحصيل اردكان 60 رنگرزي 17290 كارشناسي فرش

زن مرد محل تحصيل يزد 60 طراحي 17291 كارشناسي فرش
زن مرد محل تحصيل اردكان 60 هنراسالمي 17292
زن مرد محل تحصيل اردكان 60 17293 هنرهاي صناعي
زن مرد محل تحصيل اردكان 100 17294 كارداني علمي كاربردي فرش دستباف

 تهران - دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
زن مرد هاي شرايط خاص شرايط در انتهاي دفترچه و اطالعيه رشته 60 كارگرداني سينما 17240
زن مرد هاي شرايط خاص شرايط در انتهاي دفترچه و اطالعيه رشته 60 17241 مديريت فرهنگي هنري
زن مرد هاي شرايط خاص شرايط در انتهاي دفترچه و اطالعيه رشته 60 هنراسالمي 17242
زن مرد هاي شرايط خاص شرايط در انتهاي دفترچه و اطالعيه رشته 60 19673 مديريت فرهنگي هنري
زن مرد هاي شرايط خاص شرايط در انتهاي دفترچه و اطالعيه رشته 60 19673 مديريت فرهنگي هنري
زن مرد هاي شرايط خاص شرايط در انتهاي دفترچه و اطالعيه رشته 60 19673 مديريت فرهنگي هنري

 اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 
زن مرد 60 17246 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا
زن مرد 60 17295 ارتباط تصويري
زن مرد 60 نقاشي 17296
زن مرد 100 نقاشي 17297 كارداني هنرهاي تجسمي

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم 
زن مرد 60 17298 ارتباط تصويري
زن مرد 60 نقاشي 17299
زن مرد 100 17300 كارداني حفاظت ومرمت بناهاي تاريخي

زن مرد كارداني حفاظت و مرمت آثار تاريخي 100 17301 كارداني حفاظت ومرمت بناهاي تاريخي
زن مرد 100 گرافيك 17302 كارداني هنرهاي تجسمي
زن مرد 100 نقاشي 17303 كارداني هنرهاي تجسمي

 گرگان - موسسه غيرانتفاعي استرآباد
زن مرد 60 طراحي صنعتي 17304
زن مرد 100 17305 كاربردي گرافيك-كارداني علمي 

 يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد
زن مرد 60 طراحي لباس 17306
زن مرد 60 17243 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 ساوه-موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو
زن مرد 60 گرافيك 17307 هنرهاي تجسمي
زن مرد 100 گرافيك 17308 كارداني هنرهاي تجسمي

 زنجان- موسسه غيرانتفاعي روزبه 
زن مرد 100 17309 كارداني علمي كاربردي انيميشن

 اصفهان- موسسه غيرانتفاعي سپهر
زن - 60 17310 ارتباط تصويري
زن مرد 60 17311 كارگرداني- بازيگري
زن مرد 60 فيلمنامه نويسي سينما 17245
زن مرد 60 كارگرداني سينما 17244
زن - 60 نقاشي 17312

 چناران -موسسه غيرانتفاعي سناباد 
زن مرد 60 17313 ارتباط تصويري

 قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صالحان
زن مرد 60 طراحي صنعتي 17314

 بابل - موسسه غيرانتفاعي طبري
زن مرد 60 عكاسي 17247

 مشهد-موسسه غيرانتفاعي فردوس 
زن مرد 60 17316 ارتباط تصويري
زن مرد 60 صنايع دستي 17317
زن مرد 60 نقاشي 17318

 خميني شهر اصفهان-) ويژه خواهران(موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم
زن - 60 نقاشي 17321

 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك
زن مرد 60 ادبيات نمايشي 17322
زن مرد 60 17323 كارگرداني- بازيگري
زن مرد 60 باستانشناسي 17324
زن مرد 60 سينما 17248
زن مرد 60 17325 كارگرداني تلويزيون

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان 
زن مرد 60 17327 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
زن مرد 100 17328 كارداني باستانشناسي
زن مرد 100 17329 كارداني حفاظت ومرمت بناهاي تاريخي

 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك
زن مرد 60 17330 ارتباط تصويري
زن مرد 60 باستانشناسي 17331

 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار
زن مرد 60 نقاشي 17332
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 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيارادامه 

 توضيحات جنس پذيرش  عنوان گرايش ظرفيت كدرشته   عنوان رشته
 زن مرد محل

زن مرد 100 گرافيك 17333 كارداني هنرهاي تجسمي
 تهران- موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس

زن مرد 60 17249 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
 آبيك - موسسه غيرانتفاعي موالنا

زن مرد 100 گرافيك 17334 كارداني هنرهاي تجسمي
زن مرد 100 نقاشي 17335 كارداني هنرهاي تجسمي

 قزوين- موسسه غيرانتفاعي ميرعماد
زن مرد 60 چاپ 17250

 تبريز- )ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم
زن مرد 60 17337 ارتباط تصويري
زن مرد 60 17338 كارگرداني- بازيگري

 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد
زن مرد 100 گرافيك 17339 كارداني هنرهاي تجسمي

 محمودآباد- موسسه غيرانتفاعي نيما
زن مرد 60 باستانشناسي 17340
زن مرد 60 عكاسي 17251
زن مرد 60 17341 كارگرداني تلويزيون

 همدان-موسسه غيرانتفاعي هگمتانه 
زن مرد 100 24611 كارداني علمي كاربردي هنر سفالگري
زن مرد 100 نقاشي 17343 كارداني هنرهاي تجسمي

 شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر 
زن مرد 60 ادبيات نمايشي 17344
زن مرد 60 17345 ارتباط تصويري
زن مرد 60 17346 تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي
زن مرد 60 نقاشي 17347
زن مرد 100 17348 كارداني علمي كاربردي انيميشن
زن مرد 100 17349 كارداني علمي كاربردي هنر سفالگري
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