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 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   22 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  
  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
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  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
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