
 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                                                وم                                                  دفصل 

  ومدفصل    14 صفحه    آزمايشي هنر گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

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

  دومفصل 
  

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

، )روه چهاراز زيرگ(، ادبيات نمايشي، بازيگري ـ كارگرداني و نمايش عروسكي )از زيرگروه دو(، طراحي صنعتي )از زيرگروه يك(مجسمه سازي و نقاشي 
به صورت متمركز و با شرايط  1394در آزمون سراسري سال ) از زيرگروه پنج(آهنگسازي، نوازندگي موسيقي ايراني، نوازندگي موسيقي جهاني و موسيقي نظامي 

  .پذيرد خاص صورت مي
 . به گروه آزمايشي هنر در جدول ذيل درج گرديده است مربوط  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 ي ـ فيزيكدرك عمومي رياض  - 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

توجه داوطلبان را به موارد ، 1394  سال  سراسري  ونهاي تحصيلي جدول ذيل بصورت متمركز و با شرايط خاص در آزم با توجه به پذيرش دانشجو در مجموعه رشته
  .نمايد ذيل جلب مي

اعالم  ينام تقاضانامه ثبت 45بند خود را براي عالقمندي كه در زمان مقرر جدول ذيل  3و  2، 1هاي تحصيلي  كليه داوطلبان عالقمند به هر يك از مجموعه رشته - 
 2و  1هاي مجموعه  در آزمون عملي و يا طراحي رشتهبايست  مي اند، اقدام نمودهانتخابي خود در زمان مقرر  پرداخت هزينه آزمون عملي رشتهده و نسبت به كر

دسته از داوطلبان  ضمناً اين. شركت نمايند ،گردد برگزار مي 16/5/94در روز جمعه ) كتابت و نگارگري( 3و رشته مجموعه  9/5/1394روز جمعه مورخ  كه در
  . در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند) 150تا  1از اولويت (هاي مورد عالقه خود را در هر اولويتي كه عالقه داشته باشند  حلتوانند كدرشته م مي

  به  وجهت بابرابر ظرفيت  چند  شدگان معرفي اساميهاي تحصيلي،  رساند كه پس از مرحله انتخاب رشته به اطالع مي 7و  6، 5، 4هاي  مجموعه رشتهدر خصوص  - 
بايست پس از واريز هزينه آزمون عملي در موعد مقرر در آزمون  دسته از داوطلبان مي گردد، اين ماه منتشر مي و در هفته اول مرداد  ، استخراجاكتسابي  كل  نمره

هاي تحصيلي  بايست نسبت به استخراج كدرشته يمها  لذا عالقمندان به اين رشته .گردد شركت نمايند عملي رشته مربوط كه در نيمه دوم مرداد ماه برگزار مي
  .و در هر اولويتي كه عالقه دارند اقدام نمايند 150تا  1مربوط در اين دفترچه را در  فرم انتخاب رشته از اولويت 

  مجموعه  ها نام رشته
  1  لباس  طراحي -5 ،پارچه  طراحي -4 ،تجسمي هنرهاي كارداني - 3 ،تصويري ارتباط - 2 ،نقاشي -1

  2  صنعتي  طراحي
  3  كتابت و نگارگري

  4  سازي  مجسمه
  5  عكاسي

  6  صحنه طراحي - 4 ،عروسكي نمايش  - 3 ،كارگردانيـ  بازيگري - 2 ،نمايشي  ادبيات -1
  7 سازي آهنگ -4 ،موسيقي نظامي -3 ،موسيقي جهاني - 2 ،موسيقي ايراني -1

بصورت متمركز و  فوقهاي جدول  و مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور در مجموعه رشتهموزش عالي غيرانتفاعي آسسات ؤپذيرش در م :نكته مهم* 
پـس از   فوق،هاي هنري مندرج در جدول  شدگان نهائي مجموعه رشته اسامي پذيرفته .گردد انجام مي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي

ايي توسط اين سـازمان در دهـه دوم شـهريور مـاه     انجام آزمون عملي و تخصصي و انتخاب رشته داوطلبان پس از گزينش علمي نه
  .منتشر خواهد شد 1394 هاي مختلف تحصيلي آزمون سراسري سال شدگان رشته همزمان با اعالم اسامي پذيرفته

 ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)هــــنر( 4هاي تحصيلي گروه آزمايشي  جدول رشته  

 نوع گزينش مقطع تحصيليهگرو زير نام گرايش  نام رشته رديف رشته

 يكشور كارشناسي 1 تصويري ارتباط1
 يكشور كارشناسي 2 باستانشناسي3
 يكشور كارشناسي 1ديجيتالي هنرهاي و تلويزيون4
 يكشور كارشناسي 1 چاپ6

 سينما 7

 يكشور كارشناسي 4
 يكشور كارشناسي 4تدوين

 يكشور كارشناسي 4فيلمبرداري
 يكشور كارشناسي 4نويسي نامهفيلم

 يكشور كارشناسي 4كارگرداني
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 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                                                وم                                                  دفصل 

  ومدفصل    15 صفحه    آزمايشي هنر گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)هــــنر( 4هاي تحصيلي گروه آزمايشي  جدول رشته  

 نوع گزينش مقطع تحصيليهگرو زير نام گرايش  نام رشته رديف رشته

 يكشور كارشناسي 1 دستي صنايع8
 يكشور كارشناسي 2 صنعتي طراحي11
 يكشور كارشناسي 1 عكاسي13

 فرش كارشناسي 18

 يكشور كارشناسي 1
 يكشور كارشناسي 1بافت

 يكشور كارشناسي 1رنگرزي
 يكشور سيكارشنا 1طراحي

 يكشور كارشناسي 4 تلويزيون كارگرداني19
 يكشور كارشناسي 1 نگارگري و كتابت20
 يكشور كارشناسي 5 ايراني موسيقي نوازندگي21
 يكشور كارشناسي 1 سازي مجسمه22
 يكشور كارشناسي 3 تاريخي ثارآ مرمت25
 يكشور كارشناسي 2تاريخي بناهاي احياي و مرمت26
 يكشور كارشناسي 3 موزه27
 يكشور كارشناسي 5 جهاني موسيقي نوازندگي28
 يكشور كارشناسي 1 نقاشي29
 يكشور كارشناسي 4 نمايشي ادبيات30

 اسالمي هنر 31

 يكشور كارشناسي 2
 يكشور كارشناسي 2نگارگري

 يكشور كارشناسي 2چوب صنايع و هنر
 يكشور اسيكارشن 2فلز صنايع و هنر

 يكشور كارشناسي 2سفال
 يكشور كارشناسي 2شيشه

 يكشور كارشناسي 1گرافيك تجسمي هنرهاي32
 يكشور كارشناسي 5 نظامي موسيقي33
 يكشور كارداني 3 باستانشناسي كارداني34
 يكشور كارداني 3تاريخي بناهاي مرمت و حفاظت كارداني37
 يكشور كارداني 1دستباف فرش ديكاربر- علمي كارداني45
 تجسمي هنرهاي كارداني 47

 يكشور كارداني 1گرافيك
 يكشور كارداني 1نقاشي

 يكشور كارداني 1گرافيك كاربردي- علمي كارداني50

 صناعي هنرهاي 53

 يكشور كارشناسي 1معرق و منبت
 يكشور كارشناسي 1فلز

 يكشور كارشناسي 1كاشي
 يكشور كارشناسي 1سنتي ينساج
 يكشور كارشناسي 1سفال

 يكشور كارداني 1تجسمي هنرهاي آموزش كارداني61
 يكشور كارشناسي 1 پارچه طراحي62
 يكشور كارشناسي 1 لباس طراحي63
 يكشور كارشناسي 5 آهنگسازي64
 يكشور كارشناسي 4 كارگرداني- بازيگري66
 يكشور رشناسيكا 1 صحنه طراحي67
 يكشور كارشناسي 4 عروسكي نمايش68
 يكشور كارداني 1سفالگري هنر كاربردي علمي كارداني70
 يكشور كارداني 4انيميشن كاربردي علمي كارداني71
  : مهم تذكرات

  .خواهد آمد  بعمل  4 با ضريب، طراحي  پروژه  زمونآ ،لباسطراحي ، نقاشي، هنرهاي تجسمي و طراحي پارچه و  ارتباط تصويري  هاي از متقاضيان رشته -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
  .اهد شدمحاسبه خو 4با ضريب  ،نمره آزمون عملي رشته نمايش - 4
  .محاسبه خواهد شد  6با ضريب  ،جهاني و موسيقي نظامي موسيقي ،ايراني موسيقيهاي  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 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر در دوره رشته پذيرشت جدول ظرفي

   دوره
 هاي تحصيلي  ظرفيت رشته

با اعمال نمره آزمون و  جمع
  سوابق تحصيلي

  منحصراً با اعمال
  سوابق تحصيلي

 3305 65  3240  روزانه

 6  - 6  سهميه مناطق محروم

 615  -  615  )شبانه(نوبت دوم 

 6370 6020  350  پيام نوردانشگاه 

 7900 7000 900 غيرانتفاعيآموزش عالي غيردولتي و مؤسسات 

 18196 13085  5111  جمع
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 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   16 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
ايـن  دانشـجو در  از نحوه پـذيرش  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 1394كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(بت دوم هاي نو 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/ رشته خود را بومي نموده و رشته  شود انتخاب لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي
 دانشگاه اروميه    

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول

- زن مرد  مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50 با آزمون روزانه 12001
- زن مرد نقاشي 50 با آزمون روزانه 12002

 )ويژه خواهران( تهران –) س(دانشگاه الزهرا 
- زن - ارتباط تصويري 36 با آزمون روزانه 12003
- زن - صنايع دستي 27 با آزمون روزانه 12004
- زن - طراحي پارچه 15 با آزمون روزانه 12005
- زن - صنعتيطراحي  29 با آزمون روزانه 12006
- زن - طراحي لباس 15 با آزمون روزانه 12007
- زن - كتابت و نگارگري 22 با آزمون روزانه 12008
- زن - نقاشي 36 با آزمون روزانه 12009
- زن - ارتباط تصويري 4 با آزمون نوبت دوم 12010
- زن - صنايع دستي 3 آزمون با نوبت دوم 12011
- زن - طراحي پارچه 2 با آزمون نوبت دوم 12012
- زن - طراحي صنعتي 3 با آزمون نوبت دوم 12013
- زن - طراحي لباس 2 با آزمون نوبت دوم 12014
- زن - كتابت و نگارگري 3 با آزمون نوبت دوم 12015
- زن - نقاشي 4 با آزمون نوبت دوم 12016

 ورددانشگاه بجن
15 15 - ارتباط تصويري 30 با آزمون روزانه 12017
- زن مرد صنايع دستي 40 با آزمون روزانه 12018

 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
- زن مرد ارتباط تصويري 30 با آزمون روزانه 12019
- زن مرد باستانشناسي 30 با آزمون روزانه 12020
- زن مرد طراحي صنعتي 20 با آزمون روزانه 12021
- زن مرد نقاشي 30 با آزمون روزانه 12022
- زن مرد ارتباط تصويري 10 با آزمون نوبت دوم 12023
- زن مرد باستانشناسي 10 با آزمون نوبت دوم 12024
- زن مرد طراحي صنعتي 5 با آزمون نوبت دوم 12025
- زن مرد نقاشي 10 آزمون با نوبت دوم 12026

 دانشگاه بيرجند
- زن مرد باستانشناسي 60 با آزمون روزانه 12027
- زن مرد صنايع دستي 60 با آزمون روزانه 12028
- زن مرد كارشناسي فرش 60 با آزمون روزانه 12029
- زن مرد هنر اسالمي 30 با آزمون روزانه 12030

 زوينق - ) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 25 با آزمون روزانه 12031

)هاي آزاد رشته( تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   

- زن مرد ارتباط تصويري 15 با آزمون نوبت دوم 12043
 )هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش رشته( تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ايـن    مچهارفصل  2بايست با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در بخش  تربيت دبير شهيد رجايي تهران، مي  ليه داوطلبان عالقمند به رشته تحصيلي ارتباط تصويري دانشگاهك -
در زمان اعالم اسامي چند برابر ظرفيـت  . رشته اقدام نمايندفرم انتخاب  150تا  1هاي مربوط با توجه به گروه آزمايشي در اولويت  محل  دفترچه راهنما، نسبت به انتخاب رشته

هـاي بـانكي عضـو     ريال بصورت الكترونيكي و از طريق كـارت ) چهل هزار( 000/40شوند كه اوالً مبلغ  براي مصاحبه، معاينه و گزينش منحصراً داوطلباني دعوت به مصاحبه مي
  .هاي اين دانشگاه در فرم انتخاب رشته اقدام نمايند نموده و ثانياًً نسبت به انتخاب رشته ها را پرداخت شبكه شتاب، بابت عالقمندي به اين رشته

اي كه در دهه سوم مردادماه توسـط ايـن    طبق اطالعيه ،بايست عالوه بر شركت در آزمون عملي ي مييرجا داوطلبان متقاضي رشته ارتباط تصويري دانشگاه تربيت دبير شهيد -
ر مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط وزارت آموزش و پرورش استان محل اقامت داوطلـب برگـزار خواهـد شـد،     سازمان براي شركت د

حيت عمومي بوده تا گردد، به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صال از ادامه گزينش تلقي مي داوطلبدر غيراينصورت به منزله انصراف . شركت نمايند
  .گيرد، شركت داده شوند در گزينش نهائي كه بر اساس ضوابط صورت مي

  .باشند ، متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش ميذيلهاي تحصيلي  رشتهكدكليه پذيرفته شدگان نهايي : نكته مهم* 
مرد مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي ارتباط تصويري 1 - - با آزمون روزانه 12032
مرد مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي ارتباط تصويري 1 - - با آزمون روزانه 12033
مرد مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي ارتباط تصويري 2 - - با آزمون روزانه 12034
يارتباط تصوير 2 - 1 1 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي با آزمون روزانه 12035

مرد مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان  ارتباط تصويري 1 - - با آزمون روزانه 12036
مرد مخصوص داوطلبان بومي استان فارس  ارتباط تصويري 2 - - با آزمون روزانه 12037
مرد مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان ارتباط تصويري 1 - - با آزمون روزانه 12038
مرد مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران ارتباط تصويري 1 - - با آزمون روزانه 12039

مرد مخصوص داوطلبان بومي استان همدان  ارتباط تصويري 1 - - با آزمون روزانه 12040
مرد مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران  ارتباط تصويري 2 - - با آزمون روزانه 12041

ارتباط تصويري 1 - زن - صوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهرانمخ با آزمون روزانه 12042
 دانشگاه تهران

ادبيات نمايشي 12 - 6 6 با آزمون روزانه 12044
ارتباط تصويري 15 - 7 8 با آزمون روزانه 12045
كارگرداني -بازيگري  12 - 6 6 با آزمون روزانه 12046
طراحي صحنه 12 - 6 6 با آزمون روزانه 12047

10 طراحي صنعتي 20 - 10 با آزمون روزانه 12048
عكاسي 15 - 7 8 با آزمون روزانه 12049
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 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   17 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 تهراندانشگاه ادامه  

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول
8 8 - مجسمه سازي 16 با آزمون روزانه 12050
8 8 - نقاشي 16 با آزمون روزانه 12051
6 6 - نمايش عروسكي 12 با آزمون روزانه 12052
6 6 - نوازندگي موسيقي ايراني 12 با آزمون روزانه 12053
6 6 - نوازندگي موسيقي جهاني 12 با آزمون روزانه 12054

 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 48 با آزمون روزانه 12055
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 22 با آزمون نوبت دوم 12056

 دانشگاه دامغان
- زن مرد ادبيات نمايشي 26 با آزمون روزانه 12057
- زن مرد ي ديجيتاليتلويزيون و هنرها 26 با آزمون روزانه 12058

 دانشگاه زابل
- زن مرد كارگرداني -بازيگري  35 با آزمون روزانه 12059
- زن مرد باستانشناسي 35 با آزمون روزانه 12060
- زن مرد مرمت آثار تاريخي 35 با آزمون روزانه 12061
- زن مرد كارگرداني -بازيگري  15 با آزمون نوبت دوم 12062
- زن مرد باستانشناسي 15 با آزمون نوبت دوم 12063
- زن مرد مرمت آثار تاريخي 15 با آزمون نوبت دوم 12064

 دانشگاه زنجان
- زن مرد نقاشي 30 با آزمون روزانه 12065

 دانشگاه سمنان
- زن مرد ارتباط تصويري 20 با آزمون روزانه 12066
- زن مرد يع دستيصنا 30 با آزمون روزانه 12067
5 15 - طراحي پارچه 20 با آزمون روزانه 12068
- زن مرد طراحي صنعتي 15 با آزمون روزانه 12069
- زن مرد عكاسي 20 با آزمون روزانه 12070
- زن مرد طراحي,بافت 45 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12071
- زن مرد بناهاي تاريخي مرمت و احياي 25 با آزمون روزانه 12072
- زن مرد نقاشي 30 با آزمون روزانه 12073
- زن مرد ارتباط تصويري 10 با آزمون نوبت دوم 12074
- زن مرد صنايع دستي 10 با آزمون نوبت دوم 12075
- زن مرد طراحي پارچه 10 با آزمون نوبت دوم 12076
- زن مرد نعتيطراحي ص 10 با آزمون نوبت دوم 12077
- زن مرد عكاسي 15 با آزمون نوبت دوم 12078
- زن مرد طراحي,بافت 15 كارشناسي فرش با آزمون نوبت دوم 12079
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 10 با آزمون نوبت دوم 12080
- زن مرد نقاشي 20 با آزمون نوبت دوم 12081

 زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه 
- زن مرد صنايع دستي 25 با آزمون روزانه 12082
25 زن مرد طراحي - كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12083

ــاي ــت بناه ــوان مرم ــا عن ــذيرش ب پ
مرمت و احياي بناهاي تاريخي  25 - زن مرد تاريخي  با آزمون روزانه 12084

- زن مرد نقاشي 40 انهروز 12085 با آزمون 
- زن مرد صنايع دستي 10 با آزمون نوبت دوم 12086
10 زن مرد طراحي - كارشناسي فرش با آزمون نوبت دوم 12087
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 8 با آزمون نوبت دوم 12088
- زن مرد نقاشي 10 با آزمون نوبت دوم 12089

 )دانشكده هنر و علوم انساني فارسان محل تحصيل(دانشگاه شهركرد 
- زن مرد صنايع دستي 39 با آزمون روزانه 12090
- زن مرد طراحي,رنگرزي 50 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12091
- زن مرد صنايع دستي 1 با آزمون نوبت دوم 12092
- زن مرد طراحي,رنگرزي 1 كارشناسي فرش با آزمون نوبت دوم 12093

 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
15 15 - كارگرداني -بازيگري  30 با آزمون روزانه 12094
- زن مرد طراحي,رنگرزي 40 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12095
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 30 با آزمون روزانه 12096
- زن مرد نقاشي 25 با آزمون روزانه 12097
دمر - زن  هنر اسالمي 40 با آزمون روزانه 12098
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 10 با آزمون نوبت دوم 12099

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي فرش راور(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر 
- زن مرد كارشناسي فرش 25 با آزمون روزانه 12100
- زن مرد كارشناسي فرش 25 با آزمون نوبت دوم 12101

 )محل تحصيل واحد شوشتر(اهواز  - دانشگاه شهيد چمران 
- زن مرد ارتباط تصويري 35 با آزمون روزانه 12102
- زن مرد نقاشي 35 با آزمون روزانه 12103
- زن مرد ارتباط تصويري 10 با آزمون نوبت دوم 12104
- زن مرد نقاشي 10 آزمونبا  نوبت دوم 12105

 دانشگاه شيراز
12 12 - ارتباط تصويري 24 با آزمون روزانه 12106
10 10 - صنايع دستي 20 با آزمون روزانه 12107
7 8 - طراحي 15 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12108

 دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
ــاي ــت بناه ــوان مرم ــا عن ــذيرش ب پ

احياي بناهاي تاريخي مرمت و  30 - زن مرد تاريخي  با آزمون روزانه 12109
 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

- زن مرد طراحي صنعتي 22 با آزمون روزانه 12110
 دانشگاه كاشان

- زن مرد باستانشناسي 17 با آزمون روزانه 12111
- زن مرد صنايع دستي 34 با آزمون روزانه 12112
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 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   18 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 نكاشادانشگاه ادامه  

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول
- زن مرد طراحي,رنگرزي 38 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12113
- زن مرد باستانشناسي 3 با آزمون نوبت دوم 12114
- زن مرد صنايع دستي 14 با آزمون نوبت دوم 12115
- زن مرد طراحي,رنگرزي 7 كارشناسي فرش با آزمون نوبت دوم 12116

 رشت -دانشگاه گيالن 
35 زن مرد ارتباط تصويري - با آزمون روزانه 12117
35 زن مرد نقاشي - با آزمون روزانه 12118
35 زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني - زمونبا آ روزانه 12119

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
- زن مرد صنايع دستي 15 با آزمون روزانه 12120
- زن مرد صنايع دستي 10 با آزمون نوبت دوم 12121

 )گردشگري نوشهر صنايع دستي و محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي و(بابلسر  -دانشگاه مازندران 
- زن مرد نساجي سنتي 50 هنرهاي صناعي با آزمون روزانه 12122

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زن مرد باستانشناسي 30 با آزمون روزانه 12123
- زن مرد صنايع دستي 20 با آزمون روزانه 12124
- زن مرد نقاشي 20 با آزمون روزانه 12125
- زن مرد نگارگري 20 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12126
- زن مرد باستانشناسي 15 با آزمون نوبت دوم 12127
- زن مرد صنايع دستي 10 با آزمون نوبت دوم 12128
- زن مرد نقاشي 10 با آزمون نوبت دوم 12129
- زن مرد نگارگري 10 هنر اسالمي با آزمون نوبت دوم 12130

  دانشگاه نيشابور
20 زن مرد ارتباط تصويري - مونبا آز روزانه 12131
20 زن مرد مجسمه سازي - با آزمون روزانه 12132
20 زن مرد نقاشي - با آزمون روزانه 12133
15 زن مرد ارتباط تصويري - با آزمون نوبت دوم 12134
15 زن مرد مجسمه سازي - با آزمون نوبت دوم 12135
15 زن مرد نقاشي - با آزمون نوبت دوم 12136

 بندر عباس - گان دانشگاه هرمز
- زن مرد صنايع دستي 35 با آزمون روزانه 12137

 اصفهان - دانشگاه هنر 
8 8 - ارتباط تصويري 16 با آزمون روزانه 12138
8 8 - صنايع دستي 16 با آزمون روزانه 12139

15 15 - طراحي صنعتي 30 با آزمون روزانه 12140
10 10 - عكاسي 20 هروزان 12141 با آزمون 

پذيرش بـا عنـوان كارشناسـي فـرش
بافت 14 - 7 7 گرايش بافت و مرمت كارشناسي فرش  با آزمون روزانه 12142

7 7 - طراحي 14 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12143
پذيرش با عنـوان كتابـت و نگـارگري

كتابت و نگارگري  20 - 10 10 گرايش نگارگري  با آزمون روزانه 12144
پذيرش با عنـوان كتابـت و نگـارگري

كتابت و نگارگري  12 - 6 6 گرايش خوشنويسي  با آزمون روزانه 12145
10 10 - مرمت آثار تاريخي 20 با آزمون روزانه 12146

ــاي ــت بناه ــوان مرم ــا عن ــذيرش ب پ
مرمت و احياي بناهاي تاريخي  20 - 10 10 تاريخي  با آزمون روزانه 12147

10 10 - موزه 20 با آزمون روزانه 12148
10 10 - نقاشي 20 با آزمون روزانه 12149
7 7 - نگارگري 14 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12150
5 5 - هنر و صنايع فلزي 10 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12151
5 5 - سفال 10 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12152
1 1 - ارتباط تصويري 2 با آزمون نوبت دوم 12153
1 1 - صنايع دستي 2 با آزمون نوبت دوم 12154
1 1 - طراحي صنعتي 2 با آزمون نوبت دوم 12155
1 1 - عكاسي 2 با آزمون نوبت دوم 12156

پذيرش بـا عنـوان كارشناسـي فـرش
بافت 2 - 1 1 گرايش بافت و مرمت كارشناسي فرش  با آزمون نوبت دوم 12157

1 1 - طراحي 2 كارشناسي فرش با آزمون نوبت دوم 12158
پذيرش با عنـوان كتابـت و نگـارگري

كتابت و نگارگري  2 - 1 1 گرايش نگارگري  با آزمون نوبت دوم 12159
پذيرش با عنـوان كتابـت و نگـارگري

كتابت و نگارگري  2 - 1 1 گرايش خوشنويسي  با آزمون نوبت دوم 12160
1 1 - رمت آثار تاريخيم 2 با آزمون نوبت دوم 12161

ــاي ــت بناه ــوان مرم ــا عن ــذيرش ب پ
مرمت و احياي بناهاي تاريخي  2 - 1 1 تاريخي  با آزمون نوبت دوم 12162

1 1 - موزه 2 با آزمون نوبت دوم 12163
1 1 - نقاشي 2 با آزمون نوبت دوم 12164
1 1 - نگارگري 2 هنر اسالمي دومنوبت  12165 با آزمون 

 تهران - دانشگاه هنر 
- زن مرد ادبيات نمايشي 7 با آزمون روزانه 12166
- زن مرد ارتباط تصويري 9 با آزمون روزانه 12167
- زن مرد كارگرداني -بازيگري  7 با آزمون روزانه 12168

فيلمنامه ,فيلمبرداري,تدوين 27 - زن مرد 
كارگرداني,نويسي سينما  با آزمون روزانه 12169

- زن مرد صنايع دستي 9 با آزمون روزانه 12170
- زن مرد طراحي پارچه 9 با آزمون روزانه 12171
- زن مرد طراحي صحنه 7 با آزمون روزانه 12172
- زن مرد طراحي صنعتي 9 با آزمون روزانه 12173
- زن مرد عكاسي 9 با آزمون روزانه 12174
نز مرد  - طراحي,بافت 9 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12175
- زن مرد مجسمه سازي 9 با آزمون روزانه 12176
- زن مرد نقاشي 9 با آزمون روزانه 12177
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 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   19 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 تهران - دانشگاه هنر ادامه  

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

پذيرش نحوه دوره تحصيلي محل  
دوم زن مرد  اول
- زن مرد نمايش عروسكي 7 با آزمون روزانه 12178
- زن مرد ادبيات نمايشي 3 با آزمون نوبت دوم 12179
- زن مرد ارتباط تصويري 6 با آزمون نوبت دوم 12180
- زن مرد كارگرداني -بازيگري  3 با آزمون نوبت دوم 12181

 ,فيلمبرداري ,وينتد 13 - زن مرد 
كارگرداني,فيلمنامه نويسي سينما  با آزمون نوبت دوم 12182

- زن مرد صنايع دستي 6 با آزمون نوبت دوم 12183
- زن مرد طراحي پارچه 6 با آزمون نوبت دوم 12184
- زن مرد طراحي صحنه 3 با آزمون نوبت دوم 12185
- زن مرد طراحي صنعتي 6 دوم نوبت 12186 با آزمون 
- زن مرد عكاسي 6 با آزمون نوبت دوم 12187
- زن مرد طراحي,بافت 6 كارشناسي فرش با آزمون نوبت دوم 12188
- زن مرد مجسمه سازي 6 با آزمون نوبت دوم 12189
- زن مرد نقاشي 6 با آزمون نوبت دوم 12190
- زن مرد نمايش عروسكي 3 آزمون با نوبت دوم 12191

 )محل تحصيل پرديس كرج(تهران  - دانشگاه هنر 
- زن مرد آهنگسازي 8 با آزمون روزانه 12192
- - مرد موسيقي نظامي 12 با آزمون روزانه 12193
- زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني 12 با آزمون روزانه 12194
- زن مرد نوازندگي موسيقي جهاني 12 آزمونبا  روزانه 12195
- زن مرد آهنگسازي 4 با آزمون نوبت دوم 12196
- زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني 6 با آزمون نوبت دوم 12197
- زن مرد نوازندگي موسيقي جهاني 6 با آزمون نوبت دوم 12198

  شيراز - دانشگاه هنر 
- زن مرد پذيرش با عنوان فرش بافت 22 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12199

ــاي ــت بناه ــوان مرم ــا عن ــذيرش ب پ
مرمت و احياي بناهاي تاريخي  20 - زن مرد تاريخي  با آزمون روزانه 12200

- زن مرد موزه 33 با آزمون روزانه 12201
- زن مرد كارداني باستان شناسي 35 با آزمون روزانه 12202

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- - مرد يطراحي صنعت 25 با آزمون روزانه 12203
25 زن - طراحي صنعتي - با آزمون روزانه 12204
- - مرد طراحي 30 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12205
30 زن - طراحي - كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12206
- - مرد مرمت آثار تاريخي 25 با آزمون روزانه 12207
25 زن - ريخيمرمت آثار تا - با آزمون روزانه 12208
- - مرد نگارگري 15 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12209
15 زن - نگارگري - هنر اسالمي با آزمون روزانه 12210
15 زن - هنر و صنايع فلزي - هنر اسالمي با آزمون روزانه 12211
- - مرد هنر و صنايع فلزي 15 هنر اسالمي ا سوابق تحصيليصرفا ب روزانه 12212

 )محل تحصيل آموزشكده فرش هريس(دانشگاه هنر اسالمي تبريز 
- - مرد كاربردي فرش دستباف-كارداني علمي  50 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12213

 دانشگاه يزد
20 زن مرد ارتباط تصويري - با آزمون روزانه 12214
30 زن مرد نقاشي - با آزمون روزانه 12215

 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران 
- زن - ارتباط تصويري 20 با آزمون روزانه 12216
- زن - طراحي پارچه 15 با آزمون روزانه 12217
- زن - طراحي لباس 15 با آزمون روزانه 12218
- زن - ارتباط تصويري 20 با آزمون نوبت دوم 12219

 الي ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگيمركز آموزش ع
ــاي ــت بناه ــوان مرم ــا عن ــذيرش ب پ

مرمت و احياي بناهاي تاريخي  - 15 زن مرد تاريخي  با آزمون روزانه 12220
15 زن مرد موزه - با آزمون روزانه 12221

  
  

 مناطق محرومهاي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
اند، مجاز به انتخاب  لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون«يه مناطق محروم هاي تحصيلي سهم 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  محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم مندرج در فصل اول  هاي هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 3

  .مطلع گردندم اين دفترچه راهنما 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/ ه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل دانشگا
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش نيمسال
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

- دانشگاه هنر اسالمي تبريز زن 1 - طراحي كارشناسي فرش 13346
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كهكيلويه وبويراحمد

1 تهران -دانشگاه هنر  1 - 2 كارگرداني سينما 13347
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم لرستان

مرد دانشگاه دامغان - - 1 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 13348
مرد تهران -دانشگاه هنر  - - 2 كارگرداني,فيلمنامه نويسي سينما 13349
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  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته
  :يلي مهمتذكر خ

هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از شرايط و ضوابط مؤسسات ذيـربط منـدرج     داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
و از شرايط و ضـوابط اختصاصـي   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  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 2

ها، پذيرش  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 23/7/93ش دانشجو مورخ ين جلسه شوراي سنجش و پذيرموسمصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته     . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 60براي حدود 

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

التحصـيلي   در مدارك تحصيلي فـارغ » تحصيليصرفاً براساس سوابق «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 غيرانتفاعي دانشگاه 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
زن مرد  اول دوم
ط تصويريارتبا - 60 زن مرد  12352 با آزمون
كارگرداني 60 - زن مرد 12353 سينما با آزمون
12354 نقاشي - 60 زن مرد با آزمون
12355 ادبيات نمايشي - 60 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
كارگرداني -بازيگري  - 60 زن مرد  12356 صرفا با سوابق تحصيلي
12357 صنايع دستي 60 - زن مرد رفا با سوابق تحصيليص
12358 طراحي صحنه - 40 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12359 كتابت و نگارگري - 60 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12360 نمايش عروسكي - 40 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

هنر و , هنر و صنايع چوب 60 - زن مرد 
نگارگري, سفال, صنايع فلزي ميهنر اسال  صرفا با سوابق تحصيلي 12361 

 اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
12362 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 60 - زن مرد با آزمون

 تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
12363 ارتباط تصويري 60 - زن مرد با آزمون
12364 طراحي پارچه 60 - زن مرد مونبا آز
12365 طراحي لباس 60 - زن - با آزمون
12366 نقاشي 60 - زن مرد با آزمون
نگارگري 60 - زن مرد 12367 هنر اسالمي با آزمون

 يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
12368 ارتباط تصويري 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد صرفا با سوابق تحصيلي
12369 صنايع دستي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد صرفا با سوابق تحصيلي
طراحي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد 12370 كارشناسي فرش صرفا با سوابق تحصيلي
12371 نقاشي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد صرفا با سوابق تحصيلي
12372 هنر اسالمي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد بق تحصيليصرفا با سوا

 شيراز - آپادانا غيرانتفاعي موسسه 
12373 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12374 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
نقاشي 100 - زن مرد 12375 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -ارم غيرانتفاعي موسسه 
12376 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12377 عكاسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12378 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12379 كارداني حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
گرافيك 100 - زن مرد تجسميكارداني هنرهاي   12380 صرفا با سوابق تحصيلي
نقاشي 100 - زن مرد 12381 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -استرآباد غيرانتفاعي موسسه 
12382 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12383 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
كاربردي گرافيك -كارداني علمي  100 - زن مرد  12384 صرفا با سوابق تحصيلي

 يزد - ) ع(امام جوادغيرانتفاعي موسسه 
12385 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12386 طراحي لباس 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12387 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 60 - زن مرد ا سوابق تحصيليصرفا ب

 جهرم -انديشه غيرانتفاعي موسسه 
12388 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 نيشابور -ثامن غيرانتفاعي موسسه 
12389 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه -حكيم ناصرخسرو غيرانتفاعي موسسه 
12390 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12391 طراحي لباس 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
گرافيك 60 - زن مرد 12392 هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي
گرافيك 100 - زن مرد 12393 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 ـ كرج) ويژه خواهران( رسام غيرانتفاعي موسسه 
12394 ارتباط تصويري 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
12395 طراحي پارچه 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
12396 كارداني آموزش هنرهاي تجسمي 100 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي

 زنجان -روزبه غيرانتفاعي موسسه 
كاربردي انيميشن -كارداني علمي  100 - زن مرد  12397 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -روزبهان غيرانتفاعي موسسه 
12398 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
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  ساري -ساريان غيرانتفاعي موسسه 
جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 

كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
 نحوه پذيرش محل

زن مرد  اول دوم
12399 ارتباط تصويري  60 - زن مرد  صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -سپهر غيرانتفاعي موسسه 
فيلمنامه نويسي 60 - زن مرد 12400 سينما با آزمون
كارگرداني 60 - زن مرد 12401 سينما با آزمون
12402 ارتباط تصويري 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
دانيكارگر -بازيگري  60 - زن مرد  12403 صرفا با سوابق تحصيلي
12404 نقاشي 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
12405 نوازندگي موسيقي ايراني 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 گلبهار -سناباد غيرانتفاعي موسسه 
12406 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه - ضايي شهيد رغيرانتفاعي موسسه 
12407 طراحي صنعتي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -صالحان غيرانتفاعي موسسه 
12408 طراحي صنعتي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل -طبري غيرانتفاعي موسسه 
12409 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12410 عكاسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 كاشان -عالمه فيض كاشاني غيرانتفاعي موسسه 
12411 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان -عمران و توسعه غيرانتفاعي موسسه 
12412 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 دمشه -فردوس غيرانتفاعي موسسه 
12413 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12414 صنايع دستي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12415 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12416 هنر اسالمي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( هانخميني شهر اصف -فيض االسالم غيرانتفاعي موسسه 
12417 طراحي لباس 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
12418 نقاشي 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي

 نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 
12419 سينما 60 - زن مرد با آزمون
12420 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12421 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
كارگرداني -بازيگري  60 - زن مرد  12422 صرفا با سوابق تحصيلي
12423 صنايع دستي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12424 طراحي صنعتي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12425 كارگرداني تلويزيون 60 - زن مرد با سوابق تحصيلي صرفا
12426 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12427 نوازندگي موسيقي ايراني 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
گرافيك 100 - زن مرد 12428 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -گلستان غيرانتفاعي موسسه 
ياي بناهاي تاريخيمرمت و اح 60 - زن مرد  12429 صرفا با سوابق تحصيلي
12430 كارداني باستان شناسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12431 كارداني حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه -گنجينه هنر و معماري غيرانتفاعي موسسه 
تصويري ارتباط 60 - زن مرد  12432 صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان - المعي گرگاني غيرانتفاعي موسسه 
كارگرداني -بازيگري  60 - زن مرد  12433 صرفا با سوابق تحصيلي

 نوشهر -مارليك غيرانتفاعي موسسه 
12434 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 نوررويان  - مازيار غيرانتفاعي موسسه 
12435 ارتباط تصويري 60 - زن مرد با آزمون
12436 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
گرافيك 60 - زن مرد 12437 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 
12438 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 60 - زن مرد ا آزمونب
12439 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12440 طراحي صنعتي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12441 طراحي لباس 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
12442 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12443 هنر اسالمي 60 - زن مرد سوابق تحصيلي صرفا با

 آبيك - موالنا غيرانتفاعي موسسه 
12444 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12445 طراحي صنعتي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
گرافيك 100 - زن مرد 12446 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي
نقاشي 100 - زن مرد رهاي تجسميكارداني هن  12447 صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -ميرعماد غيرانتفاعي موسسه 
12448 چاپ 60 - زن مرد با آزمون
12449 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -ميزان غيرانتفاعي موسسه 
كاربردي گرافيك -كارداني علمي  100 - زن مرد  12450 ق تحصيليصرفا با سواب

 تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي موسسه 
12451 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

ــايش  ــوان نم ــا عن ــذيرش ب ــازيگري و-پ ب
كارگرداني -بازيگري   60 - زن مرد كارگرداني-نمايش  صرفا با سوابق تحصيلي 12452 

12453 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12454 طراحي صنعتي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
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  ومدفصل   22 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  آباد نجفغيرانتفاعي موسسه 
جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 

كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
 نحوه پذيرش محل

زن مرد  اول دوم
گرافيك 100 - زن مرد 12455 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 محمودآباد -نيما غيرانتفاعي موسسه 
12456 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12457 باستانشناسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12458 طراحي پارچه 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12459 عكاسي 60 - زن مرد ابق تحصيليصرفا با سو
12460 كارگرداني تلويزيون 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12461 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 بيرجند - هرمزان غيرانتفاعي موسسه 
گرافيك 100 - زن مرد 12462 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان -هگمتانه غيرانتفاعي موسسه 
كاربردي هنر سفالگري -كارداني علمي  100 - زن مرد  12463 صرفا با سوابق تحصيلي
نقاشي 100 - زن مرد 12464 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز - هنر غيرانتفاعي موسسه 
12465 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
ويريارتباط تص 60 - زن مرد  12466 صرفا با سوابق تحصيلي
12467 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12468 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
كاربردي انيميشن -كارداني علمي  100 - زن مرد  12469 صرفا با سوابق تحصيلي
ربردي هنر سفالگريكا -كارداني علمي  100 - زن مرد  12470 صرفا با سوابق تحصيلي

 

  
  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور شتهر

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

 .نداين دفترچه راهنما مطلع گرد
  . 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      10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 3

ها، پذيرش  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 23/7/93ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ موسصوبه م
لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته     . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 60براي حدود 

هـاي تحصـيلي فـوق كـه      پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(نور، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  پيام هاي دانشگاه محل
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي

التحصـيلي   در مدارك تحصيلي فـارغ » س سوابق تحصيليصرفاً براسا«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 
نيمسال اول كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

 نحوه پذيرش محل
50 12222 ارتباط تصويري تحصيلي ابقصرفاباسو
50 12223 صنايع دستي تحصيلي صرفاباسوابق
50 12224 عكاسي تحصيلي صرفاباسوابق
50 بافت 12225 كارشناسي فرش تحصيلي صرفاباسوابق
50 طراحي 12226 كارشناسي فرش تحصيلي صرفاباسوابق
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12227 تحصيلي صرفاباسوابق
50 12228 نقاشي تحصيلي صرفاباسوابق
50 هنر و صنايع چوب 12229 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق
50 شيشه 12230 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق
50 فلز 12231 هنرهاي صناعي تحصيلي صرفاباسوابق
50 كاشي 12232 هنرهاي صناعي تحصيلي صرفاباسوابق

 ركز مراغهم - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 طراحي 12233 كارشناسي فرش تحصيلي صرفاباسوابق
50 12234 نقاشي تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12235 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 نگارگري 12236 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق
50 چوب هنر و صنايع 12237 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 نگارگري 12238 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 12239 صنايع دستي با آزمون
50 12240 ارتباط تصويري تحصيلي صرفاباسوابق
50 12241 طراحي پارچه تحصيلي صرفاباسوابق
50 12242 عكاسي تحصيلي صرفاباسوابق
50 بافت 12243 كارشناسي فرش تحصيلي صرفاباسوابق
50 طراحي 12244 كارشناسي فرش تحصيلي صرفاباسوابق
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12245 تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12246 هنر اسالمي تحصيلي رفاباسوابقص
50 منبت و معرق 12247 هنرهاي صناعي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12248 تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12249 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 شهرمركز بو - دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
ظرفيت 
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

 نحوه پذيرش محل
تحصيلي صرفاباسوابق 12250 ارتباط تصويري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12251 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50

 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12252 صنايع دستي 50
با آزمون 12253 سالميهنر ا نگارگري 50
با آزمون 12254 هنر اسالمي هنر و صنايع چوب 50
با آزمون 12255 هنر اسالمي هنر و صنايع فلزي 50
با آزمون 12256 هنر اسالمي شيشه 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12257 طراحي پارچه 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12258 كارشناسي فرش طراحي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12259 گريكتابت و نگار 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12260 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50
نقاشي 50 تحصيلي صرفاباسوابق 12261
تحصيلي صرفاباسوابق 12262 هنرهاي صناعي منبت و معرق 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12263 هنرهاي صناعي كاشي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12264 هنرهاي صناعي نساجي سنتي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12265 هنرهاي صناعي سفال 50

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12266 هنر اسالمي نگارگري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12267 ارتباط تصويري 50

 مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
نقاشي 50 تحصيلي صرفاباسوابق 12268

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12269 صنايع دستي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12270 هنر اسالمي نگارگري 50

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12271 صنايع دستي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12272 هنر اسالمي سفال 50

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12273 صنايع دستي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12274 طراحي پارچه 50

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
يليتحص صرفاباسوابق 12275 صنايع دستي 50
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  ومدفصل   23 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي ادامه  
ظرفيت 
نيمسال اول كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

 نحوه پذيرش محل
50 12276 طراحي پارچه تحصيلي صرفاباسوابق
50 12277 كتابت و نگارگري تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12278 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 12279 ارتباط تصويري تحصيلي صرفاباسوابق
50 12280 عكاسي تحصيلي صرفاباسوابق
50 سفال 12281 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد سلطانيه - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12282 تحصيلي باسوابقصرفا
50 نگارگري 12283 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 12284 طراحي پارچه تحصيلي صرفاباسوابق
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12285 تحصيلي صرفاباسوابق
50 12286 نقاشي تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12287 اسالميهنر  تحصيلي صرفاباسوابق
50 هنر و صنايع چوب 12288 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز شاهرود -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 12289 صنايع دستي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12290 تحصيلي اباسوابقصرف

 مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
50 12291 صنايع دستي تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12292 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12293 عكاسي تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12294 ميهنر اسال تحصيلي صرفاباسوابق
50 هنر و صنايع چوب 12295 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق
50 هنر و صنايع فلزي 12296 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق
50 سفال 12297 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق
50 شيشه 12298 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز فيروز آباد -فارس دانشگاه پيام نور استان 
50 12299 صنايع دستي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين 
50 12300 ارتباط تصويري تحصيلي صرفاباسوابق
50 12301 صنايع دستي تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12302 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 خوشنويسي 12303 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 خيالي نگاري 12304 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 طراحي سنتي 12305 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12306 تحصيلي صرفاباسوابق
50 12307 نقاشي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز قم -گاه پيام نور استان قم دانش
50 نگارگري 12308 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 وتذهيب سنتي طراحي 12309 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 خيالي نگاري 12310 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 خوشنويسي 12311 كتابت و نگارگري  حصيليت صرفاباسوابق

  مركز سيرجان - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 12312 كتابت و نگارگري تحصيلي صرفاباسوابق

  مركز كرمان - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12313 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
ظرفيت 
نوان گرايشع نيمسال اول كدرشته  عنوان رشته 

 نحوه پذيرش محل
تحصيلي صرفاباسوابق 12314 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
تحصيلي صرفاباسوابق 12315 هنر اسالمي نگارگري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12316 هنر اسالمي هنر و صنايع چوب 50

 واحد رضوانشهر -ام نور استان گيالن دانشگاه پي
تحصيلي صرفاباسوابق 12317 هنر اسالمي نگارگري 50

 مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
تحصيلي صرفاباسوابق 12318 صنايع دستي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12319 هنر اسالمي نگارگري 20
يليتحص صرفاباسوابق 12320 هنر اسالمي سفال 20
تحصيلي صرفاباسوابق 12321 هنر اسالمي شيشه 20
تحصيلي صرفاباسوابق 12322 هنرهاي صناعي منبت و معرق 30
تحصيلي صرفاباسوابق 12323 هنرهاي صناعي سفال 30

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12324 كارشناسي فرش طراحي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12325 هنر اسالمي وبهنر و صنايع چ 50

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12326 كارشناسي فرش طراحي 50

 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12328 هنر اسالمي سفال 50
تحصيلي قصرفاباسواب 12329 هنرهاي صناعي كاشي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12330 هنرهاي صناعي سفال 50

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12327 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
تحصيلي صرفاباسوابق 12331 هنر اسالمي نگارگري 50

 مركز ميبد - نور استان يزد  دانشگاه پيام
تحصيلي صرفاباسوابق 12332 ارتباط تصويري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12333 صنايع دستي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12334 كارشناسي فرش بافت 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12335 كارشناسي فرش طراحي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12336 كتابت و نگارگري 50
نقاشي 50 تحصيلي صرفاباسوابق 12337
تحصيلي صرفاباسوابق 12338 هنر اسالمي نگارگري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12339 هنر اسالمي سفال 50

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
تحصيلي صرفاباسوابق 12340 ارتباط تصويري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12341 صنايع دستي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12342 حي پارچهطرا 50
عكاسي 50 تحصيلي صرفاباسوابق 12343
تحصيلي صرفاباسوابق 12344 كارشناسي فرش بافت 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12345 كارشناسي فرش طراحي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12346 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50
نقاشي 50 يتحصيل صرفاباسوابق 12347
تحصيلي صرفاباسوابق 12348 هنر اسالمي نگارگري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12349 هنرهاي صناعي منبت و معرق 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12350 هنرهاي صناعي كاشي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12351 هنرهاي صناعي نساجي سنتي 50

       
       
    

  نيمه متمركزهاي تحصيلي  شتهر
  :ي مهمتذكر خيل

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

لذا داوطلباني كه در جلسه آزمـون شـركت   . باشد مي» با آزمون«هاي تحصيلي دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  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 

ان رشتهعنو عنوان گرايش نيمسال كدرشته  
 نحوه پذيرش محل

زن مرد  اول دوم
تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي - 20 زن مرد  24779 روزانه
كارگرداني تلويزيون - 25 - مرد  24780 روزانه
تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي - 10 - مرد  24870 نوبت دوم
كارگرداني تلويزيون - 13 - مرد  24871 نوبت دوم
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