


 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 29 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور شتهر
  :خيلي مهم اتتذكر

ايـن  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
 . دفترچه راهنما مطلع گردند

  . صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«هاي متمركز براي  تهو در رش» زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان  محل  پذيرش در كليه كدرشته - 2
مجلس محترم شوراي اسـالمي و مصـوبه    10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 3

تعدادي پذيرش براي ، ها پذيرش دانشجو در دانشگاهو در راستاي اجراي قانون سنجش و  20/8/96جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  نهمين
هـاي   لذا پذيرش در تعدادي از كدرشته محـل . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاه هاي تحصيلي از رشته

هاي تحصيلي فوق كـه صـرفاً بـا اعمـال      در كليه كدرشته پذيرش. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي ، نور دانشگاه پيام
   . به روش متمركز خواهد بود، گيرد سوابق تحصيلي صورت مي

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

  

 مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 40401 ارتباط تصويري 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40402 صنايع دستي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40403 عكاسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40404 فرش 80
 صرفا با سوابق تحصيلي 40405 مرمت بناهاي تاريخي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40406 نقاشي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40407 هنر اسالمي 80
 صرفا با سوابق تحصيلي 40408 هنرهاي صناعي 80

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40409 فرش 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40410 نقاشي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40411 هنر اسالمي 50

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40412 هنر اسالمي 80

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40413 نر اسالميه 50

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40414 ارتباط تصويري 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40415 صنايع دستي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40416 طراحي پارچه 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40417 عكاسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40418 فرش 80
 صرفا با سوابق تحصيلي 40419 مرمت بناهاي تاريخي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40420 هنر اسالمي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40421 هنرهاي صناعي 50

 مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40422 مرمت بناهاي تاريخي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40423 هنر اسالمي 50

  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40424 ارتباط تصويري 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40425 مرمت بناهاي تاريخي 50

 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 
ليصرفا با سوابق تحصي 40426 صنايع دستي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40427 طراحي پارچه 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40428 فرش 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40429 كتابت و نگارگري 80
 صرفا با سوابق تحصيلي 40430 مرمت بناهاي تاريخي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40431 نقاشي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40432 هنر اسالمي 80
 صرفا با سوابق تحصيلي 40433 هنرهاي صناعي 80

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40434 ارتباط تصويري 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40435 عكاسي 50

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40436 ارتباط تصويري 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40437 هنر اسالمي 50

 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40438 ارتباط تصويري 50

 مركز شهركرد - بختياري  چهارمحال ودانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40439 نقاشي 50

 مركز فردوس -وبي دانشگاه پيام نور استان خراسان جن
 صرفا با سوابق تحصيلي 40440 صنايع دستي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40441 هنر اسالمي 50

  
  

  

  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 40442 صنايع دستي 50
فا با سوابق تحصيليصر 40443 هنر اسالمي 50  

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40444 صنايع دستي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40445 طراحي پارچه 50

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40446 صنايع دستي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40447 طراحي پارچه 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40448 كتابت و نگارگري 80
 صرفا با سوابق تحصيلي 40449 هنر اسالمي 50

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40450 ارتباط تصويري 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40451 عكاسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40452 يهنر اسالم 50

 واحد سلطانيه - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40453 مرمت بناهاي تاريخي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40454 هنر اسالمي 50

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40455 طراحي پارچه 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40456 مت بناهاي تاريخيمر 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40457 نقاشي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40458 هنر اسالمي 80

 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40459 صنايع دستي 50

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40460 رمت بناهاي تاريخيم 50

 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40461 صنايع دستي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40462 هنر اسالمي 50

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
حصيليصرفا با سوابق ت 40463 عكاسي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40464 هنر اسالمي 80

 مركز فيروز آباد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40465 صنايع دستي 50

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40466 ارتباط تصويري 50
ق تحصيليصرفا با سواب 40467 صنايع دستي 50  
 صرفا با سوابق تحصيلي 40468 كتابت و نگارگري 80
 صرفا با سوابق تحصيلي 40469 مرمت بناهاي تاريخي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40470 نقاشي 50

 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40471 كتابت و نگارگري 80

  

 مركز سيرجان - دانشگاه پيام نور استان كرمان
 صرفا با سوابق تحصيلي 40472 كتابت و نگارگري 50

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40473 مرمت بناهاي تاريخي 50

 مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40474 مرمت بناهاي تاريخي 50

 مركز رشت -يام نور استان گيالن دانشگاه پ
 صرفا با سوابق تحصيلي 40475 هنر اسالمي 80

 واحد رضوانشهر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40476 هنر اسالمي 50

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40477 صنايع دستي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40478 ميهنر اسال 80
 صرفا با سوابق تحصيلي 40479 هنرهاي صناعي 80



 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 30 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 40480 فرش 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40481 هنر اسالمي 50

 مركز دليجان -مركزي  دانشگاه پيام نور استان
 صرفا با سوابق تحصيلي 40482 فرش 50

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40483 مرمت بناهاي تاريخي 50

 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40484 هنر اسالمي 50
رفا با سوابق تحصيليص 40485 هنرهاي صناعي 80  

  

 مركز مهريز - انشگاه پيام نور استان يزد د
 صرفا با سوابق تحصيلي 40486 هنر اسالمي 50

 مركز ميبد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40487 ارتباط تصويري 50

  

 مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد   ادامه
ته محلكدرش عنوان رشته ظرفيت  نحوه پذيرش 

 صرفا با سوابق تحصيلي 40488 صنايع دستي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40489 فرش 80
 صرفا با سوابق تحصيلي 40490 كتابت و نگارگري 80
 صرفا با سوابق تحصيلي 40491 نقاشي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40492 هنر اسالمي 80

 يزدمركز  - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 40493 ارتباط تصويري 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40494 صنايع دستي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40495 طراحي پارچه 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40496 عكاسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40497 فرش 80
 صرفا با سوابق تحصيلي 40498 مرمت بناهاي تاريخي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40499 نقاشي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40500 هنر اسالمي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي 40501 هنرهاي صناعي 80
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