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 ظرفیت پذیرش عنوان رشته کد رشته محل گروه تحصیلی نام دانشگاه

 100 کاردانی گرافیک 10572 هنر میانه -موسسه غیرانتفاعی میزان 
 60 ارتباط تصویری 10583 هنر تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم ) ص ( 
 60 بازیگری 10584 هنر تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم ) ص ( 
 60 تلویزیون و هنرهای دیجیتالی 10585 هنر تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم ) ص ( 
 60 طراحی صنعتی 10586 هنر تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم ) ص ( 

 60 مرمت بناهای تاریخی 11846 هنر اصفهان -دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی 
 60 طراحی لباس 11881 هنر نااصفه -موسسه غیر انتفاعی المهدی مهر )ویژه خواهران( 

 60 ارتباط تصویری 11892 هنر فوالد شهر اصفهان -موسسه غیر انتفاعی امین 
 60 طراحی صنعتی 11919 هنر دانجف آب -موسسه غیر انتفاعی جامی 

 60 طراحی لباس 11881 هنر نااصفه -موسسه غیر انتفاعی المهدی مهر )ویژه خواهران( 
 60 ارتباط تصویری 11892 هنر فوالد شهر اصفهان -انتفاعی امین موسسه غیر 

 60 طراحی صنعتی 11919 هنر دانجف آب -موسسه غیر انتفاعی جامی 
 60 طراحی صنعتی 11962 هنر اصفهان – موسسه غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو

 60 ارتباط تصویری 11978 هنر نااصفه -موسسه غیر انتفاعی سپهر 
 60 بازیگری 11979 هنر نااصفه -موسسه غیر انتفاعی سپهر 
 60 سینما 11980 هنر نااصفه -موسسه غیر انتفاعی سپهر 
 60 نقاشی 11981 هنر نااصفه -موسسه غیر انتفاعی سپهر 
 60 نوازندگی موسیقی ایرانی 11982 هنر نااصفه -موسسه غیر انتفاعی سپهر 

 60 ارتباط تصویری 12031 هنر کاشان -انتفاعی عالمه فیض کاشانی موسسه غیر 
 خمینی -موسسه غیر انتفاعی فیض االسالم )ویژه خواهران( 

 شهر اصفهان
 60 طراحی لباس 12076 هنر

 خمینی -موسسه غیر انتفاعی فیض االسالم )ویژه خواهران( 

 شهر اصفهان
 60 نقاشی 12077 هنر

 60 ارتباط تصویری 12244 هنر جرـ کن( انتفاعی رسام ) ویژه خواهراموسسه غیر 
 60 طراحی پارچه 12245 هنر جرـ کن( موسسه غیر انتفاعی رسام ) ویژه خواهرا
 60 هنراسالمی 12246 هنر جرـ کن( موسسه غیر انتفاعی رسام ) ویژه خواهرا
 60 ادبیات نمایشی 12942 هنر تهران -دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی سوره 
 60 طراحی صحنه 12943 هنر تهران -دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی سوره 
 60 کتابت و نگارگری 12944 هنر تهران -دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی سوره 
 60 نمایش عروسکی 12945 هنر تهران -دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی سوره 
 60 هنراسالمی 12946 هنر تهران -دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی سوره 

 60 هنراسالمی 12949 هنر تهران -دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ 
 60 ادبیات نمایشی 13004 هنر تهران -موسسه غیر انتفاعی معماری و هنرپارس 
 60 ارتباط تصویری 13005 هنر تهران -موسسه غیر انتفاعی معماری و هنرپارس 
 60 تلویزیون و هنرهای دیجیتالی 13006 هنر تهران -موسسه غیر انتفاعی معماری و هنرپارس 
 60 سینما 13007 هنر تهران -موسسه غیر انتفاعی معماری و هنرپارس 

 60 طراحی صنعتی 13008 هنر تهران -انتفاعی معماری و هنرپارس موسسه غیر 
 60 طراحی لباس )فقط زن ( 13009 هنر تهران -موسسه غیر انتفاعی معماری و هنرپارس 
 60 طراحی و ساخت طال و جواهر 13010 هنر تهران -موسسه غیر انتفاعی معماری و هنرپارس 

 60 عکاسی 13011 هنر تهران -انتفاعی معماری و هنرپارس موسسه غیر 
 60 مرمت بناهای تاریخی 13012 هنر تهران -موسسه غیر انتفاعی معماری و هنرپارس 
 60 نقاشی 13013 هنر تهران -موسسه غیر انتفاعی معماری و هنرپارس 
 60 هنراسالمی 13014 هنر تهران -موسسه غیر انتفاعی معماری و هنرپارس 

 60 ارتباط تصویری 14198 هنر دهمش -موسسه غیر انتفاعی حکیم طوس 
 60 طراحی صنعتی 14220 هنر دهمش -موسسه غیر انتفاعی خاوران 
 60 ارتباط تصویری 14256 هنر گلبهار -موسسه غیر انتفاعی سناباد 

 60 ارتباط تصویری 14280 هنر دهمش -موسسه غیر انتفاعی فردوس 
 60 نقاشی 14281 هنر دهمش -موسسه غیر انتفاعی فردوس 
 60 نوازندگی موسیقی ایرانی 14282 هنر دهمش -موسسه غیر انتفاعی فردوس 
 60 ارتباط تصویری 14289 هنر دهمش -موسسه غیر انتفاعی کاویان 

 60 بازیگری 15565 هنر راگرمس -موسسه غیر انتفاعی ادیبان 
 60 سینما 15566 هنر راگرمس -موسسه غیر انتفاعی ادیبان 
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 60 مرمت بناهای تاریخی 15597 هنر گرمسار -موسسه غیر انتفاعی عالالدوله سمنانی 
 60 ارتباط تصویری 16591 هنر شیراز -دانشگاه موسسه غیر انتفاعی آپادانا 
 60 نقاشی 16592 هنر شیراز -دانشگاه موسسه غیر انتفاعی آپادانا 

 60 ارتباط تصویری 16596 هنر شیراز – موسسه غیر انتفاعی ارم
 60 تلویزیون و هنرهای دیجیتالی 16597 هنر شیراز – موسسه غیر انتفاعی ارم
 60 طراحی صنعتی 16598 هنر شیراز – موسسه غیر انتفاعی ارم
 60 عکاسی 16599 هنر شیراز – موسسه غیر انتفاعی ارم
 60 نقاشی 16600 هنر شیراز – موسسه غیر انتفاعی ارم
 100 کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی 16601 هنر شیراز – موسسه غیر انتفاعی ارم
 100 کاردانی گرافیک 16602 هنر شیراز – موسسه غیر انتفاعی ارم

 60 ارتباط تصویری 16612 هنر جهرم -موسسه غیر انتفاعی اندیشه 
 60 ادبیات نمایشی 16690 هنر موسسه غیر انتفاعی هنرشیراز
 60 ارتباط تصویری 16691 هنر موسسه غیر انتفاعی هنرشیراز
 60 تلویزیون و هنرهای دیجیتالی 16692 هنر موسسه غیر انتفاعی هنرشیراز
 60 عکاسی 16693 هنر موسسه غیر انتفاعی هنرشیراز
 60 کارگردانی تلویزیون 16694 هنر موسسه غیر انتفاعی هنرشیراز
 60 نقاشی 16695 هنر موسسه غیر انتفاعی هنرشیراز
 100 کاردانی انیمیشن 16696 هنر موسسه غیر انتفاعی هنرشیراز
 100 کاردانی هنرسفالگری 16697 هنر موسسه غیر انتفاعی هنرشیراز

 60 طراحی صنعتی 16977 هنر قزوین -انتفاعی عالمه قزوینی موسسه غیر 
 60 ارتباط تصویری 17039 هنر آبیک -موسسه غیر انتفاعی موالنا 
 60 طراحی صنعتی 17040 هنر آبیک -موسسه غیر انتفاعی موالنا 

 60 ارتباط تصویری 17045 هنر قزوین -موسسه غیر انتفاعی میرعماد 
 60 چاپ 17046 هنر قزوین -انتفاعی میرعماد موسسه غیر 

 60 نقاشی 17047 هنر قزوین -موسسه غیر انتفاعی میرعماد 
 60 ارتباط تصویری 17158 هنر قم -دانشگاه غیر انتفاعی شهاب دانش 

 60 ادبیات نمایشی 17201 هنر قم -موسسه غیر انتفاعی حکمت 
 60 نقاشی 17202 هنر قم -موسسه غیر انتفاعی حکمت 

 60 طراحی لباس 17932 هنر موسسه غیر انتفاعی کرمان
 60 مرمت بناهای تاریخی 17950 هنر رفسنجان -موسسه غیر انتفاعی عالمه جعفری 
 60 طراحی صنعتی 18291 هنر هاکرمانش -موسسه غیر انتفاعی شهید رضایی 

 60 ارتباط تصویری 18773 هنر ناگرگ -موسسه غیر انتفاعی گلستان 
 60 مرمت بناهای تاریخی 18774 هنر ناگرگ -موسسه غیر انتفاعی گلستان 
 50 کاردانی باستان شناسی 18775 هنر ناگرگ -موسسه غیر انتفاعی گلستان 

 60 ادبیات نمایشی 18791 هنر گرگان -موسسه غیر انتفاعی المعی گرگانی 
 60 بازیگری 18792 هنر گرگان -انتفاعی المعی گرگانی موسسه غیر 

 100 کاردانی طراحی پوشاک 18827 هنر زگبندر -موسسه غیر انتفاعی هیرکانیا 
 60 طراحی صنعتی 19893 هنر لمآ -دانشگاه غیر انتفاعی شمال 
 60 ارتباط تصویری 19962 هنر تنکابن – موسسه غیر انتفاعی آیندگان
 100 کاردانی طراحی پوشاک 19963 هنر تنکابن – موسسه غیر انتفاعی آیندگان

 60 سینما 19979 هنر ساری -موسسه غیر انتفاعی ادیب مازندران 
 60 مترجمی زبان انگلیسی 19980 هنر ساری -موسسه غیر انتفاعی ادیب مازندران 

 60 ارتباط تصویری 20129 هنر یرسا -موسسه غیر انتفاعی روزبهان 
 60 سینما 20130 هنر یرسا -موسسه غیر انتفاعی روزبهان 
 60 ارتباط تصویری 20151 هنر یرسا -موسسه غیر انتفاعی ساریان 
 60 طراحی صنعتی 20210 هنر قائمشهر – موسسه غیر انتفاعی صالحان

 60 ارتباط تصویری 20240 هنر لببا -موسسه غیر انتفاعی طبری 
 60 عکاسی 20241 هنر لببا -موسسه غیر انتفاعی طبری 

 60 آهنگسازی 20318 هنر رهنوش -موسسه غیر انتفاعی کمال الملک 
 60 ادبیات نمایشی 20319 هنر رهنوش -موسسه غیر انتفاعی کمال الملک 
 60 ارتباط تصویری 20320 هنر رهنوش -موسسه غیر انتفاعی کمال الملک 
 60 بازیگری 20321 هنر رهنوش -موسسه غیر انتفاعی کمال الملک 
 60 سینما 20322 هنر رهنوش -موسسه غیر انتفاعی کمال الملک 
 60 صنایع دستی 20323 هنر رهنوش -موسسه غیر انتفاعی کمال الملک 
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 60 طراحی صنعتی 20324 هنر رهنوش -موسسه غیر انتفاعی کمال الملک 
 60 طراحی لباس 20325 هنر رهنوش -موسسه غیر انتفاعی کمال الملک 
 60 کارگردانی تلویزیون 20326 هنر رهنوش -موسسه غیر انتفاعی کمال الملک 
 60 نقاشی 20327 هنر رهنوش -موسسه غیر انتفاعی کمال الملک 
 60 نوازندگی موسیقی ایرانی 20328 هنر رهنوش -موسسه غیر انتفاعی کمال الملک 

 60 ارتباط تصویری 20338 هنر رهنوش -موسسه غیر انتفاعی مارلیک 
 60 ارتباط تصویری 20351 هنر رورویان ن -موسسه غیر انتفاعی مازیار 
 60 نقاشی 20352 هنر رورویان ن -موسسه غیر انتفاعی مازیار 

 60 ارتباط تصویری 20359 هنر محمودآباد – موسسه غیر انتفاعی نیما
 60 باستان شناسی 20360 هنر محمودآباد – موسسه غیر انتفاعی نیما
 60 طراحی پارچه 20361 هنر محمودآباد – موسسه غیر انتفاعی نیما
 60 عکاسی 20362 هنر محمودآباد – موسسه غیر انتفاعی نیما
 60 کارگردانی تلویزیون 20363 هنر محمودآباد – موسسه غیر انتفاعی نیما
 60 نقاشی 20364 هنر محمودآباد – موسسه غیر انتفاعی نیما

 60 ازتباط تصویری 20644 هنر ساوه -موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصر خسرو 
 60 طراحی لباس 20645 هنر ساوه -موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصر خسرو 
 60 عکاسی 20646 هنر ساوه -موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصر خسرو 

 60 ارتباط تصویری 21255 هنر همدان -موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه 
 60 ارتباط تصویری 21268 هنر همدان -موسسه غیرانتفاعی هگمتانه 
 100 کاردانی هنرسفالگری 21269 هنر همدان -موسسه غیرانتفاعی هگمتانه 

 60 صنایع دستی 21525 هنر دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر
 60 ارتباط تصویری 21546 هنر دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر
 60 طراحی صنعتی 21547 هنر دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر
 60 طراحی لباس 21548 هنر دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر
 60 ارتباط تصویری 21563 هنر یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد ) ع ( 

 60 طراحی لباس 21564 هنر یزد -غیرانتفاعی امام جواد ) ع ( موسسه 
 60 مرمت بناهای تاریخی 21565 هنر یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد ) ع ( 

 

 

    

 

 

 

 

 

  


