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 ظرفیت دانشگاه عنوان رشته کد رشته گروه تحصیلی نام دانشگاه

 50 ارتباط تصویری  10111 هنر دانشگاه تبریز

 50 صنایع دستی  10112 هنر دانشگاه تبریز

 50 عکاسی  10113 هنر دانشگاه تبریز

 60 فرش  10114 هنر دانشگاه تبریز

 50 مرمت بناهای تاریخی  10115 هنر دانشگاه تبریز
 50 نقاشی  10116 هنر دانشگاه تبریز
 60 هنراسالمی  10117 هنر دانشگاه تبریز

 60 هنرهای صناعی  10118 هنر دانشگاه تبریز

 50 فرش  10170 هنر دانشگاه مراغه

 50 نقاشی  10171 هنر دانشگاه مراغه

 50 هنراسالمی  10172 هنر دانشگاه مراغه
 60 سالمی هنرا 10644 هنر دانشگاه ارومیه
 50 هنراسالمی  11072 هنر دانشگاه اردیبل

 50 ارتباط تصویری  11318 هنر دانشگاه اصفهان 

 50 صنایع دستی  11319 هنر دانشگاه اصفهان 

 50 طراحی پارچه  11320 هنر دانشگاه اصفهان 

 50 عکاسی  11321 هنر دانشگاه اصفهان 
 60 فرش  11322 هنر دانشگاه اصفهان 

 50 مرمت بناهای تاریخی  11323 هنر شگاه اصفهان دان

 50 هنراسالمی  11324 هنر دانشگاه اصفهان 

 50 هنرهای صناعی  11325 هنر دانشگاه اصفهان 

 50 مرمت بناهاي تاریخي  12165 هنر ج رمرکز ک -دانشگاه پیام نور استان البرز 

 50 هنراسالمي  12166 هنر ج رمرکز ک -دانشگاه پیام نور استان البرز 
 50 ارتباط تصویري  12490 هنر دانشگاه بوشهر 
 50 مرمت بناهاي تاریخي  12491 هنر دانشگاه بوشهر 

 50 صنایع دستي  12652 هنر دانشگاه تهران شرق 

 50 طراحي پارچه  12653 هنر دانشگاه تهران شرق 

 50 فرش  12654 هنر دانشگاه تهران شرق 

 60 کتابت و نگارگري  12655 هنر  دانشگاه تهران شرق
 50 مرمت بناهاي تاریخي  12656 هنر دانشگاه تهران شرق 
 50 نقاشي  12657 هنر دانشگاه تهران شرق 

 60 هنراسالمي  12658 هنر دانشگاه تهران شرق 

 60 هنرهاي صناعي  12659 هنر دانشگاه تهران شرق 

 50 ویري ارتباط تص 12786 هنر دانشگاه دماوند     

 50 عکاسي  12787 هنر دانشگاه دماوند     
 50 ارتباط تصویري  12849 هنر دانشگاه ري       
 50 هنراسالمي  12850 هنر دانشگاه ري       

 50 ارتباط تصویري  12925 هنر دانشگاه لواسانات          

 50 نقاشي  13100 هنر دانشگاه شهرکرد  

 50 صنایع دستي  13359 هنر  دانشگاه فردوس   

 50 هنراسالمي  13360 هنر  دانشگاه فردوس   
 50 صنایع دستي  13382 هنر دانشگاه قائن
 50 هنراسالمي  13383 هنر دانشگاه قائن

 50 صنایع دستي  13726 هنر دانشگاه قوچان        

 50 طراحي پارچه  13727 هنر دانشگاه قوچان        

 50 صنایع دستي  13820 هنر          دانشگاه مشهد    

 50 طراحي پارچه  13821 هنر دانشگاه مشهد             
 60 کتابت و نگارگري  13822 هنر دانشگاه مشهد             
 50 هنراسالمي  13823 هنر دانشگاه مشهد             

 50 ارتباط تصویري  14608 هنر دانشگاه اهواز  

 50 عکاسي  14609 هنر دانشگاه اهواز  

 50 هنراسالمي  14610 هنر دانشگاه اهواز  

 50 مرمت بناهاي تاریخي  15204 هنر دانشگاه سلطانیه 
 50 هنراسالمي  15205 هنر دانشگاه سلطانیه 
 50 طراحي پارچه  15426 هنر دانشگاه سمنان 

 50  مرمت بناهاي تاریخي 15427 هنر دانشگاه سمنان 

 50 نقاشي  15428 هنر دانشگاه سمنان 

 60 هنراسالمي  15429 هنر دانشگاه سمنان 

 50 صنایع دستي  15467 هنر دانشگاه شاهرود 
 50 مرمت بناهاي تاریخي  15496 هنر دانشگاه گرمسار 

 50 صنایع دستي  15907 هنر دانشگاه زاهدان    

 50 ي هنراسالم 15908 هنر دانشگاه زاهدان    

 دانشگاه شیراز      

  
 50 عکاسي  16234 هنر

 دانشگاه شیراز      

  
 60 هنراسالمي  16235 هنر

 دانشگاه فیروز آباد        

  
 50 صنایع دستي  16296 هنر

 50 ارتباط تصویري  16792 هنر دانشگاه قزوین 

 50 صنایع دستي  16793 هنر دانشگاه قزوین 

 60 کتابت و نگارگري  16794 هنر دانشگاه قزوین 
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 50 مرمت بناهاي تاریخي  16795 هنر دانشگاه قزوین 
 50 نقاشي  16796 هنر دانشگاه قزوین 

 60 کتابت و نگارگري  17100 هنر م قدانشگاه 

 50 کتابت و نگارگري  17662 هنر دانشگاه سیرجان

 50 مرمت بناهاي تاریخي  17709 هنر دانشگاه کرمان

 50 مرمت بناهاي تاریخي  18590 هنر گرگان دانشگاه

 60 هنراسالمي  18893 هنر دانشگاه رشت   
 50 هنراسالمي  18969 هنر دانشگاه رضوانشهر  

 50 صنایع دستي  19586 هنر دانشگاه بابل   

 60 هنراسالمي  19587 هنر دانشگاه بابل   

 60 هنرهاي صناعي  19588 هنر دانشگاه بابل   

 50 فرش 20424 هنر ک اگاه اردانش

 50 هنراسالمی 20425 هنر ک ادانشگاه ار
 50 فرش 20473 هنر دانشگاه دلیجان 
 50 مترجمی زبان انگلیسی 21154 هنر دانشگاه همدان

 50 هنرهای صناعی 21217 هنر دانشگاه اللجین

 50 هنرهای اسالمی 21403 هنر دانشگاه مهریز

 50 رتباط تصویریا 21433 هنر دانشگاه میبد

 50 صنایع دستی 21434 هنر دانشگاه میبد
 50 فرش 21435 هنر دانشگاه میبد
 50 کتابت و نگارگری 21436 هنر دانشگاه میبد

 50 نقاشی 21437 هنر دانشگاه میبد

 50 هنرهای اسالمی 21438 هنر دانشگاه میبد

 50 ارتباط تصویری 21476 هنر دانشگاه یزد

 50 صنایع دستی 21477 نره دانشگاه یزد
 50 طراحی پارچه 21478 هنر دانشگاه یزد
 50 عکاسی 21479 هنر دانشگاه یزد

 60 فرش 21480 هنر دانشگاه یزد

 50 مرمت بناهای تاریخی 21481 هنر دانشگاه یزد

 50 نقاشی 21482 هنر دانشگاه یزد

 50 هنرهای اسالمی 21483 هنر دانشگاه یزد
 60 هنرهای صناعی 21484 هنر دانشگاه یزد

 

    


