
 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 16 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

 )ويژه خواهران( تهران - ) س(دانشگاه الزهرا  ادامه

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون نوبت دوم  14014 طراحي پارچه 7 - زن -
 با آزمون نوبت دوم  14015 طراحي صنعتي 5 - زن -
 با آزمون نوبت دوم  14016 طراحي لباس 7 - زن -
 با آزمون نوبت دوم  14017 كتابت و نگارگري 6 - زن -
 با آزمون نوبت دوم  14018 نقاشي 9 - زن -

 دانشگاه بجنورد
دمر  با آزمون روزانه 14019 ارتباط تصويري 50 - زن 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14020 صنايع دستي 50 - زن مرد

 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
 با آزمون روزانه 14021 ارتباط تصويري 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14022 باستان شناسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14023 نقاشي 35 - زن مرد

 دانشگاه بيرجند
 با آزمون روزانه 14024 صنايع دستي 45 - زن مرد
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  14025 باستان شناسي 40 - زن مرد
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  14026 فرش 40 - زن مرد
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  14027 هنر اسالمي 40 - زن مرد
صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  14028 باستان شناسي 10 - زن مرد
صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  14029 صنايع دستي 10 - زن مرد
صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  14030 فرش 10 - زن مرد
صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  14031 هنر اسالمي 10 - زن مرد

 قزوين - ) ره(ام خميني دانشگاه بين المللي ام
 با آزمون روزانه 14032 مرمت بناهاي تاريخي 40 - زن مرد

 دانشگاه تهران
 با آزمون روزانه 14033 ادبيات نمايشي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14034 ارتباط تصويري 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14035 بازيگري 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14036 نهطراحي صح 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14037 طراحي صنعتي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14038 عكاسي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14039 مجسمه سازي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14040 نقاشي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14041 نمايش عروسكي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14042 نوازندگي موسيقي ايراني 15 - زن ردم

 با آزمون روزانه  14043 نوازندگي موسيقي جهاني 15 - زن مرد
 )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(دانشگاه تهران 

 صرفا با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 14044 طراحي صنعتي 30 - زن مرد
 رسبزوا -دانشگاه حكيم سبزواري 

 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14045 مرمت بناهاي تاريخي 56 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14046 مرمت بناهاي تاريخي 14 - زن مرد

 دانشگاه دامغان
 با آزمون روزانه 14047 ادبيات نمايشي 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14048 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 50 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14049 ادبيات نمايشي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14050 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 20 - زن مرد

 دانشگاه زابل
 با آزمون روزانه 14051 بازيگري 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14052 باستان شناسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14053 تاريخيمرمت آثار  50 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14054 بازيگري 15 - زن مرد
صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  14055 باستان شناسي 20 - زن مرد
صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  14056 مرمت آثار تاريخي 20 - زن مرد

 دانشگاه زنجان
زمونبا آ روزانه 14057 نقاشي 21 - زن مرد  

 دانشگاه سمنان
 با آزمون روزانه 14058 ارتباط تصويري 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14059 صنايع دستي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14060 طراحي پارچه 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14061 طراحي صنعتي 20 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14062 عكاسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14063 فرش 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14064 مرمت بناهاي تاريخي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14065 نقاشي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14066 ارتباط تصويري 25 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14067 صنايع دستي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14068 پارچهطراحي  15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14069 طراحي صنعتي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14070 عكاسي 25 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14071 فرش 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14072 مرمت بناهاي تاريخي 15 - زن مرد
منوبت دو 14073 نقاشي 15 - زن مرد  با آزمون 

 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 با آزمون روزانه 14074 صنايع دستي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14075 فرش 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14076 مرمت بناهاي تاريخي 20 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14077 نقاشي 15 - زن مرد
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 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 17 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

  زاهدان - لوچستان دانشگاه سيستان و ب  ادامه

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 14078 نقاشي 20 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14079 مرمت بناهاي تاريخي 10 - زن مرد

 * تهران -دانشگاه شاهد 
  پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه* 

  )ها شرايط در بخش پيوست(
 با آزمون روزانه 14080 ارتباط تصويري 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14081 كتابت و نگارگري 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 14082 نقاشي 50 - زن مرد

اند، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش  كه در آزمون عملي شركت كرده تمام مرحله انتخاب رشته و از بين داوطلبانيپس از ا ها اسامي چندبرابر ظرفيت متقاضيان اين رشته( - 
  ).از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد

 )محل تحصيل دانشكده هنر و علوم انساني فارسان(دانشگاه شهركرد 
 با آزمون روزانه 14083 ريارتباط تصوي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14084 صنايع دستي 35 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14085 ارتباط تصويري 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14086 صنايع دستي 5 - زن مرد
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  14087 فرش 35 - زن مرد
رفا با سوابق تحصيليص نوبت دوم  14088 فرش 5 - زن مرد

 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
 با آزمون روزانه 14089 فرش 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14090 مرمت بناهاي تاريخي 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14091 نقاشي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14092 هنر اسالمي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14093 تاريخي مرمت بناهاي 25 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14094 نقاشي - 15 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14095 هنر اسالمي 20 - زن مرد

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي فرش راور(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر 
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  14096 فرش 45 - زن مرد

 ))دانشكده هنر( محل تحصيل واحد شوشتر(اهواز  - مران دانشگاه شهيد چ
 با آزمون روزانه  14097 ارتباط تصويري 45 - 25 20
 با آزمون روزانه  14098 نقاشي 40 - 25 15

 دانشگاه شيراز
 با آزمون روزانه 14099 ارتباط تصويري 13 - 7 6

 با آزمون روزانه 14100 صنايع دستي 20 - 10 10
 با آزمون روزانه 14101 فرش 20 - 10 10
 * دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

  پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه* 
   )ها شرايط در بخش پيوست(

 با آزمون روزانه 14102 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14103 كارگرداني تلويزيون 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14104 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 12 - نز مرد
 با آزمون نوبت دوم  14105 كارگرداني تلويزيون 15 - زن مرد

  ).رنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شدپس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينت ها اسامي چندبرابر ظرفيت متقاضيان اين رشته( - 
 دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14106 مرمت بناهاي تاريخي 45 - 22 23
 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 با آزمون روزانه 14107 طراحي صنعتي 28 - زن مرد
 دانشگاه كاشان

 با آزمون روزانه 14108 باستان شناسي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14109 صنايع دستي 28 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14110 فرش 28 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14111 باستان شناسي 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14112 صنايع دستي 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14113 فرش 12 - زن مرد

 سنندج - كردستان  دانشگاه
 با آزمون روزانه 14114 صنايع دستي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14115 نوازندگي موسيقي ايراني 35 - زن مرد

 گرگان -دانشگاه گلستان 
 با آزمون روزانه 14116 ارتباط تصويري 25 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14117 ارتباط تصويري 10 - زن مرد

 رشت -گيالن دانشگاه 
 با آزمون روزانه 14118 ارتباط تصويري 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14119 نقاشي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14120 نوازندگي موسيقي ايراني 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14121 ارتباط تصويري - 30 زن مرد
 نبا آزمو نوبت دوم  14122 نقاشي - 15 زن مرد

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
 با آزمون روزانه 14123 صنايع دستي 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14124 طراحي صنعتي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14125 صنايع دستي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14126 طراحي صنعتي 10 - زن مرد

 )گردشگري نوشهر صنايع دستي و صيل دانشكده ميراث فرهنگي ومحل تح(بابلسر  -دانشگاه مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14127 هنرهاي صناعي 50 - زن مرد
صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  14128 هنرهاي صناعي 40 - زن مرد

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 با آزمون روزانه 14129 باستان شناسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14130 صنايع دستي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14131 نقاشي 30 - زن مرد
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  14132 هنر اسالمي 30 - زن مرد
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 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 18 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

 دانشگاه نيشابور

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 14133 ارتباط تصويري 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14134 عكاسي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14135 مجسمه سازي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14136 نقاشي 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14137 ارتباط تصويري 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14138 عكاسي 8 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14139 مجسمه سازي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14140 نقاشي 10 - زن مرد

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14141 صنايع دستي 30 - زن مرد
ا سوابق تحصيليصرفا ب نوبت دوم  14142 صنايع دستي 15 - زن مرد

 بندر عباس - دانشگاه هرمزگان 
 با آزمون روزانه 14143 صنايع دستي 25 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14144 صنايع دستي 5 - زن مرد

 دانشگاه هنر
 با آزمون روزانه 14145 ادبيات نمايشي 10 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14146 ارتباط تصويري 10 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14147 بازيگري 10 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14148 سينما 28 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14149 صنايع دستي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14150 طراحي پارچه 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14151 طراحي صحنه 10 - زن مرد
 با آزمون زانهرو  14152 طراحي صنعتي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14153 عكاسي 10 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14154 فرش 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14155 مجسمه سازي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14156 نقاشي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14157 نمايش عروسكي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14158 ايشيادبيات نم 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14159 ارتباط تصويري 4 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14160 بازيگري 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14161 سينما 14 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14162 صنايع دستي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14163 طراحي پارچه 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14164 طراحي صحنه 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14165 طراحي صنعتي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14166 عكاسي 4 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14167 فرش 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14168 مجسمه سازي 8 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14169 ينقاش 8 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14170 نمايش عروسكي 5 - زن مرد

 )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 
 با آزمون روزانه 14171 آهنگسازي 9 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14172 نوازندگي موسيقي ايراني 10 - زن مرد
 ا آزمونب روزانه  14173 نوازندگي موسيقي جهاني 8 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14174 آهنگسازي 3 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14175 نوازندگي موسيقي ايراني 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم  14176 نوازندگي موسيقي جهاني 8 - زن مرد

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 با آزمون روزانه 14177 ارتباط تصويري 30 - - مرد
 با آزمون روزانه 14178 ارتباط تصويري - 25 زن -

ها ممنوع است تحت هر شرايطي مهمان شدن به ساير دانشگاه  با آزمون روزانه 14179 طراحي صنعتي 30 - - مرد
 با آزمون روزانه 14180 طراحي صنعتي - 30 زن -
 با آزمون روزانه 14181 فرش - 30 زن -
 با آزمون روزانه 14182 مرمت آثار تاريخي - 30 زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14183 فرش 30 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14184 مرمت آثار تاريخي 30 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 14185 هنر اسالمي 60 - زن مرد

 دانشگاه هنر اصفهان
 با آزمون روزانه 14186 ارتباط تصويري 16 - 8 8
 با آزمون روزانه  14187 صنايع دستي 18 - 9 9

 با آزمون روزانه  14188 طراحي صنعتي 35 - 17 18
 با آزمون روزانه  14189 عكاسي 15 - 7 8

 با آزمون روزانه  14190 فرش 25 - 13 12
 با آزمون روزانه  14191 كتابت و نگارگري 18 - 9 9

 با آزمون وزانهر  14192 مرمت آثار تاريخي 25 - 12 13
 با آزمون روزانه  14193 مرمت بناهاي تاريخي 20 - 10 10
 با آزمون روزانه  14194 موزه 25 - 12 13
 با آزمون روزانه  14195 نقاشي 18 - 9 9

 با آزمون روزانه  14196 هنر اسالمي 20 - 10 10
 دانشگاه هنر شيراز

زمونبا آ روزانه 14197 ادبيات نمايشي 25 - 13 12  
 با آزمون روزانه  14198 ارتباط تصويري 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14199 باستان شناسي 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14200 فرش 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14201 مرمت بناهاي تاريخي 25 - 12 13
 با آزمون روزانه  14202 موزه 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه  14203 شينقا 25 - زن مرد
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 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 19 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

 دانشگاه يزد

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 14204 ارتباط تصويري 26 - 13 13
 با آزمون روزانه  14205 نقاشي 26 - 13 13

 دكتر شريعتي - تران تهران ي دخا دانشكده فني و حرفه
 با آزمون روزانه  14206 طراحي پارچه 30 - زن -
 با آزمون روزانه 14207 طراحي لباس 30 - زن -
 با آزمون نوبت دوم  14208 طراحي پارچه 30 - زن -
 با آزمون نوبت دوم  14209 طراحي لباس 30 - زن -

  
 مناطق محرومسهميه هاي تحصيلي  رشته

  :ي مهمخيل اتتذكر
 . باشد مي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  دوره تحصيلي در كليه رشته -1
همچنـين   ومندرج در فصل اول هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم  هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 2

  . گردند مطلع ها بخش پيوستده دانشجو در آموزش عالي پذيرنها و مؤسسات  شرايط و ضوابط دانشگاه
 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون 18202 طراحي صنعتي 1 - زن مرد  دانشگاه هنر اصفهان
 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر

 با آزمون 18203 ارتباط تصويري 2 - 1 1  گاه شيرازدانش
 بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و

 با آزمون 18204 ارتباط تصويري 2 - 1 1  )محل تحصيل دانشكده هنر و علوم انساني فارسان(دانشگاه شهركرد 
 با آزمون 18205 طراحي صنعتي 4 - 2 2 دانشگاه هنر اصفهان

 با آزمون 18206 مرمت بناهاي تاريخي 2 - 1 1 ر اصفهاندانشگاه هن
 بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و

 با آزمون 18207 ارتباط تصويري 3 - زن مرد  دانشگاه بجنورد
 با آزمون 18208 بازيگري 3 - زن مرد دانشگاه زابل

 با آزمون 18209 عكاسي 3 - زن مرد دانشگاه نيشابور
 با آزمون 18210 مجسمه سازي 3 - زن مرد نيشابور دانشگاه

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
 با آزمون 18211 نوازندگي موسيقي ايراني 4 - 2 2  سنندج -دانشگاه كردستان 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
 با آزمون 18219 باستان شناسي 1 - - مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 با آزمون 18220 طراحي صنعتي 3 - - مرد .تحت هر شرايطي مهمان شدن به ساير دانشگاه ها ممنوع است -شگاه هنر اسالمي تبريز دان
 صرفا با سوابق تحصيلي 18221 فرش 2 - - مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 بويراحمد مخصوص داوطلبان بومي استان كهكيلويه و
 با آزمون 18222 دستي صنايع 2 - 1 1  دانشگاه شيراز

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
 با آزمون 18223 ارتباط تصويري 4 - 2 2  دانشگاه هنر شيراز

  
  مخصوص داوطلبانهاي تحصيلي  رشته

 مناطق زلزله زده و ساير مصوبات
  :خيلي مهم اتتذكر

 .باشد مي» روزانه«اين بخش هاي تحصيلي  دوره تحصيلي در كليه رشته -1
از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محـروم   مخصوص داوطلبان مناطق زلزله زده و ساير مصوباتهاي تحصيلي  طلبان الزم است قبل از انتخاب رشتهداو - 2

) مندرج در سايت اين سازمان(ها  ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در بخش پيوست و همچنين شرايط و ضوابط دانشگاهمندرج در فصل اول 
 .طلع گردندم

  استان كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده 
 هاي كوزران و ماهيدشت شهرستان كرمانشاه هاي اسالم آباد غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، داالهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشيرين، گيالنغرب و همچنين بخش شهرستان

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
وان رشتهعن نيمسال كدرشته  

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون 18214 ارتباط تصويري 1 - زن مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
 با آزمون 18215 باستان شناسي 1 - زن مرد همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 با آزمون 18216 طراحي صنعتي 1 - - مرد .ممنوع است تحت هر شرايطي مهمان شدن به ساير دانشگاه ها -دانشگاه هنر اسالمي تبريز 
 با آزمون 18217 طراحي صنعتي - 1 زن - .تحت هر شرايطي مهمان شدن به ساير دانشگاه ها ممنوع است -دانشگاه هنر اسالمي تبريز 

 با آزمون 18218 نقاشي 1 - زن مرد همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
 )هاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان شهرستان( ان كرمانمخصوص داوطلبان بومي جنوب است

 با آزمون 18212 فرش 1 - زن مرد  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 18213 فرش 1 - زن مرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي فرش راور(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر 

 ن بومي شهرستان بشاگردمخصوص داوطلبا
 با آزمون 18224 صنايع دستي 1 - زن مرد  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
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 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 20 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

  دانشگاه فرهنگيانو دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تحصيلي   هاي رشته
 )ويژه داوطلبان آزاد(

  :خيلي مهم اتتذكر
اند، مجاز به انتخاب اين كدرشته  لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون«دانشگاه فرهنگيان  هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و نحوه پذيرش در رشته -1

  .باشند ها نمي محل
  .باشد مي) بهمن ماه(در نيمسال دوم دانشگاه فرهنگيان و هاي متمركز دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -2
  .ضروري است سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و  6500 كل نهايي نمره حداقل كسب -3
باشـند امـا در    هاي مربوط به استان خود مي محل كدرشته تمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب 17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -4

هـايي كـه داراي    ها يا بخـش  ابتدا داوطلبان بومي آن شهر) محل نوشته شده است  اين موضوع در مقابل كدرشته(هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است  محل  كدرشته
محل اخذ مـدرك تحصـيلي دو سـال ماقبـل     «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«) يا بخش(شهر   4از ) يا بخش(شهر  2حداقل (اولويت هستند 

شـايان  . شـود  نيز پذيرش انجام مـي  شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان پذيرش مي) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) يا بخش(با شهر » محل تولد«، »آخر
 .اخذ خواهد شد» محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل« ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا بخش مندرج در محل خدمت ستون 

هـا   بخـش پيوسـت  در مندرج هاي مزبور  دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از بيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان دانشگاه ترتحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -5
  .مطلع گردند) مندرج در سايت اين سازمان(

منـدرج در سـايت ايـن    (هـا   بخش پيوست در مندرج ضوابط و شرايط به وجهت با بايست ميفرهنگيان،   دانشگاهدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و  تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -6
 و معاينـه  مصـاحبه،  بـراي  ظرفيـت  برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب به نسبت ،)سازمان
 ايـن  بـه  عالقمنـدي  بابـت  ،شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزارپنجاه و پنج( 000/55 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت بانيداوطل منحصراً گزينش
  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته

 وص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقيمخص
ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بومييا اولويت پذيرش مخصوص / محل تحصيليا پرديس دانشگاه  كدرشته  عنوان رشته

  محل
 25801 ريارتباط تصوي 1 زن  محل خدمت صوفيان/مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 25802 ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت مرند/مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 25786 صويريآموزش ارتباط ت 1 زن محل خدمت خسروشاه/ستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25787 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت اسكو/ستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25788 آموزش ارتباط تصويري 1 زن بستان ابادمحل خدمت /ستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25789 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت شبستر/ستانهاي شبستر، مرند، جلفااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25790 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت صوفيان/د، جلفاستانهاي شبستر، مرناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25791 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت ورزقان/ستانهاي ورزقان، اهر، هريساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25792 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت مراغه/هاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترودستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25793 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت آذرشهر/ستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 

 25794 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت اسكو/ستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهرويت پذيرش با داوطلبان بومي شهراول/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25795 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بستان اباد/ستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25796 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت مراغه/ستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشتروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25797 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد ذرشهرمحل خدمت آ/ستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25798 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت شبستر/ستانهاي شبستر، مرند، جلفااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25799 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت خسروشاه/، آذرشهرستانهاي اسكو، تبريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25800 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت صوفيان/ستانهاي شبستر، مرند، جلفااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
 25808 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت سلماس/مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/ تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير 

 25809 ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت خوي/مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 25803 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت سيلوانا/ستان اروميهت پذيرش با داوطلبان بومي شهراولوي/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25804 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد محل خدمت مياندوآب/ستان مياندوآباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25805 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت صوماي برادوست/ستان اروميهرش با داوطلبان بومي شهراولويت پذي/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25806 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت كشاورز/ستانهاي شاهين دژ، تكاباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25807 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد محل خدمت خوي/ستانهاي خوي، چايپارهلويت پذيرش با داوطلبان بومي شهراو/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
 25827 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت پارس آباد/مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 25810 آموزش ارتباط تصويري 3 زن محل خدمت اردبيل ناحيه دو/ستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي نتبپرديس 
 25811 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت انگوت/ستان گرمياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25812 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت اصالندوز/ستانهاي بيله سوار، پارس آباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25813 اط تصويريآموزش ارتب 1 زن محل خدمت كوثر/ستانهاي خلخال، كوثراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25814 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت مشكين/ستان مشگين شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25815 ويريآموزش ارتباط تص 1 زن محل خدمت خلخال/ستانهاي خلخال، كوثراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25816 آموزش ارتباط تصويري 2 زن محل خدمت اردبيل ناحيه يك/ستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 25817 آموزش ارتباط تصويري 1 زن خدمت پارس آباد محل/ستانهاي بيله سوار، پارس آباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 

 25818 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت خلخال/ستانهاي خلخال، كوثراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25819 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت پارس آباد/ر، پارس آبادستانهاي بيله سوااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25820 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت نمين/ستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25821 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه يك/ستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعينلبان بومي شهراولويت پذيرش با داوط/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25822 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه دو/ستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25823 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت انگوت/ستان گرمياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25824 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت گرمي/ستان گرمياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 25825 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت شاهرود/ستانهاي خلخال، كوثراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ بائي اردبيلپرديس عالمه طباط
 25826 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت مشكين/ستان مشگين شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 ومي استان اصفهانمخصوص داوطلبان ب
 25841 ارتباط تصويري 1 زن  محل خدمت نجف آباد/مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 25842 ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت نجف آباد/مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 25843 ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت خميني شهر/مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/ تهران -ه تربيت دبير شهيد رجايي دانشگا
محل خدمت /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

 25828 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد نباغبادرا
محل خدمت /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

 25829 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد شاهين شهر
 25830 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت شهرضا/ستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرماوطلبان بومي شهراولويت پذيرش با د/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 25831 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت مهردشت/ستانهاي تيران و كرون، نجف آباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

 25832 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت نجف آباد/ستانهاي تيران و كرون، نجف آباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهانپرديس شهيد باهنر 
 25833 يريآموزش ارتباط تصو 1 مرد محل خدمت دهاقان/ستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 25834 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت كاشان/ستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
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 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 21 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

 اصفهانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
ظرفيت جنس  محل خدمت/ان بوميداوطلبيا اولويت پذيرش مخصوص / محل تحصيليا پرديس دانشگاه  كدرشته  عنوان رشته

  محل
محل  /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 25835 آموزش ارتباط تصويري 1 زن خدمت شاهين شهر
محل  /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صفهانا) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 25836 آموزش ارتباط تصويري 1 زن خدمت فالورجان
 25837 آموزش ارتباط تصويري 1 زن خدمت نجف آباد محل/ستانهاي تيران و كرون، نجف آباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 25838 آموزش ارتباط تصويري 1 زن بيدگل محل خدمت آران و/ستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
محل  /ستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجانطلبان بومي شهراولويت پذيرش با داو/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 25839 آموزش ارتباط تصويري 1 زن خدمت جي
محل  /شتستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و ميانداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 25840 آموزش ارتباط تصويري 1 زن خدمت فريدون شهر

 مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
 25855 ارتباط تصويري 1 مرد  2 ناحيه. محل خدمت كرج/مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 25844 آموزش ارتباط تصويري 3 مرد 3 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديسبومي شهر اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس شهيد چمران تهران
 25845 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت اشتهارد/ستانهاي اشتهارد، طالقاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25846 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد محل خدمت نظرآباد/ستانهاي نظرآباد، ساوجبالغوطلبان بومي شهراولويت پذيرش با دا/ پرديس شهيد چمران تهران
 25847 آموزش ارتباط تصويري 3 مرد 4 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25848 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد محل خدمت ساوجبالغ/ستانهاي نظرآباد، ساوجبالغرش با داوطلبان بومي شهراولويت پذي/ پرديس شهيد چمران تهران

 25849 آموزش ارتباط تصويري 2 زن 2 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25850 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 1 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديسبا داوطلبان بومي شهر اولويت پذيرش/ پرديس نسيبه تهران
 25851 آموزش ارتباط تصويري 2 زن 3 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25852 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت ساوجبالغ/ستانهاي نظرآباد، ساوجبالغوطلبان بومي شهراولويت پذيرش با دا/ پرديس نسيبه تهران
 25853 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت نظرآباد/ستانهاي نظرآباد، ساوجبالغاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25854 آموزش ارتباط تصويري 3 زن 4 ناحيه. محل خدمت كرج/ستانهاي كرج، فرديسطلبان بومي شهراولويت پذيرش با داو/ پرديس نسيبه تهران

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
 25861 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت ايالم/مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 25856 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت مهران/ستان مهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ جصدر سنند الهدي بنتپرديس 
 25857 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت موسيان/ستان دهلراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 25858 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت چوار/ستان ايالمداوطلبان بومي شهر اولويت پذيرش با/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 25859 آموزش ارتباط تصويري 2 زن محل خدمت ملكشاهي/ستان ملكشاهياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 

 25860 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت آبدانان/ستان آبدانانشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر

 25881 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت بوشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 25862 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت خارك/ستانهاي بوشهر، تنگستانبان بومي شهراولويت پذيرش با داوطل/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 25863 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت كنگان/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 25864 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت عسلويه/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديرذيرش با داوطلبان بومي شهراولويت پ/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 25865 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت دشتي/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز

 25866 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت ديلم/ستانهاي گناوه، ديلماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ س شهيد رجايي شيرازپردي
 25867 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت كاكي/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 25868 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت آبپخش/ستان دشتستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 25869 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت گناوه/ستانهاي گناوه، ديلماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز

 25870 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت جم/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ يد رجايي شيرازپرديس شه
 25871 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بندرريگ/ستانهاي گناوه، ديلماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 25872 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت دير/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 25873 تصويريآموزش ارتباط  1 مرد محل خدمت بوشهر/ستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 25874 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت دشتستان/ستان دشتستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز

 25875 صويريآموزش ارتباط ت 1 زن محل خدمت تنگستان/ستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 25876 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت بوشهر/ستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 25877 آموزش ارتباط تصويري 1 زن اكيمحل خدمت ك/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 25878 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت عسلويه/ستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 25879 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت ديلم/ناوه، ديلمستانهاي گاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 25880 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت دشتستان/ستان دشتستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
 25936 ارتباط تصويري 1 زن  19 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتويت پذيرش با داوطلبان بومي شهراول/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
محل خدمت /ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 25937 تصويري ارتباط 1 مرد كهريزك
 25938 ارتباط تصويري 1 مرد 19 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 25939 ارتباط تصويري 1 مرد 15 منطقه. محل خدمت تهران/اتستانهاي تهران، شميراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
محل خدمت /ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 25940 ارتباط تصويري 1 زن رباط كريم
 25882 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت فشافويه/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهرانيرش با داوطلبان بومي شهراولويت پذ/ پرديس شهيد چمران تهران
1محل خدمت شهر ري ناحيه /ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران  25883 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد
 25884 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت شهريار/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25885 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت رباط كريم/استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهرانستانهاي اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25886 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت دماوند/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران

 25887 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت چهاردانگه/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ س شهيد چمران تهرانپردي
 25888 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت فيروزكوه/، تهرانستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25889 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت اسالمشهر/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25890 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد 1محل خدمت بهارستان /ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهرانا داوطلبان بومي شهراولويت پذيرش ب/ پرديس شهيد چمران تهران
 25891 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت جواد آباد/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25892 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت مالرد/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25893 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت كهريزك/ران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهرانستانهاي استان تهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25894 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت قرچك/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران

 25895 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت ورامين/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ تهرانپرديس شهيد چمران 
 25896 ش ارتباط تصويريآموز 3 مرد 19 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25897 آموزش ارتباط تصويري 4 مرد 15 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25898 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت پاكدشت/يرانات، تهرانستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25899 آموزش ارتباط تصويري 4 مرد 18 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25900 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت پيشوا/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهرانشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد چمران تهران
 25901 آموزش ارتباط تصويري 3 مرد 16 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران

 25902 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد 2محل خدمت شهر ري ناحيه /ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ن تهرانپرديس شهيد چمرا
 25903 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد 14 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25904 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد 17 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
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 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 22 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

 تهرانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بوميذيرش يا اولويت پمخصوص / محل تحصيليا پرديس دانشگاه  كدرشته  عنوان رشته

  محل
 25905 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت رودهن/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25906 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت شهرقدس/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهرانداوطلبان بومي شهر اولويت پذيرش با/ پرديس شهيد چمران تهران
 25907 ش ارتباط تصويريآموز 1 مرد 2محل خدمت بهارستان /ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
 25908 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت پرديس/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران

 25909 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت مالرد/هرستانهاي شميرانات، تهرانستانهاي استان تهران بجز شاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25910 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت دماوند/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25911 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت چهاردانگه/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهرانبا داوطلبان بومي شهراولويت پذيرش / پرديس نسيبه تهران
 25912 رتباط تصويريآموزش ا 1 زن محل خدمت رباط كريم/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25913 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 1محل خدمت شهر ري ناحيه /ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25914 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت ورامين/هرستانهاي شميرانات، تهرانستانهاي استان تهران بجز شاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25915 آموزش ارتباط تصويري 2 زن 14 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25916 آموزش ارتباط تصويري 2 زن 19 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس نسيبه تهران
 25917 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت شهريار/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25918 آموزش ارتباط تصويري 2 زن 18 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتلويت پذيرش با داوطلبان بومي شهراو/ پرديس نسيبه تهران
 25919 تصويري آموزش ارتباط 1 زن 2محل خدمت شهر ري ناحيه /ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25920 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 17 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25921 آموزش ارتباط تصويري 1 زن دمت پاكدشتمحل خ/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25922 آموزش ارتباط تصويري 3 زن 15 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25923 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 1محل خدمت بهارستان /تانهاي شميرانات، تهرانستانهاي استان تهران بجز شهرساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25924 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 16 منطقه. محل خدمت تهران/ستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25925 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت جواد آباد/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهرانشهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس نسيبه تهران
 25926 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت پيشوا/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25927 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت اسالمشهر/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25928 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت كهريزك/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25929 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت فشافويه/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25930 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت پرديس/هاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهرانستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25931 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت شهرقدس/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران

 25932 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت قرچك/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ تهران پرديس نسيبه
 25933 آموزش ارتباط تصويري 1 زن وهمحل خدمت فيروزك/ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25934 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 2محل خدمت بهارستان /ستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران
 25935 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت رودهن/تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهرانستانهاي استان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس نسيبه تهران

 بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و
 25951 ارتباط تصويري 1 زن  محل خدمت فالرد/مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و بختياري/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 25941 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت الران/ستانهاي شهر كرد، سامان، بناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ديس شهيد رجايي شيرازپر
 25942 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت فالرد/ستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 25943 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت گندمان/ستان بروجناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 25944 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت لردگان/ستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز

 25945 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت ميانكوه/ستانهاي كيار، اردلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ يد رجايي شيرازپرديس شه
 25946 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت الران/ستانهاي شهر كرد، سامان، بناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 25947 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت فارسان/ستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهرديس پ
 25948 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت بلداجي/ستان بروجناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 25949 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت ميانكوه/ستانهاي كيار، اردلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهرديس پ
 25950 ريآموزش ارتباط تصوي 1 زن محل خدمت خانميرزا/ستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
 25957 ارتباط تصويري 1 زن  محل خدمت طبس/مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 25952 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بيرجند/شه، نهبندانستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 25953 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت نهبندان/ستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 25954 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت قاين/ستانهاي زيركوه، قائناتلبان بومي شهراولويت پذيرش با داوط/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 25955 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت درميان/ستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 25956 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت قاين/ستانهاي زيركوه، قائناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ژاد مشهدن پرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
 25971 صويريارتباط ت 1 مرد  محل خدمت طرقبه/مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 25972 ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت تربت جام/مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 25973 ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت سبزوار/مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 25958 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت زاوه/ستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ديس شهيد بهشتي مشهدپر
 25959 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت كالت/ستان كالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 25960 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت صالح آباد/ستانهاي باخرز، تايباد، تربت جاماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ رديس شهيد بهشتي مشهدپ
 25961 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت چناران/ستان چناراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 25962 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت تايباد/ستانهاي باخرز، تايباد، تربت جاماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 25963 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت رشتخوار/ستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 25964 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت خواف/ستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 25965 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت باخرز/جامستانهاي باخرز، تايباد، تربت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 25966 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت جغتاي/ستانهاي جغتاي، جويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 25967 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد خدمت جوينمحل /ستانهاي جغتاي، جويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 25968 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت فريمان/ستان فريماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 25969 آموزش ارتباط تصويري 1 زن ت سرخسمحل خدم/ستانهاي تربيت جام، سرخساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 25970 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت خواف/ستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
 25974 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت اسفراين/ستان اسفراينپذيرش با داوطلبان بومي شهراولويت / پرديس شهيد بهشتي مشهد
 25975 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت رازو جرگالن/ستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 25976 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد محل خدمت مانه وسملقان/ستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ مشهد پرديس شهيد بهشتي
 25977 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت شيروان/ستانهاي شيروان، فاروجاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 25978 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت جاجرم/ستانهاي جاجرم، گرمهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

نز محل خدمت مانه وسملقان/ستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي  25979 آموزش ارتباط تصويري 1 
 25980 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت بام و صفي آباد/ستان اسفرايناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 25981 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت بجنورد/جرگالنستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازواولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 25982 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت رازو جرگالن/ستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 25983 آموزش ارتباط تصويري 2 زن محل خدمت اسفراين/ستان اسفراينوطلبان بومي شهراولويت پذيرش با دا/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 25984 آموزش ارتباط تصويري 2 زن محل خدمت شيروان/ستانهاي شيروان، فاروجاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 25985 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت فاروج/ستانهاي شيروان، فاروجلبان بومي شهراولويت پذيرش با داوط/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
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 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 23 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

  مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بومييا اولويت پذيرش مخصوص / محل تحصيليا پرديس دانشگاه  كدرشته  عنوان رشته

  محل
 25993 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت دزفول/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ رانته -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 25994 ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت بهبهان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

محل خدمت باغملك جانكي/نهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمانستااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز  25986 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد
 25987 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد 1ناحيه .محل خدمت اهواز/ستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز

 25988 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت شوشتر/ستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ ديس شهيد رجايي شيرازپر
 25989 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد ارگرم سيريمحل خدمت الو/ستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محل خدمت /ستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز

 25990 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد رامهرمز
 25991 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت باوي/ستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهت پذيرش با داوطلبان بومي شهراولوي/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 25992 تصويري آموزش ارتباط 1 زن محل خدمت شادگان/ستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
 26001 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت طارم/مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 25995 آموزش ارتباط تصويري 1 زن مت ماهنشانمحل خد/ستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 25996 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت بزينه رود/ستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 25997 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت انگوران/نهاي زنجان، ايجرود، ماهنشانستااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 

 25998 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت افشار/ستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 25999 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت طارم/ستان طارمولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرا/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26000 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بزينه رود/ستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 بومي استان سمنان مخصوص داوطلبان
 26016 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت مخصوص استان/مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26002 يآموزش ارتباط تصوير 2 مرد محل خدمت گرمسار/ستانهاي گرمسار، آراداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26003 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت ميامي/ستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26004 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بسطام/ستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26005 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد محل خدمت دامغان/ستان دامغاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26006 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت مهدي شهر/ستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26007 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد محل خدمت شاهرود/ستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26008 آموزش ارتباط تصويري 4 مرد محل خدمت سمنان/ستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 26009 آموزش ارتباط تصويري 2 زن محل خدمت گرمسار/ستانهاي گرمسار، آراداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 26010 تصويري آموزش ارتباط 2 زن محل خدمت شاهرود/ستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 26011 آموزش ارتباط تصويري 2 زن محل خدمت دامغان/ستان دامغاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 26012 باط تصويريآموزش ارت 3 زن محل خدمت سمنان/ستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 26013 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت بسطام/ستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 26014 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت مهدي شهر/ستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 26015 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت ميامي/ستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي

 بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و
 26040 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت استان/لبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص داوط/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26017 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26018 آموزش ارتباط تصويري 1 زن ت بم پشتمحل خدم/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26019 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26020 يآموزش ارتباط تصوير 1 زن محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26021 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت فنوج/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26022 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت الشار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26023 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت نصرت آباد/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / پرديس رسالت زاهدان
 26024 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت نوك آباد/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
 26025 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت نيمروز/و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان / پرديس رسالت زاهدان

 26026 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت نوك آباد/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26027 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد هامون محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26028 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26029 ارتباط تصويريآموزش  1 مرد محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26030 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بزمان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26031 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

 26032 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بم پشت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ يس شهيد مطهري زاهدانپرد
 26033 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26034 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت راسك/خصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانم/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26035 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26036 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت سراوان/سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان / پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26037 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت قصرقند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26038 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد ل خدمت كناركمح/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26039 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت ميرجاوه/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
 26050 ارتباط تصويري 1 زن  محل خدمت مرودشت/ستان فارسمخصوص داوطلبان بومي ا/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 26051 ارتباط تصويري 1 مرد 4ناحيه .محل خدمت شيراز/مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

محل خدمت /امه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتستانهاي سپيدان، ارسنجان، خراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 26041 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد ارسنجان

 26042 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت جويم/ستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محل خدمت /ستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتت پذيرش با داوطلبان بومي شهراولوي/ پرديس شهيد رجايي شيراز

 26043 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد درودزن
 26044 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت آباده طشك/ستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 26045 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت خرم بيد/ستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز

محل خدمت /دان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتستانهاي سپياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26046 آموزش ارتباط تصويري 1 زن كوار

 26047 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت اوز/ستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26048 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت الرستان/ستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(لزهراا فاطمهپرديس 
 26049 آموزش ارتباط تصويري 1 زن ت سدهمحل خدم/ستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
 26052 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت استان قزوين/مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم
 26061 ارتباط تصويري 1 مرد  2 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم /تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26053 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد 3 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد چمران تهران
 26054 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد 4 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد چمران تهران
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 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 24 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

 قممخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بومييا اولويت پذيرش مخصوص / محل تحصيليا پرديس دانشگاه  كدرشته  عنوان رشته

  محل
 26055 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد 2 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد چمران تهران
 26056 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد 1 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد چمران تهران

 26057 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 2 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26058 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 1 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اصفهان) س(الزهرا طمهفاپرديس 
 26059 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 3 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26060 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 4 ناحيه. محل خدمت قم/لبان بومي استان قممخصوص داوط/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
 26073 ارتباط تصويري 1 زن  محل خدمت سقز/مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26062 آموزش ارتباط تصويري 2 زن محل خدمت سروآباد/ستانهاي مريوان، سروآبادش با داوطلبان بومي شهراولويت پذير/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 26063 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت كامياران/ستانهاي سنندج، كامياراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 26064 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت كراني/ستانهاي بيجار، ديواندرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 26065 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت بيجار/ستانهاي بيجار، ديواندرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 26066 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت ديواندره/ستانهاي بيجار، ديواندرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نندجصدر س الهدي بنتپرديس 
 26067 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 1محل خدمت سنندج ناحيه /ستانهاي سنندج، كامياراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 

 26068 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت قروه/ستانهاي قروه، دهگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتس پردي
 26069 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 2محل خدمت سنندج ناحيه /ستانهاي سنندج، كامياراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 26070 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت بانه/ستانهاي بانه، سقزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 

 26071 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت سقز/ستانهاي بانه، سقزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26072 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بانه/ستانهاي بانه، سقزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
 26088 اط تصويريارتب 1 زن  محل خدمت رفسنجان/مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 26089 ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت رفسنجان/مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26074 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت رودبارجنوب/ستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس رسالت زاهدان
 26075 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت جيرفت/ستانهاي رفسنجان، اناراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس رسالت زاهدان
 26076 تصويريآموزش ارتباط  1 زن محل خدمت شهربابك/ستان شهربابكاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس رسالت زاهدان
 26077 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت ارزوئيه/ستانهاي ارزوييه، بافت، رابراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس رسالت زاهدان
 26078 ويريآموزش ارتباط تص 1 زن محل خدمت رفسنجان/ستانهاي رفسنجان، اناراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس رسالت زاهدان
 26079 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت سيرجان/ستانهاي سيرجان، بردسيراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس رسالت زاهدان
 26080 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نجمحل خدمت قلعه گ/ستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس رسالت زاهدان

 26081 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت ارزوئيه/ستانهاي ارزوييه، بافت، رابراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26082 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت رودبارجنوب/قلعه گنج، كهنوج، منوجان ستانهاي رودبارجنوب، فارياب،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26083 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت زرند/ستانهاي زرند، كوهبناناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26084 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت رفسنجان/ستانهاي رفسنجان، انارومي شهراولويت پذيرش با داوطلبان ب/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26085 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بردسير/ستانهاي سيرجان، بردسيراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26086 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بم/ستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگانان بومي شهراولويت پذيرش با داوطلب/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26087 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت ماهان/ستانهاي كرمان، راوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
 26095 ارتباط تصويري 1 مرد  1 ناحيه. محل خدمت كرمانشاه/مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه/ تهران -ه تربيت دبير شهيد رجايي دانشگا

 26090 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت اسالم آباد/ستان اسالم آباد غرباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 26091 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت كرندغرب/ستان داالهواولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنترديس پ

 26092 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت اسالم آباد/ستان اسالم آباد غرباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26093 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد 3 ناحيه. محل خدمت كرمانشاه/ستان كرمانشاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26094 ط تصويريآموزش ارتبا 1 مرد 2 ناحيه. محل خدمت كرمانشاه/ستان كرمانشاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 بويراحمد مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و
 26102 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت ياسوج/مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26096 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت گچساران/ساران، باشتستانهاي گچاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 26097 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /ستانهاي كهگيلويه، لنده، چراماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
 26098 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد محل خدمت ياسوج/ستانهاي بويراحمد، دنابومي شهراولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد رجايي شيراز

 26099 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت گچساران/ستانهاي گچساران، باشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26100 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت ياسوج/ستانهاي بويراحمد، دناا داوطلبان بومي شهراولويت پذيرش ب/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26101 آموزش ارتباط تصويري 1 زن )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /ستانهاي كهگيلويه، لنده، چراماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 ي استان گلستانمخصوص داوطلبان بوم
 26111 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت علي آباد/مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26103 زش ارتباط تصويريآمو 1 مرد محل خدمت راميان/ستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26104 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بندرتركمن/ستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26105 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت گنبدكاووس/اووس، گاليكش، كالله، مراوه تپهستانهاي گنبد كاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
 26106 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت كالله/ستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 26107 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت علي آباد/ستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ هدنژاد مش پرديس شهيد هاشمي
 26108 آموزش ارتباط تصويري 1 زن قال محل خدمت آق/ستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 26109 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت آزادشهر/ستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 26110 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت گرگان/اي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشانستانهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
 26117 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت استان گيالن/مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26118 ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت استان گيالن/مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن/ تهران -ربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه ت
 26112 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت عمارلو/ستان رودباراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 26113 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت چابكسر/ستان رودسراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 
 26114 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت ديلمان/ستانهاي الهيجان، سياهكلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر اردبيل الهدي بنتپرديس 

 26115 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بندركياشهر/ستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 26116 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد 2محل خدمت رشت ناحيه /ستان رشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 بومي استان لرستانمخصوص داوطلبان 
 26127 ارتباط تصويري 1 زن  محل خدمت الشتر/مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 26128 ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت دورود/مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26119 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت دورود/ستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ باهنر اصفهانپرديس شهيد 
 26120 باط تصويريآموزش ارت 1 مرد محل خدمت ازنا/ستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26121 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بروجرد/ستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26122 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد خدمت كوهدشتمحل /ستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

 26123 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 1محل خدمت خرم آباد ناحيه /ستانهاي خرم آباد، دورهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26124 آموزش ارتباط تصويري 1 زن 2محل خدمت خرم آباد ناحيه /هاي خرم آباد، دورهستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 25 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

 لرستانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
ظرفيت جنس  محل خدمت/داوطلبان بومييا اولويت پذيرش مخصوص / محل تحصيليا پرديس دانشگاه  كدرشته  عنوان رشته

  محل
 26125 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت بروجرد/ستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درودويت پذيرش با داوطلبان بومي شهراول/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26126 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت دورود/ستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
 26129 ارتباط تصويري 1 زن  محل خدمت آمل/مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 26130 اط تصويريارتب 1 مرد محل خدمت مياندرود/مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
 26156 ارتباط تصويري 1 زن  محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26131 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت كميجان/يجانستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26132 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26133 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد خدمت دليجانمحل /ستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26134 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت محالت/ستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26135 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت خمين/خمين، دليجان، محالت ستانهاي اراك،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26136 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت سربند/ستانهاي اراك، خنداب، شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26137 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت شازند/ستانهاي اراك، خنداب، شازندشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26138 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26139 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت خنداب/داب، شازندستانهاي اراك، خناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26140 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26141 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت تفرش/ن، كميجانستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26142 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت آشتيان/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26143 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت فراهان/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجانبومي شهر اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

 26144 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26145 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت دليجان/ستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتداوطلبان بومي شهر اولويت پذيرش با/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26146 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت خنداب/ستانهاي اراك، خنداب، شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26147 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت سربند/ستانهاي اراك، خنداب، شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26148 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت خمين/ستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26149 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26150 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26151 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت كميجان/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجانويت پذيرش با داوطلبان بومي شهراول/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26152 تباط تصويريآموزش ار 1 زن محل خدمت فراهان/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26153 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت تفرش/ستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26154 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت آشتيان/تفرش، فراهان، كميجانستانهاي اراك، آشتيان، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
 26155 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت شازند/ستانهاي اراك، خنداب، شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
 26169 ارتباط تصويري 1 مرد  محل خدمت ميناب/مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان/ تهران -ير شهيد رجايي دانشگاه تربيت دب

 26157 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت خمير/ستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خميراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس رسالت زاهدان
 26158 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت جناح/ستان بستكپذيرش با داوطلبان بومي شهر اولويت/ پرديس رسالت زاهدان
 26159 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت سندرك/ستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس رسالت زاهدان
 26160 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت جاسك/ستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، مينابش با داوطلبان بومي شهراولويت پذير/ پرديس رسالت زاهدان

 26161 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت شهاب/ستان قشماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26162 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت رودان/ستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، مينابپذيرش با داوطلبان بومي شهراولويت / پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26163 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت ناحيه يك/ستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خميراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26164 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت ناحيه دو/ستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خميراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26165 يآموزش ارتباط تصوير 1 مرد محل خدمت بندرلنگه/ستان بندرلنگهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26166 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت قشم/ستان قشماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
 26167 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت ميناب/ستانهاي ميناب، بشاگرداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

 26168 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بشاگرد/ستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ شهيد مطهري زاهدانپرديس 
 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان

 26175 ارتباط تصويري 1 مرد  اليرمحل خدمت م/مخصوص داوطلبان بومي استان همدان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 26170 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت سردرود/ستان رزناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 26171 ط تصويريآموزش ارتبا 1 زن محل خدمت قلقلرود/ستان تويسركاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 26172 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت گل تپه/ستان كبودراهنگاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 26173 يآموزش ارتباط تصوير 1 زن محل خدمت كبودراهنگ/ستان كبودراهنگاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 
 26174 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت قهاوند/ستان همداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر/ صدر سنندج الهدي بنتپرديس 

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
 26192 ويريارتباط تص 1 زن  محل خدمت مهريز/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 26176 آموزش ارتباط تصويري 2 زن محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان
 26177 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت بهاباد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان
 26178 آموزش ارتباط تصويري 3 زن محل خدمت ناحيه يك/يزدمخصوص داوطلبان بومي استان / پرديس رسالت زاهدان
 26179 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان
 26180 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت مهريز/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان

 26181 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت زارچ/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ لت زاهدانپرديس رسا
 26182 آموزش ارتباط تصويري 1 زن محل خدمت تفت/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان
 26183 زش ارتباط تصويريآمو 1 زن محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس رسالت زاهدان

 26184 آموزش ارتباط تصويري 4 مرد محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26185 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26186 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ نپرديس شهيد باهنر اصفها

 26187 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26188 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26189 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد )اشكذر(محل خدمت صدوق /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
 26190 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد محل خدمت خاتم/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

 26191 آموزش ارتباط تصويري 5 مرد محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ نر اصفهانپرديس شهيد باه
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 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 26 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته
    :تذكر خيلي مهم

سسـات در  ؤدانشجو در اينگونه م هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از نحوه پذيرش  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
مطلـع    هـا  پيوسـت بخـش  مندرج در ، از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر مؤسسهو همچنين اين دفترچه راهنما  اولفصل 
  . گردند

مجلس محترم شـوراي اسـالمي و مصـوبه     10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 2
تعدادي پذيرش براي ، ها و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 20/8/96جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  نهمين

هـاي   رش در تعدادي از كدرشـته محـل  لذا پذي. شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاهتحصيلي  هاي از رشته
هـاي   پـذيرش در كليـه كدرشـته   . پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي ، و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ها دانشگاه

   . به روش متمركز خواهد بود، گيرد تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي
التحصـيلي   در مدارك تحصيلي فـارغ » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«نوع پذيرش ، وبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجوبراساس مص: توجه

  . درج نخواهد شد، شوند ها پذيرفته مي دانشجوياني كه در اين كدرشته
 تبريز - ميزان  غيرانتفاعيموسسه  -استان آذربايجان شرقي 

شظرفيت پذير جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30301 كارداني گرافيك 100 - زن مرد

 تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه  -استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30302 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30303 بازيگري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30304 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30305 طراحي صنعتي 60 - زن مرد

 اصفهان - شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان اصفهان 
سوابق تحصيلي صرفا با 30306 مرمت بناهاي تاريخي 60 - زن مرد  

 )ويژه خواهران( اصفهان - المهدي مهر  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30307 طراحي لباس 60 - زن -

 فوالد شهر اصفهان -امين  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30308 ارتباط تصويري 60 - زن مرد

 آباد نجف - جامي  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30309 طراحي صنعتي 60 - زن مرد

 اصفهان -دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30310 طراحي صنعتي 60 - زن مرد

 اصفهان -سپهر  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30311 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30312 بازيگري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30313 سينما 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30314 نقاشي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30315 نوازندگي موسيقي ايراني 60 - زن مرد

 كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيموسسه  - ن اصفهان استا
 صرفا با سوابق تحصيلي 30316 ارتباط تصويري 60 - زن مرد

 )ويژه خواهران( خميني شهر اصفهان -فيض االسالم  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30317 طراحي لباس 60 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 30318 نقاشي 60 - زن -

 )ويژه خواهران( كرج - رسام  غيرانتفاعيموسسه  - استان البرز 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30319 ارتباط تصويري 60 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 30320 طراحي پارچه 60 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 30321 هنر اسالمي 60 - زن -

 تهران -سوره  غيرانتفاعيه دانشگا - استان تهران 
 با آزمون 30322 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 با آزمون 30323 سينما 60 - زن مرد
 با آزمون 30324 نقاشي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30325 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30326 طراحي صحنه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30327 كتابت و نگارگري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30328 نمايش عروسكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30329 هنر اسالمي 60 - زن مرد

 تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان تهران 
 با آزمون 30330 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 با آزمون 30331 طراحي پارچه 60 - زن مرد
 با آزمون 30332 طراحي لباس 60 - زن -
 با آزمون 30333 نقاشي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30334 هنر اسالمي 60 - زن مرد

 تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيموسسه  - استان تهران 
سوابق تحصيلي صرفا با 30335 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 30336 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30337 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30338 سينما 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30339 طراحي صنعتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30340 باسطراحي ل 60 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 30341 طراحي و ساخت طال و جواهر 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30342 عكاسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30343 مرمت بناهاي تاريخي 60 - زن مرد
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  فصل دوم 27 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

 تهران -پارس معماري و هنر  غيرانتفاعيموسسه  -تهران استان   ادامه

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30344 نقاشي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30345 هنر اسالمي 60 - زن مرد

 نيشابور -ثامن  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30346 ارتباط تصويري 60 - زن مرد

 مشهد - حكيم طوس  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30347 ارتباط تصويري 60 - زن مرد

 مشهد -خاوران  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
ق تحصيليصرفا با سواب 30348 طراحي صنعتي 60 - زن مرد  

 گلبهار -سناباد  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30349 ارتباط تصويري 60 - زن مرد

 مشهد -فردوس  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30350 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  30351 نقاشي 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 30352 نوازندگي موسيقي ايراني 60 - زن مرد

 مشهد - كاويان  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30353 ارتباط تصويري 60 - زن مرد

 زنجان -روزبه  غيرانتفاعيموسسه  -استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30354 شنكارداني انيمي 100 - زن مرد

 گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيموسسه  - استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30355 بازيگري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30356 سينما 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30357 كارداني انيميشن 100 - زن مرد

 گرمسار -عالالدوله سمناني  نتفاعيغيراموسسه  - استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30358 مرمت بناهاي تاريخي 60 - زن مرد

 شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيموسسه  -استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30359 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30360 نقاشي 60 - زن مرد

 شيراز - ارم  غيرانتفاعيسسه مو -استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30361 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30362 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30363 طراحي صنعتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30364 عكاسي 60 - زن مرد
نز مرد  صرفا با سوابق تحصيلي 30365 نقاشي 60 - 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30366 كارداني حفاظت و مرمت آثار تاريخي 100 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30367 كارداني گرافيك 100 - زن مرد

 جهرم -انديشه  غيرانتفاعيموسسه  -استان فارس 
ا سوابق تحصيليصرفا ب 30368 ارتباط تصويري 60 - زن مرد  

 هنر شيراز غيرانتفاعيموسسه  -استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30369 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30370 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30371 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30372 عكاسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30373 كارگرداني تلويزيون 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30374 نقاشي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30375 كارداني انيميشن 100 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30376 كارداني هنر سفالگري 100 - زن مرد

 قزوين -عالمه قزويني  غيرانتفاعيموسسه  - ن قزوين استا
 صرفا با سوابق تحصيلي 30377 طراحي صنعتي 60 - زن مرد

 آبيك -موالنا  غيرانتفاعيموسسه  - استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30378 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30379 طراحي صنعتي 60 - زن مرد

 قزوين -ميرعماد  غيرانتفاعيموسسه  - تان قزوين اس
 صرفا با سوابق تحصيلي 30380 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30381 چاپ 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30382 نقاشي 60 - زن مرد

 قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30383 تصويري ارتباط 60 - زن مرد

 قم -حكمت  غيرانتفاعيموسسه  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30384 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30385 نقاشي 60 - زن مرد

 كرمان -رسالت  غيرانتفاعيموسسه  - استان كرمان 
با سوابق تحصيليصرفا  30386 طراحي لباس 60 - زن مرد  

 رفسنجان -عالمه جعفري  غيرانتفاعيموسسه  - استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30387 مرمت بناهاي تاريخي 60 - زن مرد

 كرمانشاه -شهيد رضايي  غيرانتفاعيموسسه  -استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30388 طراحي صنعتي 60 - زن مرد

 گرگان -گلستان  غيرانتفاعيسسه مو -استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30389 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30390 مرمت بناهاي تاريخي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30391 كارداني باستان شناسي 50 - زن مرد
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 هنري گروه آزمايشي هاي تحصيل توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  فصل دوم 28 صفحه    آزمايشي هنر هاي گروه توضيحات و جداول رشته
  

  گانگر -المعي گرگاني  غيرانتفاعيموسسه  -استان گلستان 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30392 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30393 بازيگري 60 - زن مرد

 بندرگز - هيركانيا غيرانتفاعيموسسه  -استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49019 كارداني طراحي پوشاك 100 - زن مرد

 آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30394 طراحي صنعتي 60 - زن مرد

 تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
يليصرفا با سوابق تحص 30395 ارتباط تصويري 60 - زن مرد  

 صرفا با سوابق تحصيلي 49020 كارداني طراحي پوشاك 100 - زن مرد  
 ساري -اديب مازندران  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 

 صرفا با سوابق تحصيلي 30396 سينما 60 - زن مرد
 ساري - روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 

با سوابق تحصيليصرفا  30397 ارتباط تصويري 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 30398 سينما 60 - زن مرد

 ساري -ساريان  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30399 ارتباط تصويري 60 - زن مرد

 بابل -طبري  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
ابق تحصيليصرفا با سو 30400 ارتباط تصويري 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 30401 عكاسي 60 - زن مرد

 نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30402 آهنگسازي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30403 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد
ا سوابق تحصيليصرفا ب 30404 ارتباط تصويري 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 30405 بازيگري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30406 سينما 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30407 صنايع دستي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30408 طراحي صنعتي 60 - زن مرد
وابق تحصيليصرفا با س 30409 طراحي لباس 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 30410 كارگرداني تلويزيون 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30411 نقاشي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30412 نوازندگي موسيقي ايراني 60 - زن مرد

 نوشهر -مارليك  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30413 يريارتباط تصو 60 - زن مرد

 رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30414 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30415 نقاشي 60 - زن مرد

 محمودآباد - نيما  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30416 ط تصويريارتبا 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30417 باستان شناسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30418 طراحي پارچه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30419 عكاسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30420 كارگرداني تلويزيون 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30421 نقاشي 60 - زن مرد

 ساوه - حكيم ناصرخسرو  غيرانتفاعيموسسه  -استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30422 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30423 طراحي لباس 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30424 عكاسي 60 - زن مرد

 همدان -عمران و توسعه  غيرانتفاعيموسسه  -دان استان هم
 صرفا با سوابق تحصيلي 30425 ارتباط تصويري 60 - زن مرد

 همدان -هگمتانه  غيرانتفاعيموسسه  -استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30426 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  30427 كارداني هنر سفالگري 100 - زن مرد  

 يزد - علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30428 ارتباط تصويري 60 - زن مرد  محل تحصيل يزد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30429 طراحي صنعتي 60 - زن مرد محل تحصيل يزد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30430 طراحي لباس 60 - زن مرد محل تحصيل يزد

 يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيموسسه  - تان يزد اس
 صرفا با سوابق تحصيلي 30431 ارتباط تصويري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30432 طراحي لباس 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30433 مرمت بناهاي تاريخي 60 - زن مرد
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 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
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 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

  
    
  

  موسيقي نظامي نيمه متمركزتحصيلي   شتهر
  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران در دانشگاه هنر

  :خيلي مهم اتتذكر
بورسيه ارتـش  متمركز در فصل اول و همچنين شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي  هاي نيمه يط و ضوابط و نحوه گزينش رشتهبراي اطالع از شرااوطلبان د -1

مراجعه  سايت سازمانمندرج در ، ها پيوستبه بخش ) محل تحصيل پرديس كرج(براي رشته موسيقي نظامي در دانشگاه هنر تهران جمهوري اسالمي ايران 
  . نمايند

مجاز به انتخاب اين كدرشـته  ، اند لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون«متمركز موسيقي نظاني  نيمه  ش در رشتهنحوه پذير - 2
 . باشند محل نمي

 موسيقي نظامي
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل دانشگاه محل تحصيلعنوان  نيمسال
 اول دوم زن مرد

شرايط در -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
 با آزمون روزانه 18610 )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر  - 12 - مرد  ها بخش پيوست
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