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  هــــنرهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -5جدول شماره 
 )1كد ضريب (و مديريت شهري  اي منطقه ،شهريريزي  برنامهمجموعه  - 1350

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

  - 14 شهريريزي  برنامه روزانه 25443  دانشگاه اروميه
- 12 شهريريزي  برنامه روزانه 25444  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه 
شهريريزي  برنامه 9 - روزانه 25445  دانشگاه تربيت مدرس
شهريريزي  برنامه 5 - روزانه 25446  دانشگاه تهران
- 10 شهريريزي  برنامه روزانه 25447  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 شهريريزي  برنامه روزانه 25448  دانشگاه شيراز
- 10 شهريريزي  برنامه روزانه 25449  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
شهريريزي  برنامه 6 - روزانه 25450  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

پذيرش با عنوان مهندسي شهرسازي گرايش 
 روزانه 25451  سنندج -دانشگاه كردستان  شهريريزي  برنامه 8 - اي منطقهشهري و ريزي  برنامه

شهريريزي  برنامه 8 - روزانه 25452  رشت -دانشگاه گيالن 
شهريريزي  برنامه 9 - روزانه 25453  بابلسر - دانشگاه مازندران 
شهريريزي  برنامه 9 - روزانه 25454  دانشگاه هنر
- 10 شهريريزي  برنامه روزانه 25455  دانشگاه هنر اصفهان
شهريريزي  برنامه 5 - روزانه 25456  دانشگاه يزد
اي ريزي منطقه برنامه 6 - روزانه 25457  دانشگاه تربيت مدرس
اي ريزي منطقه برنامه 5 - روزانه 25458  دانشگاه تهران
- 10 اي ريزي منطقه برنامه روزانه 25459  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
اي ريزي منطقه برنامه 6 - روزانه 25460  تهران - ايران  دانشگاه علم و صنعت
اي ريزي منطقه برنامه 8 - روزانه 25461  رشت -دانشگاه گيالن 
مديريت شهري 5 - روزانه 25462  دانشگاه تهران
شهريريزي  برنامه 2 - نوبت دوم 25463  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه 
شهريريزي  برنامه 5 - نوبت دوم 25464  دانشگاه تهران
شهريريزي  برنامه 3 - نوبت دوم 25465  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 شهريريزي  برنامه نوبت دوم 25466  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
شهريريزي  برنامه 2 - نوبت دوم 25467  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
شهريريزي  برنامه 4 - نوبت دوم 25468  رشت -دانشگاه گيالن 
شهريريزي  برنامه 8 - نوبت دوم 25469  بابلسر - دانشگاه مازندران 
شهريريزي  برنامه 5 - نوبت دوم 25470  دانشگاه هنر
شهريريزي  برنامه 3 - نوبت دوم 25471  دانشگاه يزد
اي ريزي منطقه برنامه 5 - نوبت دوم 25472  دانشگاه تهران
اي منطقه ريزي برنامه 3 - نوبت دوم 25473  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
اي ريزي منطقه برنامه 1 - نوبت دوم 25474  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
اي ريزي منطقه برنامه 4 - نوبت دوم 25475  رشت -دانشگاه گيالن 
مديريت شهري 5 - نوبت دوم 25476  دانشگاه تهران

شهريريزي  برنامه 9 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 25477  دانشگاه تربيت مدرس
- 15 شهريريزي  برنامه پرديس خودگردان 25478 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران 

10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شهريريزي  برنامه خودگردانپرديس  25479  دانشگاه شيراز
پذيرش با عنوان مهندسي شهرسازي گرايش 

پرديس خودگردان 25480  سنندج -دانشگاه كردستان  شهريريزي  برنامه 8 - اي منطقهشهري و ريزي  برنامه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  شهريريزي  برنامه 9 - 
پرديس خودگردان 25481  )كرج

شهريريزي  برنامه 5 - پرديس خودگردان 25482  دانشگاه يزد
- 15 اي ريزي منطقه برنامه پرديس خودگردان 25483 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران 

اي ريزي منطقه برنامه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25484  رشت -دانشگاه گيالن 
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي 25485  شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي 25486  بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي 25487  مشهد -بينالود  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي 25488  زاهدان - پرتو  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي 25489  مشهد -خاوران  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي 25490  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي 25491  قزوين - عالمه دهخدا  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي 25492  رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 شهريريزي  برنامه غيرانتفاعي 25493  شهركرد - نور هدايت  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مديريت شهري غيرانتفاعي 25494  مشهد -بينالود  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مديريت شهري غيرانتفاعي 25495  نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيموسسه 

30 - فقط زن -محور  آموزش شهريريزي  برنامه مجازي غيرانتفاعي 25496  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه 
30 - فقط مرد -محور  آموزش شهريريزي  برنامه غيرانتفاعيمجازي  25497  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه 
40 - محور آموزش شهريريزي  برنامه مجازي غيرانتفاعي 25498  تهران -مجازي نور طوبي  غيرانتفاعيموسسه 
40 - محور آموزش مديريت شهري مجازي غيرانتفاعي 25499  تهران -مجازي نور طوبي  غيرانتفاعيموسسه 

 )1كد ضريب (طراحي شهري  - 1351

طراحي شهري 7 -   روزانه 25500  همدان -بوعلي سينا دانشگاه 
- 11 طراحي شهري روزانه 25501  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه 
طراحي شهري 4 - روزانه 25502  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 25503  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  طراحي شهري 4 - و پرورش آموزشوزارت 

طراحي شهري 9 - روزانه 25504  دانشگاه تربيت مدرس
طراحي شهري 5 - روزانه 25505  دانشگاه تهران
- 10 طراحي شهري روزانه 25506  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 طراحي شهري روزانه 25507  دانشگاه شيراز
- 10 طراحي شهري روزانه 25508  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
- 12 طراحي شهري روزانه 25509  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
طراحي شهري 9 - روزانه 25510  دانشگاه هنر
طراحي شهري 9 - روزانه 25511  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 10 طراحي شهري روزانه 25512  دانشگاه هنر اصفهان
طراحي شهري 4 - روزانه 25513  دانشگاه يزد
طراحي شهري 4 - نوبت دوم 25514  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
طراحي شهري 2 - نوبت دوم 25515  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه 
طراحي شهري 4 - نوبت دوم 25516  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
طراحي شهري 5 - نوبت دوم 25517  دانشگاه تهران
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 )1كد ضريب (طراحي شهري  - 1351  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
طراحي شهري 3 - نوبت دوم 25518  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
طراحي شهري 2 - نوبت دوم 25519  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
طراحي شهري 5 - نوبت دوم 25520  دانشگاه هنر
طراحي شهري 2 - نوبت دوم 25521  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
طراحي شهري 4 - نوبت دوم 25522  دانشگاه يزد

طراحي شهري 9 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 25523  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  طراحي شهري 5 - 
پرديس خودگردان 25524  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي

- 15 طراحي شهري پرديس خودگردان 25525 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران 
طراحي شهري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25526  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي شهري پرديس خودگردان 25527  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در محل (دانشگاه هنر  طراحي شهري 9 - 
پرديس خودگردان 25528  )كرج

طراحي شهري 4 - پرديس خودگردان 25529  دانشگاه يزد
- 10 طراحي شهري پيام نور 25530  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

10 - محور آموزش طراحي شهري پيام نور 25531  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
پذيرش با عنوان شهرسازي گرايش طراحي 

 غيرانتفاعي 25532  اصفهان - شيخ بهايي  غيرانتفاعيدانشگاه  طراحي شهري 20 - شهري
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 25533  مشهد -اقبال الهوري  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 25534  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 25535  الهيجان - ديلمان  غيرانتفاعيموسسه 

20 - يآموزشپذيرش با عنوان طراحي فضاهاي  طراحي شهري غيرانتفاعي 25536  اصفهان -سپهر غيرانتفاعيموسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 25537  تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 25538  قزوين - عالمه دهخدا  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 25539  رامسر -كسري  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 25540  نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 25541  گرگان -گلستان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 25542  تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيموسسه 

30 - فقط مرد -محور  آموزش طراحي شهري مجازي غيرانتفاعي 25543  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه 
30 - فقط زن -محور  آموزش طراحي شهري مجازي غيرانتفاعي 25544  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه 
40 - محور آموزش طراحي شهري مجازي غيرانتفاعي 25545  تهران -مجازي نور طوبي  غيرانتفاعيموسسه 

 )1كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

مهندسي معماري 8 -   روزانه 25546  دانشگاه ايالم
مهندسي معماري 7 - روزانه 25547  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 12 مهندسي معماري روزانه 25548  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه 
مهندسي معماري 7 - روزانه 25549  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 25550  تهران -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت مهندسي معماري 7 - و پرورش آموزشوزارت 

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش 
 روزانه 25551  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 8 - فني

مهندسي معماري 5 - روزانه 25552  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
مهندسي معماري 8 - روزانه 25553  دانشگاه تهران
- 10 مهندسي معماري روزانه 25554  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 12 مهندسي معماري روزانه 25555  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 19 مهندسي معماري روزانه 25556  دانشگاه زنجان
مهندسي معماري 4 - روزانه 25557  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 18 مهندسي معماري روزانه 25558  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 
- 12 مهندسي معماري روزانه 25559  دانشگاه شيراز
- 25 مهندسي معماري روزانه 25560  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
مهندسي معماري 8 - روزانه 25561  دانشگاه صنعتي شاهرود

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش 
 روزانه 25562  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 10 - معماري پايدار

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش 
 روزانه 25563  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 10 - معماري مسكن

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش 
 روزانه 25564  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي معماري 10 - معماري فناوري

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش 
 روزانه 25565  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 10 - فضاهاي بهداشتي درماني

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش 
 روزانه 25566  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت  مهندسي معماري 10 - ي و فرهنگيآموزشفضاهاي 

مهندسي معماري 6 - روزانه 25567  دانشگاه فردوسي مشهد
- 12 مهندسي معماري روزانه 25568  دانشگاه كاشان

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش 
 روزانه 25569  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معماري 17 - معماري

- 10 مهندسي معماري روزانه 25570  گرگان -گلستان دانشگاه 
- 12 مهندسي معماري روزانه 25571  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي معماري 6 - روزانه 25572  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 17 مهندسي معماري روزانه 25573  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مهندسي معماري 9 - روزانه 25574  دانشگاه هنر
- 11 مهندسي معماري روزانه 25575  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 15 مهندسي معماري روزانه 25576  دانشگاه هنر اصفهان
- 20 مهندسي معماري روزانه 25577  دانشگاه يزد
مهندسي معماري 2 - نوبت دوم 25578  دانشگاه ايالم
مهندسي معماري 5 - نوبت دوم 25579  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي معماري 2 - نوبت دوم 25580  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه 
مهندسي معماري 7 - نوبت دوم 25581  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
مهندسي معماري 8 - نوبت دوم 25582  دانشگاه تهران
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25583  )پرديس فارابي قممحل تحصيل (دانشگاه تهران 
مهندسي معماري 1 - نوبت دوم 25584  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي معماري 2 - نوبت دوم 25585  دانشگاه زنجان
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25586  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25587  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25588  دانشگاه صنعتي شاهرود
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 )1كد ضريب ( مجموعه معماري - 1352  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
معماريمهندسي  4 - نوبت دوم 25589  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي معماري 6 - نوبت دوم 25590  دانشگاه كاشان
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25591  گرگان -دانشگاه گلستان 

مهندسي معماري - 12 نوبت دوم 25592  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي معماري 6 - نوبت دوم 25593  بابلسر - دانشگاه مازندران 
مهندسي معماري 8 - نوبت دوم 25594  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مهندسي معماري 5 - نوبت دوم 25595  دانشگاه هنر
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25596  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 10 مهندسي معماري نوبت دوم 25597  دانشگاه يزد

معماري گرايش پذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل پرديس خودگردان  - فني 

 دانشگاه
پرديس خودگردان 25598  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 8 -

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  مهندسي معماري 8 - 
پرديس خودگردان 25599  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي

- 15 مهندسي معماري پرديس خودگردان 25600 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران 
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي معماري پرديس خودگردان 25601  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي معماري پرديس خودگردان 25602  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي معماري پرديس خودگردان 25603  دانشگاه شيراز

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش 
محل تحصيل پرديس  -معماري فناوري 

 خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 25604  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 10 -

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش 
محل تحصيل پرديس  -معماري مسكن 

 خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 25605  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 10 -

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش 
محل تحصيل پرديس  - معماري پايدار 

 خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 25606  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري 10 -

- 12 مهندسي معماري پرديس خودگردان 25607  دانشگاه كاشان
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي معماري پرديس خودگردان 25608  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  مهندسي معماري 9 - 
پرديس خودگردان 25609  )كرج

- 20 مهندسي معماري پرديس خودگردان 25610  دانشگاه يزد
15 - محور آموزش مهندسي معماري پيام نور 25611  عسلويه المللي بينمركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

- 10 مهندسي معماري پيام نور 25612  تهران شرق -استان تهران دانشگاه پيام نور 
10 - محور آموزش مهندسي معماري پيام نور 25613  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

- 10 مهندسي معماري پيام نور 25614  بندرعباسمركز  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
10 - محور آموزش مهندسي معماري پيام نور 25615  بندرعباسمركز  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
15 - محور آموزش مهندسي معماري پيام نور 25616  كيش المللي بينمركز  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25617  قزوين -البرز  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25618  كي دانشگاه غيرانتفاعي ايوان
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25693  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25619  مشهد -خيام  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25620  تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25621  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25622  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25623  نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25624  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25625  يزد -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25626  آبيك -آبا  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25627  شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25628  اروميه - آفاق  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25629  آمل غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25630  تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25631  رشت -احرار  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25632  شيراز -ارم  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25633  گرگان -استرآباد  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25634  تبريز - اسوه  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 معماريمهندسي  غيرانتفاعي 25635  بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25636  مشهد -اقبال الهوري  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25637  فوالد شهر اصفهان - امين  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25638  قروه -ايرانمهر  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25639  ايالم -باختر  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25640  كرمان - بعثت  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25641  زاهدان - پرتو  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 معماريمهندسي  غيرانتفاعي 25642  فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25643  گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25644  المرد -تابناك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25645  خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25646  رشت -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25647  همدان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25648  شيراز - حافظ  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25649  مشهد -خاوران  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25650  بوشهر - خرد  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25651  محمودآباد - خزر  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25652  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25653  الهيجان - ديلمان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25654  رشت -راهبرد شمال  غيرانتفاعيموسسه 

20 - فقط زن مهندسي معماري غيرانتفاعي 25655  ) ويژه خواهران(كرج  -موسسه غيرانتفاعي رسام 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25656  سمنان - رشد دانش  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25657  تبريز -رشديه  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25658  زنجان -روزبه  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25659  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25660  اصفهان -سپهر غيرانتفاعيموسسه 



 هـــنرگروه هاي تحصيل  جدول كد محل               1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

هــنرگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 240 جدول شماره 5  
 

 )1كد ضريب ( مجموعه معماري - 1352  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25661  تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25662  مشهد - سلمان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25663  تنكابن - شفق  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25664  گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25665  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25666  آستارا - شهريار  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25667  بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25668  بابل -طبري  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25669  گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25670  رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25671  قزوين - عالمه دهخدا  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25672  كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25673  نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25674  قزوين -كوثر غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25675  گرگان -المعي گرگاني غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25676  بوشهر - ليان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25677  نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25678  رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25679  تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25680  تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه 

 )2كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  - 10 مهندسي معماري منظر روزانه 25681  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه 
مهندسي معماري منظر 4 - روزانه 25682  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 25683  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري منظر 4 - و پرورش آموزشوزارت 

مهندسي معماري منظر 8 - روزانه 25684  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معماري منظر 6 - روزانه 25685  دانشگاه تهران
- 12 مهندسي معماري منظر روزانه 25686  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي معماري منظر 2 - نوبت دوم 25687  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه 
مهندسي معماري منظر 4 - نوبت دوم 25688  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
مهندسي معماري منظر 6 - نوبت دوم 25689  دانشگاه تهران
مهندسي معماري منظر 3 - نوبت دوم 25690  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 

مهندسي معماري منظر 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25691  دانشگاه تربيت مدرس
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي معماري منظر پرديس خودگردان 25692  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- 20 معماري منظرمهندسي  غيرانتفاعي 25694  شيراز - حافظ  غيرانتفاعيموسسه 
20 - فقط زن مهندسي معماري منظر غيرانتفاعي 25695  ) ويژه خواهران(كرج  -موسسه غيرانتفاعي رسام 

- 20 مهندسي معماري منظر غيرانتفاعي 25696  بابل -طبري  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري منظر غيرانتفاعي 25697  نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي معماري منظر غيرانتفاعي 25698  محالت - مهرگان  غيرانتفاعيموسسه 

 )3كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  - 11 مهندسي معماري اسالمي روزانه 25699  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
مهندسي معماري اسالمي 4 - نوبت دوم 25700  هنر اسالمي تبريزدانشگاه 

15 - فقط زن مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي 25701  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه 
15 - فقط مرد مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي 25702  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه 

- 20 مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي 25703  تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي 25704  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيموسسه 

20 - فقط زن مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي 25705  ) ويژه خواهران(كرج  -موسسه غيرانتفاعي رسام 
 )4كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

مطالعات معماري ايران 6 -   روزانه 25706  دانشگاه تهران
مطالعات معماري ايران 9 - روزانه 25707  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مطالعات معماري ايران 8 - روزانه 25708  دانشگاه هنر اصفهان
مطالعات معماري ايران 6 - نوبت دوم 25709  دانشگاه تهران
معماري ايرانمطالعات  2 - نوبت دوم 25710  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 20 مطالعات معماري ايران غيرانتفاعي 25711  يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مطالعات معماري ايران غيرانتفاعي 25712  قزوين - عالمه دهخدا  غيرانتفاعيموسسه 

20 - شرايط در انتهاي دفترچه معماري ايرانمطالعات  غيرانتفاعي 25713  قم -هنر و انديشه اسالمي  غيرانتفاعيموسسه 
 )5كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  - 12 بازسازي پس از سانحه روزانه 25714  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
بازسازي پس از سانحه 3 - نوبت دوم 25715  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

10 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس بازسازي پس از سانحه پرديس خودگردان 25716  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 )6كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

معماري داخلي 9 -   روزانه 25717  دانشگاه هنر
معماري داخلي 5 - نوبت دوم 25718  دانشگاه هنر
- 15 معماري داخلي پرديس خودگردان 25719 )تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيشمحل (دانشگاه تهران 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  معماري داخلي 9 - 
پرديس خودگردان 25720  )كرج

- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25721  تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25722  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25723  شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25724  مشهد -خاوران  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25725  مشهد - فردوس  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 داخلي معماري غيرانتفاعي 25726  نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25727  گرگان -المعي گرگاني غيرانتفاعيموسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25728  نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25729  تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25730  گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيموسسه 

 )1كد ضريب (تاريخي  هاي مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 10 -  
 روزانه 25731  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 6 - 
 روزانه 25732  دانشگاه تهران حفاظت و مرمت ميراث معماري
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 )1كد ضريب (هاي تاريخي  مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 10 - 
 روزانه 25733  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 6 - 
 روزانه 25734  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  حفاظت و مرمت ميراث معماري

پذيرش با عنوان مرمت و احياي ابنيه و 
تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 7 - )بدون گرايش(بافتهاي تاريخي 

 روزانه 25735  دانشگاه هنر حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 8 - 
 روزانه 25736  دانشگاه هنر اصفهان حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 6 - 
 روزانه 25737  دانشگاه تهران حفاظت و مرمت ميراث شهري

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 6 - 
 روزانه 25738  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  حفاظت و مرمت ميراث شهري

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 8 - 
 روزانه 25739  دانشگاه هنر اصفهان حفاظت و مرمت ميراث شهري

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 2 - 
 نوبت دوم 25740  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 6 - 
 نوبت دوم 25741  دانشگاه تهران حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 3 - 
 نوبت دوم 25742  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 2 - 
 نوبت دوم 25743  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  حفاظت و مرمت ميراث معماري

پذيرش با عنوان مرمت و احياي ابنيه و 
تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 3 - )بدون گرايش( بافتهاي تاريخي

 نوبت دوم 25744  دانشگاه هنر حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 6 - 
 نوبت دوم 25745  دانشگاه تهران حفاظت و مرمت ميراث شهري

تاريخي گرايش  هاي مرمت و احياي ابينه و بافت 2 - 
 نوبت دوم 25746  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  حفاظت و مرمت ميراث شهري

 )1كد ضريب (نمايش عروسكي  - 1356

نمايش عروسكي 3 -   روزانه 25747  دانشگاه تهران
نمايش عروسكي 2 - نوبت دوم 25748  دانشگاه تهران

 )1ضريب كد (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357
كارگرداني 8 -  پذيرش با عنوان كارگرداني نمايش روزانه 25749  دانشگاه تربيت مدرس

كارگرداني 3 - روزانه 25750  دانشگاه تهران
- 10 كارگرداني روزانه 25751  دانشگاه هنر
كارگرداني 2 - نوبت دوم 25752  دانشگاه تهران
كارگرداني 5 - دومنوبت  25753  دانشگاه هنر

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  كارگرداني 10 - 
پرديس خودگردان 25754  )كرج

20 - پذيرش با عنوان كارگرداني نمايش كارگرداني غيرانتفاعي 25755  تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه 
 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

سينما 8 -   روزانه 25756  دانشگاه تربيت مدرس
سينما 3 - روزانه 25757  دانشگاه تهران
- 10 سينما روزانه 25758  دانشگاه هنر
سينما 2 - نوبت دوم 25759  دانشگاه تهران
سينما 5 - نوبت دوم 25760  دانشگاه هنر

سينما 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25761  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  سينما 10 - 
پرديس خودگردان 25762  )كرج

- 20 سينما غيرانتفاعي 25763  تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 سينما غيرانتفاعي 25764  نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيموسسه 

 )3كد ضريب (هنرهاي نمايشي و سينما مجموعه  - 1357
20 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  توليدسيما روزانه 25765  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  توليدسيما دومنوبت  25766  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

 )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

ادبيات نمايشي 9 -   روزانه 25767  دانشگاه تربيت مدرس
ادبيات نمايشي 3 - روزانه 25768  دانشگاه تهران
- 10 ادبيات نمايشي روزانه 25769  دانشگاه هنر

20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  ادبيات نمايشي روزانه 25770  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
ادبيات نمايشي 2 - نوبت دوم 25771  دانشگاه تهران
ادبيات نمايشي 5 - نوبت دوم 25772  دانشگاه هنر

15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  ادبيات نمايشي نوبت دوم 25773  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  ادبيات نمايشي 10 - 
پرديس خودگردان 25774  )كرج

- 20 ادبيات نمايشي غيرانتفاعي 25775  تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 ادبيات نمايشي غيرانتفاعي 25776  شيراز -هنر  غيرانتفاعيموسسه 

20 - شرايط در انتهاي دفترچه ادبيات نمايشي غيرانتفاعي 25777  قم -هنر و انديشه اسالمي  غيرانتفاعيموسسه 
 )5كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

بازيگري 8 -   روزانه 25778  دانشگاه تربيت مدرس
- 10 بازيگري روزانه 25779  دانشگاه هنر
بازيگري 5 - نوبت دوم 25780  دانشگاه هنر

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  بازيگري 10 - 
پرديس خودگردان 25781  )كرج

- 20 بازيگري غيرانتفاعي 25782  تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه 
 )6كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

20 -  فقط مرد -دفترچه شرايط در انتهاي  تهيه كنندگي روزانه 25783  تهران -دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  تهيه كنندگي نوبت دوم 25784  تهران -دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

 )7كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357
گرايش نويسندگي  -پذيرش با عنوان راديو 

 روزانه 25785  تهران -دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  راديو 14 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -
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 )7كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
گرايش تهيه -پذيرش با عنوان راديو 

فقط مرد/شرايط در انتهاي دفترچه/كنندگي  روزانه 25786  تهران -دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  راديو 14 -
 -نويسندگي گرايش -پذيرش با عنوان راديو

 روزانه 25787  تهران -دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  راديو 6 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
گرايش تهيه -پذيرش با عنوان راديو

فقط زن/شرايط در انتهاي دفترچه/كنندگي  روزانه 25788  تهران -دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  راديو 6 -
گرايش تهيه -پذيرش با عنوان راديو

فقط زن /شرايط در انتهاي دفترچه/كنندگي  نوبت دوم 25789  تهران -دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  راديو 6 -
 -گرايش نويسندگي -پذيرش با عنوان راديو

 نوبت دوم 25790  تهران -اسالمي ايران دانشگاه صدا و سيماي جمهوري  راديو 6 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
گرايش نويسندگي -پذيرش با عنوان راديو 

 نوبت دوم 25791  تهران -دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  راديو 14 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -
گرايش تهيه -پذيرش با عنوان راديو 

فقط مرد/شرايط در انتهاي دفترچه/كنندگي  نوبت دوم 25792  تهران -دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  راديو 14 -
 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358

)انيميشن(تصوير متحرك  8 -   روزانه 25793  دانشگاه تربيت مدرس
)انيميشن(تصوير متحرك  3 - روزانه 25794  دانشگاه تهران
- 10 )انيميشن(تصوير متحرك  روزانه 25795  دانشگاه هنر

گرايش  اي رايانهپذيرش با عنوان هنرهاي 
ـ شرايط در انتهاي  اي رايانه هاي توليد بازي

 دفترچه
 روزانه 25796  دانشگاه هنر اسالمي تبريز )انيميشن(تصوير متحرك  13 -

گرايش  اي رايانهپذيرش با عنوان هنرهاي 
ـ شرايط در  طراحي شبيه ساز هوشمند

 انتهاي دفترچه
 روزانه 25797  دانشگاه هنر اسالمي تبريز )انيميشن(تصوير متحرك  - 13

)انيميشن(تصوير متحرك  2 - نوبت دوم 25798  دانشگاه تهران
)انيميشن(تصوير متحرك  5 - نوبت دوم 25799  دانشگاه هنر

)انيميشن(تصوير متحرك  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25800  دانشگاه تربيت مدرس
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  )انيميشن(تصوير متحرك  10 - 

پرديس خودگردان 25801  )كرج
- 20 )انيميشن(تصوير متحرك  غيرانتفاعي 25802  تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 )انيميشن(تصوير متحرك  غيرانتفاعي 25803  رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيموسسه 

 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358
ارتباط تصويري - 15  فقط زن روزانه 25804  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا

ارتباط تصويري 4 - روزانه 25805  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 روزانه 25806  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 4 - و پرورش آموزشوزارت 
ارتباط تصويري 8 - روزانه 25807  دانشگاه تربيت مدرس
ارتباط تصويري 5 - روزانه 25808  دانشگاه تهران
ارتباط تصويري 8 - روزانه 25809  دانشگاه سمنان

ارتباط تصويري 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 25810  تهران - دانشگاه شاهد 
ارتباط تصويري 7 - روزانه 25811  دانشگاه هنر

ارتباط تصويري - 5 فقط زن نوبت دوم 25812  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا
ارتباط تصويري 4 - نوبت دوم 25813  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ارتباط تصويري 5 - نوبت دوم 25814  دانشگاه تهران
ارتباط تصويري 4 - نوبت دوم 25815  دانشگاه سمنان

ارتباط تصويري 4 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 25816  تهران - دانشگاه شاهد 
ارتباط تصويري 3 - نوبت دوم 25817  هنر دانشگاه

ارتباط تصويري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25818  دانشگاه تربيت مدرس
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  ارتباط تصويري 5 - 

پرديس خودگردان 25819  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي
- 15 ارتباط تصويري پرديس خودگردان 25820 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران 

ارتباط تصويري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25821  دانشگاه سمنان
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  ارتباط تصويري 7 - 

پرديس خودگردان 25822  )كرج
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25823  تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25824  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه 

محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25825  )اردكان

- 20 تصويريارتباط  غيرانتفاعي 25826  شيراز -ارم  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25827  ساوه -حكيم ناصرخسرو  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25828  اصفهان -سپهر غيرانتفاعيموسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25829  بابل -طبري  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25830  مشهد - فردوس  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25831  نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25832  نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25833  رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25834  تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25835  تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25836  شيراز -هنر  غيرانتفاعيموسسه 

 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358

تصويرسازي 5 -   روزانه 25837  دانشگاه تهران
تصويرسازي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 25838  تهران - دانشگاه شاهد 

تصويرسازي 8 - روزانه 25839  دانشگاه نيشابور
تصويرسازي 7 - روزانه 25840  دانشگاه هنر
تصويرسازي 5 - نوبت دوم 25841  دانشگاه تهران

تصويرسازي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 25842  تهران - دانشگاه شاهد 
تصويرسازي 4 - نوبت دوم 25843  دانشگاه نيشابور
تصويرسازي 3 - نوبت دوم 25844  دانشگاه هنر
- 15 تصويرسازي پرديس خودگردان 25845 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  تصويرسازي 7 - 
پرديس خودگردان 25846  )كرج

- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي 25847  تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي 25848  مشهد - فردوس  غيرانتفاعيموسسه 



 هـــنرگروه هاي تحصيل  جدول كد محل               1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

هــنرگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 243 جدول شماره 5  
 

  )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
 اول دوم
- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي 25849  نوشهر –كمال الملك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي 25850  نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيموسسه 

  )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358
نقاشي - 18  فقط زن روزانه 25851  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا

نقاشي 5 - روزانه 25852  دانشگاه تربيت مدرس
نقاشي 5 - روزانه 25853  دانشگاه تهران

نقاشي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 25854  تهران - دانشگاه شاهد 
- 10 نقاشي روزانه 25855  دانشگاه هنر
- 10 نقاشي روزانه 25856  دانشگاه هنر اصفهان
نقاشي 6 - روزانه 25857  دانشگاه يزد

نقاشي - 5 فقط زن نوبت دوم 25858  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا
نقاشي 5 - نوبت دوم 25859  دانشگاه تهران

نقاشي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 25860  تهران - دانشگاه شاهد 
نقاشي 9 - نوبت دوم 25861  دانشگاه هنر
نقاشي 3 - نوبت دوم 25862  دانشگاه يزد
- 15 نقاشي پرديس خودگردان 25863 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  نقاشي 10 - 
پرديس خودگردان 25864  )كرج

- 20 نقاشي غيرانتفاعي 25865  تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 نقاشي غيرانتفاعي 25866  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 نقاشي غيرانتفاعي 25867  اصفهان -سپهر غيرانتفاعيموسسه 
- 20 نقاشي غيرانتفاعي 25868  مشهد - فردوس  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 نقاشي غيرانتفاعي 25869  شيراز -هنر  غيرانتفاعيموسسه 

 )5كد ضريب (و طراحي مجموعه هنرهاي تصويري  - 1358

عكاسي 5 -   روزانه 25870  دانشگاه تهران
عكاسي 8 - روزانه 25871  دانشگاه هنر
عكاسي 5 - نوبت دوم 25872  دانشگاه تهران
عكاسي 4 - نوبت دوم 25873  دانشگاه هنر

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  عكاسي 8 - 
خودگردانپرديس  25874  )كرج

- 20 عكاسي غيرانتفاعي 25875  تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 عكاسي غيرانتفاعي 25876  محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيموسسه 

 )6كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358

روزانه 25877  دانشگاه هنر مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي 7 -  
11 - باستان سنجي پذيرش با عنوان روزانه 25878  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي

- 15 روزانه 25879  دانشگاه هنر اصفهان مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي
نوبت دوم 25880  دانشگاه هنر مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي 2 -

نوبت دوم 25881  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرهنگي و تاريخيمرمت اشياي  3 - پذيرش با عنوان باستان سنجي

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي 7 - 
پرديس خودگردان 25882  )كرج

 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359
پژوهش هنر - 15  فقط زن روزانه 25883  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا

پژوهش هنر 8 - روزانه 25884  دانشگاه تربيت مدرس
پژوهش هنر 5 - روزانه 25885  دانشگاه تهران
- 10 پژوهش هنر روزانه 25886  دانشگاه سمنان
- 20 پژوهش هنر روزانه 25887  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

پژوهش هنر 5 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 25888  تهران - دانشگاه شاهد 
پژوهش هنر 3 - روزانه 25889  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
پژوهش هنر 9 - روزانه 25890  دانشگاه شيراز
پژوهش هنر 5 - روزانه 25891  دانشگاه كاشان
پژوهش هنر 9 - روزانه 25892  بابلسر - دانشگاه مازندران 
پژوهش هنر 8 - روزانه 25893  دانشگاه نيشابور
پژوهش هنر 6 - روزانه 25894  دانشگاه هنر
پژوهش هنر 8 - روزانه 25895  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 10 پژوهش هنر روزانه 25896  دانشگاه هنر اصفهان

پژوهش هنر - 5 فقط زن نوبت دوم 25897  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا
پژوهش هنر 5 - نوبت دوم 25898  دانشگاه تهران
پژوهش هنر 4 - نوبت دوم 25899  دانشگاه سمنان
- 10 پژوهش هنر نوبت دوم 25900  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

پژوهش هنر 5 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 25901  تهران - دانشگاه شاهد 
پژوهش هنر 2 - نوبت دوم 25902  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
پژوهش هنر 2 - نوبت دوم 25903  دانشگاه كاشان
پژوهش هنر 8 - نوبت دوم 25904  بابلسر - دانشگاه مازندران 
پژوهش هنر 4 - نوبت دوم 25905  دانشگاه نيشابور
هنرپژوهش  2 - نوبت دوم 25906  دانشگاه هنر
پژوهش هنر 3 - نوبت دوم 25907  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پژوهش هنر پرديس خودگردان 25908  دانشگاه سمنان
20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پژوهش هنر پرديس خودگردان 25909  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
پژوهش هنر 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25910  دانشگاه شيراز
پژوهش هنر 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25911  بابلسر - دانشگاه مازندران 

دانشگاه در محل تحصيل پرديس خودگردان (دانشگاه هنر  پژوهش هنر 6 - 
پرديس خودگردان 25912  )كرج

- 10 پژوهش هنر پيام نور 25913  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
10 - محور آموزش پژوهش هنر پيام نور 25914  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
40 - محور آموزش پژوهش هنر مجازي پيام نور 25915  شرق تهران -دانشگاه پيام نور استان تهران 

- 20 پژوهش هنر غيرانتفاعي 25916  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه 

محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25917  )اردكان

- 20 پژوهش هنر غيرانتفاعي 25918  شيراز -ارم  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 پژوهش هنر غيرانتفاعي 25919  نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 پژوهش هنر غيرانتفاعي 25920  نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيموسسه 



 هـــنرگروه هاي تحصيل  جدول كد محل               1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

هــنرگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 244 جدول شماره 5  
 

  )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
 اول دوم
- 20 پژوهش هنر غيرانتفاعي 25921  شيراز -هنر  غيرانتفاعيموسسه 

20 - شرايط در انتهاي دفترچه پژوهش هنر غيرانتفاعي 25922  قم -هنر و انديشه اسالمي  غيرانتفاعيموسسه 
40 - محور آموزش پژوهش هنر شاغلين ويژه مجازي 25923  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

  )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359
فلسفه هنر 6 -   روزانه 25924  دانشگاه هنر

فلسفه هنر 2 - نوبت دوم 25925  دانشگاه هنر
پرديس خودگردان دانشگاه در محل تحصيل (دانشگاه هنر  فلسفه هنر 6 - 

پرديس خودگردان 25926  )كرج
10 - شرايط در انتهاي دفترچه فلسفه هنر غيرانتفاعي 25927  قم -اديان و مذاهب  غيرانتفاعيدانشگاه 

 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359
صنايع دستي - 11  فقط زن روزانه 25928  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا

صنايع دستي 6 - روزانه 25929  دانشگاه هنر
- 15 صنايع دستي روزانه 25930  دانشگاه هنر اصفهان

صنايع دستي - 4 فقط زن نوبت دوم 25931  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا
صنايع دستي 2 - نوبت دوم 25932  دانشگاه هنر

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  صنايع دستي 6 - 
پرديس خودگردان 25933  )كرج

- 20 صنايع دستي غيرانتفاعي 25934  تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه 

محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  صنايع دستي 20 - 
 غيرانتفاعي 25935  )اردكان

 )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359
هنراسالمي 5 -  پذيرش با عنوان گرايش نگارگري روزانه 25936  دانشگاه تربيت مدرس

هنراسالمي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 25937  تهران - دانشگاه شاهد 
پذيرش با عنوان هنر اسالمي گرايش سفال و 

 روزانه 25938  دانشگاه كاشان هنراسالمي 5 - سراميك
پذيرش با عنوان هنراسالمي گرايش 

 روزانه 25939  دانشگاه هنر هنراسالمي 6 - نگارگري
- 20 هنراسالمي روزانه 25940  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

پذيرش با عنوان گرايش مطالعات تاريخي و 
 روزانه 25941  هنر اصفهاندانشگاه  هنراسالمي 10 - تطبيقي هنر

تاريخ هنر جهان اسالم 5 - روزانه 25942  دانشگاه تهران
هنراسالمي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 25943  تهران - دانشگاه شاهد 

پذيرش با عنوان هنر اسالمي گرايش سفال و 
 نوبت دوم 25944  دانشگاه كاشان هنراسالمي 2 - سراميك

عنوان هنراسالمي گرايش پذيرش با 
 نوبت دوم 25945  دانشگاه هنر هنراسالمي 2 - نگارگري

هنراسالمي 8 - نوبت دوم 25946  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
تاريخ هنر جهان اسالم 5 - نوبت دوم 25947  دانشگاه تهران

پذيرش با عنوان هنراسالمي گرايش 
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در محل (دانشگاه هنر  هنراسالمي 6 - نگارگري

پرديس خودگردان 25948  )كرج
 -پذيرش با عنوان حكمت هنر اسالمي 

 غيرانتفاعي 25949  قم -اديان و مذاهب  غيرانتفاعيدانشگاه  هنراسالمي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
- 20 هنراسالمي غيرانتفاعي 25950  تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 هنراسالمي غيرانتفاعي 25951  مشهد - فردوس  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 هنراسالمي غيرانتفاعي 25952  نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيموسسه 

20 - پذيرش با عنوان تاريخ هنر ايران باستان تاريخ هنر جهان اسالم غيرانتفاعي 25953  نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيموسسه 
20 - دفترچه شرايط در انتهاي تاريخ هنر جهان اسالم غيرانتفاعي 25954  قم -هنر و انديشه اسالمي  غيرانتفاعيموسسه 

 -پذيرش با عنوان حكمت هنر اسالمي 
مجازي غيرانتفاعي 25955  قم -اديان و مذاهب  غيرانتفاعيدانشگاه  هنراسالمي 20 - محور آموزش

 )5كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359

مطالعات موزه 7 -   روزانه 25956  دانشگاه هنر
مطالعات موزه 2 - نوبت دوم 25957  دانشگاه هنر

 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي موسيقي  - 1360

آهنگسازي 3 -   روزانه 25958  دانشگاه تهران
آهنگسازي 4 - روزانه 25959  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 
آهنگسازي 2 - نوبت دوم 25960  دانشگاه تهران
آهنگسازي 2 - نوبت دوم 25961  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 
- 15 آهنگسازي پرديس خودگردان 25962 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  آهنگسازي 4 - 
خودگردانپرديس  25963  )كرج

 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي موسيقي  - 1360

نوازندگي موسيقي ايراني 3 -   روزانه 25964  دانشگاه تهران
نوازندگي موسيقي ايراني 4 - روزانه 25965  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 
نوازندگي موسيقي ايراني 2 - نوبت دوم 25966  دانشگاه تهران
ايرانينوازندگي موسيقي  2 - نوبت دوم 25967  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  نوازندگي موسيقي ايراني 4 - 
پرديس خودگردان 25968  )كرج

 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي موسيقي  - 1360

نوازندگي موسيقي جهاني 3 -   روزانه 25969  دانشگاه تهران
نوازندگي موسيقي جهاني 4 - روزانه 25970  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 
نوازندگي موسيقي جهاني 2 - نوبت دوم 25971  دانشگاه تهران
نوازندگي موسيقي جهاني 2 - نوبت دوم 25972  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 

دانشگاه در  محل تحصيل پرديس خودگردان(دانشگاه هنر  نوازندگي موسيقي جهاني 4 - 
پرديس خودگردان 25973  )كرج

 )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي موسيقي  - 1360

روزانه 25974  دانشگاه تهران )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي  3 -  
روزانه 25975  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر  )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي  4 -
نوبت دوم 25976  دانشگاه تهران )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي  2 -
نوبت دوم 25977  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر  )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي  2 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي  4 - 
پرديس خودگردان 25978  )كرج
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 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

مديريت پروژه و ساخت 8 -   روزانه 25979  دانشگاه تربيت مدرس
مديريت پروژه و ساخت 6 - روزانه 25980  دانشگاه تهران
- 10 مديريت پروژه و ساخت روزانه 25981  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت پروژه و ساخت 4 - روزانه 25982  دانشگاه هنر
مديريت پروژه و ساخت 6 - نوبت دوم 25983  دانشگاه تهران
مديريت پروژه و ساخت 3 - نوبت دوم 25984  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ساختمديريت پروژه و  2 - نوبت دوم 25985  دانشگاه هنر

30 - محور آموزش مديريت پروژه و ساخت مجازي 25986  دانشگاه تهران
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت پروژه و ساخت پرديس خودگردان 25987  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- 20 مديريت پروژه و ساخت غيرانتفاعي 25988  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مديريت پروژه و ساخت غيرانتفاعي 25989  الهيجان - ديلمان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مديريت پروژه و ساخت غيرانتفاعي 25990  گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مديريت پروژه و ساخت غيرانتفاعي 25991  تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيموسسه 

40 - محور آموزش مديريت پروژه و ساخت مجازي غيرانتفاعي 25992  تهران -مجازي مهر البرز  غيرانتفاعيموسسه 
40 - محور آموزش مديريت پروژه و ساخت مجازي غيرانتفاعي 25993  تهران -مجازي نور طوبي  غيرانتفاعيموسسه 

 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361
بدون (پذيرش با عنوان فناوري معماري 

 روزانه 25994  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري معماري گرايش بيونيك 10 -  )گرايش
روزانه 25995  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش بيونيك 5 -
روزانه 25996  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش ديجيتال 6 -
روزانه 25997  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش ديجيتال 9 -

بدون (پذيرش با عنوان فناوري معماري 
 نوبت دوم 25998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري معماري گرايش بيونيك 3 - )گرايش

نوبت دوم 25999  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش بيونيك 2 -
نوبت دوم 26000  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش ديجيتال 6 -
نوبت دوم 26001  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش ديجيتال 2 -

20 - فقط زن غيرانتفاعي 26002  ) ويژه خواهران(كرج  -موسسه غيرانتفاعي رسام  فناوري معماري گرايش بيونيك
- 20 غيرانتفاعي 26003  تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيموسسه  فناوري معماري گرايش بيونيك

20 - فقط زن غيرانتفاعي 26004  ) ويژه خواهران(كرج  -موسسه غيرانتفاعي رسام  فناوري معماري گرايش ديجيتال
- 20 غيرانتفاعي 26005  تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيموسسه  فناوري معماري گرايش ديجيتال

 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361

معماري و انرژي 8 -   روزانه 26006  دانشگاه ايالم
معماري و انرژي 6 - روزانه 26007  دانشگاه تهران
- 12 معماري و انرژي روزانه 26008  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
معماري و انرژي 4 - روزانه 26009  دانشگاه هنر
معماري و انرژي 3 - نوبت دوم 26010  دانشگاه ايالم
معماري و انرژي 6 - نوبت دوم 26011  دانشگاه تهران
معماري و انرژي 2 - نوبت دوم 26012  دانشگاه هنر
- 15 معماري و انرژي پرديس خودگردان 26013 )پرديس خودگردان جزيره كيشمحل تحصيل (دانشگاه تهران 
- 20 معماري و انرژي غيرانتفاعي 26014  ساوه -انرژي  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 معماري و انرژي غيرانتفاعي 26015  تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 معماري و انرژي غيرانتفاعي 26016  گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيموسسه 

 )1كد ضريب (طراحي صنعتي  -  1362
طراحي صنعتي - 11  فقط زن روزانه 26017  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا

طراحي صنعتي 6 - روزانه 26018  دانشگاه تهران
طراحي صنعتي 8 - روزانه 26019  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
طراحي صنعتي 6 - روزانه 26020  دانشگاه هنر
- 11 طراحي صنعتي روزانه 26021  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

طراحي صنعتي - 4 فقط زن نوبت دوم 26022  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا
طراحي صنعتي 6 - نوبت دوم 26023  دانشگاه تهران
طراحي صنعتي 2 - نوبت دوم 26024  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
طراحي صنعتي 2 - نوبت دوم 26025  دانشگاه هنر
طراحي صنعتي 2 - نوبت دوم 26026  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 طراحي صنعتي 6 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 26027  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي

- 15 طراحي صنعتي پرديس خودگردان 26028 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران 

 طراحي صنعتي 6 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر 

پرديس خودگردان 26029  )كرج
- 20 طراحي صنعتي غيرانتفاعي 26030  تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيموسسه 

 )1كد ضريب (فرش  -  1363

فرش گرايش طراحي 4 -   روزانه 26031  دانشگاه كاشان
فرش گرايش طراحي 6 - )بدون گرايش(پذيرش با عنوان فرش روزانه 26032  دانشگاه هنر

- 11 فرش گرايش طراحي روزانه 26033  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
طراحي فرش گرايش 8 - )بدون گرايش(پذيرش با عنوان فرش  روزانه 26034  دانشگاه هنر اصفهان

فرش گرايش مديريت 4 - روزانه 26035  دانشگاه كاشان
فرش گرايش مديريت 4 - روزانه 26036  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
روزانه 26037  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 4 -
روزانه 26038  هنر اسالمي تبريز دانشگاه فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 4 -
فرش گرايش طراحي 2 - نوبت دوم 26039  دانشگاه كاشان

فرش گرايش طراحي 2 - )بدون گرايش(پذيرش با عنوان فرش نوبت دوم 26040  دانشگاه هنر
فرش گرايش طراحي 3 - نوبت دوم 26041  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
فرش گرايش مديريت 2 - نوبت دوم 26042  كاشاندانشگاه 
فرش گرايش مديريت 2 - نوبت دوم 26043  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
نوبت دوم 26044  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 2 -
نوبت دوم 26045  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 2 -

 فرش گرايش مديريت 20 - 
محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه 
 غيرانتفاعي 26046  )اردكان

 فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 20 - 
محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه 
 غيرانتفاعي 26047  )اردكان
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 )1كد ضريب (طراحي پارچه و لباس  - 1364

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
طراحي پارچه و لباس - 11  فقط زن روزانه 26048  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا

طراحي پارچه و لباس 6 - روزانه 26049  دانشگاه هنر
پارچه و لباسطراحي  - 4 فقط زن نوبت دوم 26050  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا

طراحي پارچه و لباس 2 - نوبت دوم 26051  دانشگاه هنر
- 20 طراحي پارچه و لباس غيرانتفاعي 26052  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه 

محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26053  )اردكان

- 20 طراحي پارچه و لباس غيرانتفاعي 26054  شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 طراحي پارچه و لباس غيرانتفاعي 26055  يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيموسسه 

20 - فقط زن طراحي پارچه و لباس غيرانتفاعي 26056  نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 طراحي پارچه و لباس غيرانتفاعي 26057  نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيموسسه 

 

  


