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  هـــــنرهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -5جدول شماره 
 )1كد ضريب (اي و مديريت شهري  ريزي شهري، منطقه مجموعه برنامه - 1350

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

برنامه ريزي شهري 9 -   روزانه 24872  دانشگاه اروميه
- 12 برنامه ريزي شهري روزانه 24873  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
ريزي شهريبرنامه  8 - روزانه 24874  دانشگاه تربيت مدرس
برنامه ريزي شهري 7 - روزانه 24875  دانشگاه تهران
برنامه ريزي شهري 7 - روزانه 24876  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 برنامه ريزي شهري روزانه 24877  دانشگاه شيراز
- 12 برنامه ريزي شهري روزانه 24878  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
برنامه ريزي شهري 8 - روزانه 24879  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
برنامه ريزي شهري 6 - روزانه 24880  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 15 برنامه ريزي شهري روزانه 24881  رشت -دانشگاه گيالن 
برنامه ريزي شهري 6 - روزانه 24882  بابلسر - دانشگاه مازندران 
برنامه ريزي شهري 9 - روزانه 24883  دانشگاه هنر
- 10 برنامه ريزي شهري روزانه 24884  دانشگاه هنر اصفهان
برنامه ريزي شهري 8 - روزانه 24885  دانشگاه يزد
اي منطقهبرنامه ريزي  7 - روزانه 24886  دانشگاه تربيت مدرس
اي منطقهبرنامه ريزي  7 - روزانه 24887  دانشگاه تهران
اي منطقهبرنامه ريزي  7 - روزانه 24888  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
اي منطقهبرنامه ريزي  5 - روزانه 24889  دانشگاه شيراز
اي منطقهبرنامه ريزي  8 - روزانه 24890  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 15 اي منطقهبرنامه ريزي  روزانه 24891  رشت -گيالن  دانشگاه
مديريت شهري 7 - روزانه 24892  دانشگاه تهران
برنامه ريزي شهري - 3 نوبت دوم 24893  دانشگاه اروميه
برنامه ريزي شهري 2 - نوبت دوم 24894  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
برنامه ريزي شهري 7 - نوبت دوم 24895  دانشگاه تهران
برنامه ريزي شهري 2 - نوبت دوم 24896  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 برنامه ريزي شهري نوبت دوم 24897  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
برنامه ريزي شهري 6 - نوبت دوم 24898  بابلسر - دانشگاه مازندران 
برنامه ريزي شهري 4 - نوبت دوم 24899  دانشگاه هنر
برنامه ريزي شهري 5 - نوبت دوم 24900  دانشگاه يزد
اي منطقهبرنامه ريزي  7 - نوبت دوم 24901  دانشگاه تهران
اي منطقهبرنامه ريزي  2 - نوبت دوم 24902  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت شهري 7 - نوبت دوم 24903  دانشگاه تهران

برنامه ريزي شهري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 24904  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  برنامه ريزي شهري 7 - 
پرديس خودگردان 24905  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

- 15 برنامه ريزي شهري پرديس خودگردان 24906  )كيش درجزيره خودگردان پرديس تحصيل محل(دانشگاه تهران 
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه برنامه ريزي شهري پرديس خودگردان 24907  دانشگاه شيراز
برنامه ريزي شهري - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  24908  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
برنامه ريزي شهري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 24909  سنندج -دانشگاه كردستان 

برنامه ريزي شهري 9 - پرديس خودگردان 24910 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
شهريبرنامه ريزي  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 24911  دانشگاه يزد
15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اي منطقهبرنامه ريزي  پرديس خودگردان 24912  رشت -دانشگاه گيالن 

- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24913  شيراز - آپادانا غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24914  بجنورد -اشراق غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24915  مشهد -بينالود غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24916  زاهدان - پرتو غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24917  مشهد -خاوران غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24918  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24919  قزوين - عالمه دهخدا غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24920  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24921  شهركرد - نور هدايت غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مديريت شهري غيرانتفاعي 24922  مشهد -بينالود غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مديريت شهري غيرانتفاعي 24923  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 

30 - فقط زن -آموزش محور  برنامه ريزي شهري مجازي غيرانتفاعي 24924  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
30 - فقط مرد -آموزش محور  برنامه ريزي شهري مجازي غيرانتفاعي 24925  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
40 - آموزش محور برنامه ريزي شهري مجازي غيرانتفاعي 24926  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي موسسه 
40 - آموزش محور مديريت شهري مجازي غيرانتفاعي 24927  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي موسسه 

 )1كد ضريب (طراحي شهري  - 1351

طراحي شهري 7 -   روزانه 24928  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 11 طراحي شهري روزانه 24929  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
شهريطراحي  6 - روزانه 24930  دانشگاه تبريز
طراحي شهري 6 - روزانه 24931  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 24932  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 6 - وزارت آموزش و پرورش

طراحي شهري 8 - روزانه 24933  مدرسدانشگاه تربيت 
طراحي شهري 7 - روزانه 24934  دانشگاه تهران
طراحي شهري 7 - روزانه 24935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 طراحي شهري روزانه 24936  دانشگاه شيراز
- 12 طراحي شهري روزانه 24937  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
- 14 طراحي شهري روزانه 24938  تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه 
طراحي شهري 6 - روزانه 24939  سنندج -دانشگاه كردستان 
طراحي شهري 9 - روزانه 24940  دانشگاه هنر
طراحي شهري 7 - روزانه 24941  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 10 طراحي شهري روزانه 24942  دانشگاه هنر اصفهان
طراحي شهري 9 - روزانه 24943  دانشگاه يزد
طراحي شهري 5 - نوبت دوم 24944  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
طراحي شهري 2 - نوبت دوم 24945  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
طراحي شهري 4 - نوبت دوم 24946  دانشگاه تبريز

طراحي شهري 6 -  نوبت دوم 24947  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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 )1كد ضريب (طراحي شهري  - 1351  ادامه

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
طراحي شهري 7 - نوبت دوم 24948  دانشگاه تهران
طراحي شهري 2 - نوبت دوم 24949  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 
طراحي شهري 4 - نوبت دوم 24950  دانشگاه هنر
طراحي شهري 2 - نوبت دوم 24951  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
طراحي شهري 6 - نوبت دوم 24952  دانشگاه يزد

طراحي شهري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  24953  دانشگاه تبريز
طراحي شهري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 24954  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  طراحي شهري 7 - 
پرديس خودگردان 24955  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

طراحي شهري - 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 24956  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
طراحي شهري 9 - پرديس خودگردان 24957 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 

طراحي شهري 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 24958  دانشگاه يزد
- 15 طراحي شهري پيام نور 24959  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24960  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24961  مشهد -اقبال الهوري غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24962  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24963  الهيجان - ديلمان غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24964  تبريز -سراج غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24965  قزوين - عالمه دهخدا غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24966  رامسر -كسري غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24967  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24968  گرگان -گلستان غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24969  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 

30 - فقط زن -آموزش محور  طراحي شهري مجازي غيرانتفاعي 24970  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
30 - فقط مرد -آموزش محور  طراحي شهري مجازي غيرانتفاعي 24971  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
40 - آموزش محور طراحي شهري مجازي غيرانتفاعي 24972  تهران -طوبي مجازي نور غيرانتفاعي موسسه 

 )2كد ضريب (طراحي شهري  - 1351

  - 20 طراحي فضاهاي آموزشي غيرانتفاعي 24973  اصفهان -سپهرغيرانتفاعي موسسه 
 )1كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

مهندسي معماري 9 -   روزانه 24974  دانشگاه اروميه
مهندسي معماري 7 - روزانه 24975  همدان -سينا دانشگاه بوعلي 
- 12 مهندسي معماري روزانه 24976  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 11 مهندسي معماري روزانه 24977  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 24978  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري 11 - وزارت آموزش و پرورش

مهندسي معماري 6 - روزانه 24979  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معماري 6 - روزانه 24980  دانشگاه تهران
- 14 مهندسي معماري روزانه 24981  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 11 مهندسي معماري روزانه 24982  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 19 مهندسي معماري روزانه 24983  دانشگاه زنجان
مهندسي معماري 6 - روزانه 24984  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 15 مهندسي معماري روزانه 24985  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 مهندسي معماري روزانه 24986  دانشگاه شيراز
- 25 معماريمهندسي  روزانه 24987  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
- 12 مهندسي معماري روزانه 24988  دانشگاه صنعتي شاهرود
- 48 مهندسي معماري روزانه 24989  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي معماري 6 - روزانه 24990  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي معماري 8 - روزانه 24991  كاشاندانشگاه 
- 16 مهندسي معماري روزانه 24992  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي معماري 9 - روزانه 24993  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 11 مهندسي معماري روزانه 24994  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي معماري 7 - روزانه 24995  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 16 مهندسي معماري روزانه 24996  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 10 مهندسي معماري روزانه 24997  دانشگاه هنر
- 11 مهندسي معماري روزانه 24998  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 16 مهندسي معماري روزانه 24999  دانشگاه هنر اصفهان
- 19 مهندسي معماري روزانه 25000  دانشگاه يزد
روزانه 25224  هنر اسالمي تبريزدانشگاه  اي گرايش طراحي شبيه ساز هوشمند هنرهاي رايانه - 1
روزانه 25229  هنر اسالمي تبريزدانشگاه  اي هاي رايانه اي گرايش توليد بازي هنرهاي رايانه 1 -
مهندسي معماري - 3 نوبت دوم 25001  دانشگاه اروميه
معماريمهندسي  5 - نوبت دوم 25002  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي معماري 2 - نوبت دوم 25003  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين
- 11 مهندسي معماري نوبت دوم 25004  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25005  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معماري 6 - نوبت دوم 25006  دانشگاه تهران
مهندسي معماري 2 - نوبت دوم 25007  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي معماري 2 - نوبت دوم 25008  دانشگاه زنجان
مهندسي معماري 6 - نوبت دوم 25009  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25010  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد
مهندسي معماري 6 - نوبت دوم 25011  دانشگاه صنعتي شاهرود
- 14 مهندسي معماري نوبت دوم 25012  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25013  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي معماري 4 - دومنوبت  25014  دانشگاه كاشان
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25015  گرگان -دانشگاه گلستان 
مهندسي معماري - 9 نوبت دوم 25016  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي معماري 7 - نوبت دوم 25017  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 16 مهندسي معماري نوبت دوم 25018  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
معماري مهندسي 4 - نوبت دوم 25019  دانشگاه هنر
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25020  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 12 مهندسي معماري نوبت دوم 25021  دانشگاه يزد

مهندسي معماري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25022  دانشگاه تربيت مدرس
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225 جدول شماره 5 هـــنرگروه هاي  جدول كدرشته محل  صفحه  
 

 )1كد ضريب (معماري  مجموعه - 1352  ادامه

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  مهندسي معماري 6 -  
پرديس خودگردان 25023  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

- 15 مهندسي معماري پرديس خودگردان 25024  )كيش درجزيره خودگردان پرديس تحصيل محل(دانشگاه تهران 
مهندسي معماري 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25025  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي معماري پرديس خودگردان 25026  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي معماري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25027  دانشگاه شيراز
مهندسي معماري - 48 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25028  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي معماري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25029  دانشگاه كاشان
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي معماري پرديس خودگردان 25030  رشت -دانشگاه گيالن 

- 10 مهندسي معماري پرديس خودگردان 25031 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي معماري پرديس خودگردان 25032  دانشگاه يزد

- 15 مهندسي معماري پيام نور 25033  ي عسلويهالملل بينمركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
- 15 مهندسي معماري پيام نور 25034  شرقتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
- 15 مهندسي معماري پيام نور 25035  مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
- 15 مهندسي معماري پيام نور 25036  ي كيشالملل بينمركز  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
- 15 مهندسي معماري پيام نور 25037  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25038  ايوانكيغيرانتفاعي دانشگاه 
- 15 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25039  تهران -خاتم غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25040  مشهد -خيام غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25041  قزوين - دانش البرز غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25042  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25043  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25044  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25045  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25046  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25047  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25048  شيراز - آپادانا غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25049  اروميه - آفاق غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25050  آملغيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25051  تنكابن - آيندگان غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25052  قوچان -اترك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25053  رشت -احرار غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25054  شيراز -ارم غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25055  تبريز - اسوه غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25056  بجنورد -اشراق غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25057  مشهد -اقبال الهوري غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25058  جهرم -انديشه غيرانتفاعي موسسه 
- 20 معماريمهندسي  غيرانتفاعي 25059  قروه -ايرانمهر غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25060  ايالم -باختر غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25061  كرمان - بعثت غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25062  زاهدان - پرتو غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25063  فريدونكنار -پرديسان غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25064  گلپايگان -پيام غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25065  المرد -تابناك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25066  جيرفت -جاويد غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25067  خوزستان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25068  رشت -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25069  همدان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25070  شيراز - حافظ غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25071  مشهد -خاوران غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25072  بوشهر - خرد غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25073  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25074  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25075  الهيجان - ديلمان غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25076  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي موسسه 

20 - فقط زن مهندسي معماري غيرانتفاعي 25077  ـ كرج) ويژه خواهران(رسام غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25078  سمنان - رشد دانش غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25079  تبريز -رشديه غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25080  زنجان -روزبه غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25081  ساري -روزبهان غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25082  اصفهان -سپهرغيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25083  تبريز -سراج غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25084  مشهد - سلمان غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25085  تنكابن - شفق غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25086  گنبد كاووس -شمس غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25087  قم -شهاب دانش غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25088  آستارا - شهريار غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25089  قائمشهر -صنعتي قائم غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25090  بابل -صنعتي مازندران غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25091  بابل -طبري غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25092  گرمسار - عالالدوله سمناني غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25093  رفسنجان - عالمه جعفري غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25094  قزوين - عالمه دهخدا غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25095  كاشان -عالمه فيض كاشاني غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25096  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25097  قزوين -كوثرغيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25098  گرگان -المعي گرگانيغيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25099  بوشهر - ليان غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25100  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25101  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25102  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري غيرانتفاعي 25103  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي موسسه 
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226 جدول شماره 5 هـــنرگروه هاي  جدول كدرشته محل  صفحه  
 

 )2كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

  - 10 مهندسي معماري منظر روزانه 25104  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
مهندسي معماري منظر 6 - روزانه 25105  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 25106  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري منظر 6 - وزارت آموزش و پرورش

مهندسي معماري منظر 6 - روزانه 25107  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معماري منظر 5 - روزانه 25108  دانشگاه تهران
- 10 مهندسي معماري منظر روزانه 25109  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 مهندسي معماري منظر روزانه 25110  دانشگاه شيراز
مهندسي معماري منظر 2 - نوبت دوم 25111  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
مهندسي معماري منظر 6 - نوبت دوم 25112  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير 
مهندسي معماري منظر 4 - نوبت دوم 25113  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معماري منظر 5 - نوبت دوم 25114  دانشگاه تهران
مهندسي معماري منظر 3 - نوبت دوم 25115  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مهندسي معماري منظر 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25116  دانشگاه تربيت مدرس
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي معماري منظر پرديس خودگردان 25117  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- 20 مهندسي معماري منظر غيرانتفاعي 25118  شيراز - حافظ غيرانتفاعي موسسه 
20 - فقط زن مهندسي معماري منظر غيرانتفاعي 25119  ـ كرج) ويژه خواهران(رسام غيرانتفاعي موسسه 

- 20 مهندسي معماري منظر غيرانتفاعي 25120  بابل -طبري غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري منظر غيرانتفاعي 25121  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مهندسي معماري منظر غيرانتفاعي 25122  محالت - مهرگان غيرانتفاعي موسسه 

 )3كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  - 11 مهندسي معماري اسالمي روزانه 25123  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
مهندسي معماري اسالمي 4 - نوبت دوم 25124  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

15 - فقط زن مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي 25125  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
15 - فقط مرد مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي 25126  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي 25127  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي 25128  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي موسسه 

20 - فقط زن مهندسي معماري اسالمي غيرانتفاعي 25129  ـ كرج) ويژه خواهران(رسام غيرانتفاعي موسسه 
 )4كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

مطالعات معماري ايران 5 -   روزانه 25130  دانشگاه تهران
ايران مطالعات معماري 7 - روزانه 25131  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 11 مطالعات معماري ايران روزانه 25132  دانشگاه هنر اصفهان
مطالعات معماري ايران 5 - نوبت دوم 25133  دانشگاه تهران
مطالعات معماري ايران 3 - نوبت دوم 25134  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 20 ايرانمطالعات معماري  غيرانتفاعي 25135  يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي موسسه 
- 20 مطالعات معماري ايران غيرانتفاعي 25136  قزوين - عالمه دهخدا غيرانتفاعي موسسه 

20 - شرايط در انتهاي دفترچه مطالعات معماري ايران غيرانتفاعي 25137  قم -هنر و انديشه اسالمي غيرانتفاعي موسسه 
 )5كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  - 10 بازسازي پس از سانحه روزانه 25138  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
بازسازي پس از سانحه 3 - نوبت دوم 25139  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بازسازي پس از سانحه پرديس خودگردان 25140  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 )6كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

معماري داخلي 5 -   روزانه 25141  دانشگاه تهران
- 10 معماري داخلي روزانه 25142  دانشگاه هنر
معماري داخلي 5 - نوبت دوم 25143  دانشگاه تهران
معماري داخلي 4 - نوبت دوم 25144  دانشگاه هنر
- 15 معماري داخلي پرديس خودگردان 25145  )كيش درجزيره خودگردان پرديس تحصيل محل(دانشگاه تهران 
- 10 معماري داخلي پرديس خودگردان 25146 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25147  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25148  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25149  شيراز - آپادانا غيرانتفاعي موسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25150  مشهد -خاوران غيرانتفاعي موسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25151  مشهد - فردوس غيرانتفاعي موسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25152  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25153  گرگان -المعي گرگانيغيرانتفاعي موسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25154  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25155  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 
- 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25156  گرگان -ميرداماد غيرانتفاعي موسسه 

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

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 10 -  
 روزانه 25157  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 5 - 
 روزانه 25158  دانشگاه تهران حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 10 - 
 روزانه 25159  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 6 - 
 روزانه 25160  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 4 - 
 روزانه 25161  دانشگاه هنر حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش هاي  احياي ابنيه و بافتمرمت و  7 - 
 روزانه 25162  دانشگاه هنر اصفهان حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 5 - 
 روزانه 25163  دانشگاه تهران حفاظت و مرمت ميراث شهري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 6 - 
 روزانه 25164  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ميراث شهريحفاظت و مرمت 

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 4 - 
 روزانه 25165  دانشگاه هنر حفاظت و مرمت ميراث شهري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 7 - 
 روزانه 25166  دانشگاه هنر اصفهان حفاظت و مرمت ميراث شهري
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 )1كد ضريب (هاي تاريخي  مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353  ادامه

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 2 - 
 نوبت دوم 25167  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  مرمت ميراث معماريحفاظت و 

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 5 - 
 نوبت دوم 25168  دانشگاه تهران حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 3 - 
 نوبت دوم 25169  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 2 - 
 نوبت دوم 25170  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 2 - 
 نوبت دوم 25171  دانشگاه هنر حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 5 - 
 نوبت دوم 25172  دانشگاه تهران حفاظت و مرمت ميراث شهري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 2 - 
 نوبت دوم 25173  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  حفاظت و مرمت ميراث شهري

تاريخي گرايش هاي  ابنيه و بافت مرمت و احياي 2 - 
 نوبت دوم 25174  دانشگاه هنر حفاظت و مرمت ميراث شهري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 25175  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  حفاظت و مرمت ميراث معماري

تاريخي گرايش هاي  مرمت و احياي ابنيه و بافت 6 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
پرديس خودگردان 25176  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  حفاظت و مرمت ميراث شهري

 )1كد ضريب (نمايش عروسكي  - 1356

نمايش عروسكي 3 -   روزانه 25177  دانشگاه تهران
نمايش عروسكي 3 - نوبت دوم 25178  تهراندانشگاه 

 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

كارگرداني نمايش 8 -   روزانه 25179  دانشگاه تربيت مدرس
كارگرداني نمايش 3 - روزانه 25180  دانشگاه تهران
- 10 كارگرداني نمايش روزانه 25181  دانشگاه هنر
كارگرداني نمايش 3 - نوبت دوم 25182  دانشگاه تهران
كارگرداني نمايش 5 - نوبت دوم 25183  دانشگاه هنر
- 10 كارگرداني نمايش پرديس خودگردان 25184 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
- 20 كارگرداني نمايش غيرانتفاعي 25185  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي موسسه 

 )2كد ضريب (هنرهاي نمايشي و سينما مجموعه  - 1357

سينما 7 -   روزانه 25186  دانشگاه تربيت مدرس
سينما 3 - روزانه 25187  دانشگاه تهران
- 10 سينما روزانه 25188  دانشگاه هنر
سينما 3 - نوبت دوم 25189  دانشگاه تهران
سينما 2 - نوبت دوم 25190  دانشگاه هنر

سينما 7 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 25191  دانشگاه تربيت مدرس
- 10 سينما پرديس خودگردان 25192 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
- 20 سينما غيرانتفاعي 25193  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 سينما غيرانتفاعي 25194  نوشهر - كمال الملكغيرانتفاعي موسسه 

 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357
 - شرايط در انتهاي دفترچه  - ويژه طالب 

 روزانه 25195  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  توليدسيما 10 -  فقط مرد
10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  توليدسيما نوبت دوم 25196  واحد قم -صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران دانشكده 

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

  - 10 ادبيات نمايشي روزانه 25197  دانشگاه تربيت مدرس
ادبيات نمايشي 3 - روزانه 25198  دانشگاه تهران
- 10 ادبيات نمايشي روزانه 25199  دانشگاه هنر

 - شرايط در انتهاي دفترچه  - طالب  ويژه
 روزانه 25200  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي 10 - فقط مرد

ادبيات نمايشي 7 - نوبت دوم 25201  دانشگاه تربيت مدرس
ادبيات نمايشي 3 - نوبت دوم 25202  دانشگاه تهران
ادبيات نمايشي 5 - نوبت دوم 25203  هنردانشگاه 

10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  ادبيات نمايشي نوبت دوم 25204  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ادبيات نمايشي پرديس خودگردان 25205  دانشگاه تربيت مدرس

- 10 ادبيات نمايشي پرديس خودگردان 25206 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
- 20 ادبيات نمايشي غيرانتفاعي 25207  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 ادبيات نمايشي غيرانتفاعي 25208  شيراز -هنر غيرانتفاعي موسسه 

20 - شرايط در انتهاي دفترچه ادبيات نمايشي غيرانتفاعي 25209  قم -هنر و انديشه اسالمي غيرانتفاعي موسسه 
 )5كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

بازيگري 8 -   روزانه 25210  دانشگاه تربيت مدرس
- 10 بازيگري روزانه 25211  دانشگاه هنر
بازيگري 5 - نوبت دوم 25212  دانشگاه هنر
- 10 بازيگري پرديس خودگردان 25213 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(هنر  دانشگاه
- 20 بازيگري غيرانتفاعي 25214  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي موسسه 

 )6كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357
10 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  تهيه كنندگي روزانه 25215  جمهوري اسالمي ايراندانشگاه صدا و سيماي 
10 - شرايط در انتهاي دفترچه تهيه كنندگي نوبت دوم 25216  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

 )7كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357
10 -  شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 25217  سيماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه صدا و  راديو گرايش سردبيري و تهيه كنندگي
راديو گرايش نويسندگي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 25218  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
10 - شرايط در انتهاي دفترچه دومنوبت  25219  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش سردبيري و تهيه كنندگي
راديو گرايش نويسندگي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 25220  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358

)انيميشن(تصوير متحرك  7 -   روزانه 25221  دانشگاه تربيت مدرس
)انيميشن(تصوير متحرك  3 - روزانه 25222  تهراندانشگاه 
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 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358  ادامه

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
- 14 )انيميشن(تصوير متحرك  روزانه 25223  دانشگاه هنر

روزانه 25225  دانشگاه هنر اسالمي تبريز اي گرايش طراحي شبيه ساز هوشمند هنرهاي رايانه - 2 شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 25227  دانشگاه هنر اسالمي تبريز اي رايانههاي  اي گرايش توليد بازي هنرهاي رايانه 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

)انيميشن(تصوير متحرك  2 - نوبت دوم 25230  دانشگاه تهران
)انيميشن(تصوير متحرك  7 - نوبت دوم 25231  دانشگاه هنر

نوبت دوم 25232  دانشگاه هنر اسالمي تبريز اي گرايش طراحي شبيه ساز هوشمند هنرهاي رايانه - 2 شرايط در انتهاي دفترچه
نوبت دوم 25233  دانشگاه هنر اسالمي تبريز اي رايانههاي  بازياي گرايش توليد  هنرهاي رايانه 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

)انيميشن(تصوير متحرك  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25234  دانشگاه تربيت مدرس
- 14 )انيميشن(تصوير متحرك  خودگردانپرديس  25235 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
- 20 )انيميشن(تصوير متحرك  غيرانتفاعي 25236  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 )انيميشن(تصوير متحرك  غيرانتفاعي 25237  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي موسسه 

 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358
ارتباط تصويري - 16  فقط زن روزانه 25238  )ويژه خواهران( -) س(الزهرادانشگاه 

ارتباط تصويري 8 - روزانه 25239  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 روزانه 25240  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 8 - وزارت آموزش و پرورش
تصويريارتباط  6 - روزانه 25241  دانشگاه تربيت مدرس
ارتباط تصويري 6 - روزانه 25242  دانشگاه تهران
ارتباط تصويري 5 - روزانه 25243  دانشگاه سمنان
ارتباط تصويري 8 - روزانه 25244  دانشگاه نيشابور
- 10 ارتباط تصويري روزانه 25245  دانشگاه هنر

ارتباط تصويري - 4 فقط زن نوبت دوم 25246  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا
ارتباط تصويري 8 - نوبت دوم 25247  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ارتباط تصويري 2 - نوبت دوم 25248  دانشگاه تربيت مدرس
ارتباط تصويري 4 - نوبت دوم 25249  دانشگاه تهران
ارتباط تصويري 3 - نوبت دوم 25250  سمناندانشگاه 
ارتباط تصويري 4 - نوبت دوم 25251  دانشگاه نيشابور
ارتباط تصويري 2 - نوبت دوم 25252  دانشگاه هنر

ارتباط تصويري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25253  دانشگاه تربيت مدرس

پرديس خودگردان البرز كرج محل تحصيل (دانشگاه تهران  ارتباط تصويري 6 - 
پرديس خودگردان 25254  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

- 15 ارتباط تصويري پرديس خودگردان 25255  )كيش درجزيره خودگردان پرديس تحصيل محل(دانشگاه تهران 
ارتباط تصويري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  25256  دانشگاه سمنان

- 10 ارتباط تصويري پرديس خودگردان 25257 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25258  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25259  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25260  )اردكان

- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25261  شيراز -ارم غيرانتفاعي موسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25262  ساوه -حكيم ناصرخسرو غيرانتفاعي موسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25263  اصفهان -سپهرغيرانتفاعي موسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25264  بابل -طبري غيرانتفاعي موسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25265  مشهد - فردوس غيرانتفاعي موسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25266  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25267  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25268  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي موسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25269  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25270  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي موسسه 
- 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25271  شيراز -هنر غيرانتفاعي موسسه 

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

تصويرسازي 6 -   روزانه 25272  دانشگاه تهران
تصويرسازي 8 - روزانه 25273  دانشگاه نيشابور
تصويرسازي 8 - روزانه 25274  دانشگاه هنر
تصويرسازي 4 - نوبت دوم 25275  دانشگاه تهران
تصويرسازي 4 - نوبت دوم 25276  دانشگاه نيشابور
تصويرسازي 4 - نوبت دوم 25277  دانشگاه هنر
تصويرسازي 8 - خودگردانپرديس  25278 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي 25279  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي 25280  مشهد - فردوس غيرانتفاعي موسسه 
- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي 25281  خميني شهر اصفهان -فيض االسالم غيرانتفاعي موسسه 
- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي 25282  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 تصويرسازي غيرانتفاعي 25283  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي موسسه 

 )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358
نقاشي - 18  فقط زن روزانه 25284  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا

نقاشي 7 - روزانه 25285  دانشگاه تربيت مدرس
نقاشي 8 - روزانه 25286  دانشگاه تهران
- 15 نقاشي روزانه 25287  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

نقاشي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 25288  تهران - دانشگاه شاهد 
نقاشي 6 - روزانه 25289  دانشگاه نيشابور
- 12 نقاشي روزانه 25290  دانشگاه هنر
- 12 نقاشي روزانه 25291  دانشگاه هنر اصفهان
- 10 نقاشي روزانه 25292  دانشگاه يزد

نقاشي - 12 فقط زن نوبت دوم 25293  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا
نقاشي 4 - نوبت دوم 25294  دانشگاه تهران
- 10 نقاشي نوبت دوم 25295  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

نقاشي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 25296  تهران - دانشگاه شاهد 
نقاشي 4 - نوبت دوم 25297  دانشگاه نيشابور
نقاشي 8 - نوبت دوم 25298  دانشگاه هنر
نقاشي 6 - نوبت دوم 25299  دانشگاه يزد

15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه نقاشي پرديس خودگردان 25300  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 
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 )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358  ادامه

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
- 12 نقاشي پرديس خودگردان 25301 )دركرج پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل(دانشگاه هنر 
- 20 نقاشي غيرانتفاعي 25302  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 نقاشي غيرانتفاعي 25303  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 نقاشي غيرانتفاعي 25304  اصفهان -سپهرغيرانتفاعي موسسه 
- 20 نقاشي غيرانتفاعي 25305  مشهد - فردوس غيرانتفاعي موسسه 
- 20 نقاشي غيرانتفاعي 25306  شيراز -هنر غيرانتفاعي موسسه 

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

عكاسي 6 -   روزانه 25307  دانشگاه تهران
- 10 عكاسي روزانه 25308  دانشگاه هنر
عكاسي 4 - نوبت دوم 25309  دانشگاه تهران
عكاسي 2 - نوبت دوم 25310  دانشگاه هنر
- 10 عكاسي پرديس خودگردان 25311 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
- 20 عكاسي غيرانتفاعي 25312  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 عكاسي غيرانتفاعي 25313  محمودآباد -نيما غيرانتفاعي موسسه 

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

روزانه 25314  دانشگاه هنر مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 6 -  
- 14 روزانه 25315  دانشگاه هنر اصفهان مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي
- 11 باستان سنجي روزانه 25316  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
روزانه 25317  دانشگاه هنر اصفهان سنجي گرايش آثار و مواد آليباستان  7 -
روزانه 25318  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 7 -
نوبت دوم 25319  دانشگاه هنر مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 3 -
باستان سنجي 3 - نوبت دوم 25320  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
پرديس خودگردان 25321 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 6 -

 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359
پژوهش هنر - 16  فقط زن روزانه 25322  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا

پژوهش هنر 5 - روزانه 25323  مدرسدانشگاه تربيت 
پژوهش هنر 6 - روزانه 25324  دانشگاه تهران
- 10 پژوهش هنر روزانه 25325  دانشگاه سمنان
- 15 پژوهش هنر روزانه 25326  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
پژوهش هنر 6 - روزانه 25327  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 12 پژوهش هنر روزانه 25328  دانشگاه شيراز
پژوهش هنر 4 - روزانه 25329  دانشگاه كاشان
پژوهش هنر 8 - روزانه 25330  بابلسر - دانشگاه مازندران 
پژوهش هنر 8 - روزانه 25331  دانشگاه نيشابور
پژوهش هنر 6 - روزانه 25332  دانشگاه هنر
پژوهش هنر 8 - روزانه 25333  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 15 پژوهش هنر روزانه 25334  دانشگاه هنر اصفهان

پژوهش هنر - 4 فقط زن نوبت دوم 25335  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا
پژوهش هنر 2 - نوبت دوم 25336  دانشگاه تربيت مدرس
پژوهش هنر 4 - نوبت دوم 25337  دانشگاه تهران
پژوهش هنر 4 - نوبت دوم 25338  دانشگاه سمنان
پژوهش هنر 5 - نوبت دوم 25339  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
پژوهش هنر 2 - نوبت دوم 25340  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
پژوهش هنر 2 - نوبت دوم 25341  دانشگاه كاشان
پژوهش هنر 7 - نوبت دوم 25342  بابلسر - دانشگاه مازندران 
پژوهش هنر 4 - نوبت دوم 25343  نيشابوردانشگاه 
پژوهش هنر 1 - نوبت دوم 25344  دانشگاه هنر
پژوهش هنر 3 - نوبت دوم 25345  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

40 - آموزش محور پژوهش هنر مجازي 25346  دانشگاه تهران
پژوهش هنر 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  25347  دانشگاه سمنان
15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پژوهش هنر پرديس خودگردان 25348  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
پژوهش هنر 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25349  دانشگاه شيراز
پژوهش هنر 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25350  بابلسر - مازندران دانشگاه 

پژوهش هنر 6 - پرديس خودگردان 25351 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
- 15 پژوهش هنر پيام نور 25352  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

40 - آموزش محور پژوهش هنر مجازي پيام نور 25353  تهران شرق -تهران دانشگاه پيام نور استان 
- 20 پژوهش هنر غيرانتفاعي 25354  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25355  )اردكان

- 20 پژوهش هنر غيرانتفاعي 25356  شيراز -ارم غيرانتفاعي موسسه 
- 20 پژوهش هنر غيرانتفاعي 25357  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 پژوهش هنر غيرانتفاعي 25358  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 پژوهش هنر غيرانتفاعي 25359  شيراز -هنر غيرانتفاعي موسسه 

20 - شرايط در انتهاي دفترچه پژوهش هنر غيرانتفاعي 25360  قم -هنر و انديشه اسالمي غيرانتفاعي موسسه 
40 - آموزش محور پژوهش هنر شاغلين ويژه مجازي 25361  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359
صنايع دستي - 14  فقط زن روزانه 25362  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا

صنايع دستي 8 - روزانه 25363  دانشگاه هنر
- 15 صنايع دستي روزانه 25364  دانشگاه هنر اصفهان

صنايع دستي - 5 فقط زن نوبت دوم 25365  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا
صنايع دستي 1 - نوبت دوم 25366  دانشگاه هنر
صنايع دستي 8 - پرديس خودگردان 25367 )كرج در تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل(دانشگاه هنر 
- 20 صنايع دستي غيرانتفاعي 25368  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 

محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  صنايع دستي 20 - 
 غيرانتفاعي 25369  )اردكان

 )3كد ضريب (دستي  مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع - 1359
هنراسالمي 6 -  شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 25370  تهران - دانشگاه شاهد 

هنراسالمي 4 - روزانه 25371  دانشگاه كاشان
هنراسالمي 6 - روزانه 25372  دانشگاه هنر
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 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359  ادامه

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
- 33 هنراسالمي روزانه 25373  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

هنراسالمي گرايش مطالعات نگارگري و كتابت هنر  6 - 
 روزانه 25374  دانشگاه تربيت مدرس اسالمي

هنراسالمي گرايش مطالعات نگارگري و كتابت هنر  8 - 
 روزانه 25375  دانشگاه هنر اصفهان اسالمي

هنراسالمي گرايش مطالعات تاريخي و تطبيقي هنر  8 - 
 روزانه 25376  دانشگاه هنر اصفهان اسالمي

تاريخ هنر جهان اسالم 6 - روزانه 25377  دانشگاه تهران
هنراسالمي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 25378  تهران - دانشگاه شاهد 

هنراسالمي 2 - نوبت دوم 25379  دانشگاه كاشان
هنراسالمي 3 - نوبت دوم 25380  دانشگاه هنر
هنراسالمي 8 - نوبت دوم 25381  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
تاريخ هنر جهان اسالم 4 - نوبت دوم 25382  دانشگاه تهران
هنراسالمي 6 - پرديس خودگردان 25383 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
- 20 هنراسالمي غيرانتفاعي 25384  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 هنراسالمي غيرانتفاعي 25385  مشهد - فردوس غيرانتفاعي موسسه 
- 20 هنراسالمي غيرانتفاعي 25386  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 تاريخ هنر غيرانتفاعي 25387  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي موسسه 

20 - شرايط در انتهاي دفترچه تاريخ هنر غيرانتفاعي 25388  قم -هنر و انديشه اسالمي غيرانتفاعي موسسه 
 )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359

موزهمطالعات  7 -   روزانه 25389  دانشگاه هنر
مطالعات موزه 3 - نوبت دوم 25390  دانشگاه هنر

 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي موسيقي  - 1360

آهنگسازي 5 -   روزانه 25391  دانشگاه تهران
آهنگسازي 5 - روزانه 25392  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 
آهنگسازي 3 - دومنوبت  25393  دانشگاه تهران
آهنگسازي 1 - نوبت دوم 25394  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در (دانشگاه هنر  آهنگسازي 5 - 
پرديس خودگردان 25395  )كرج

 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي موسيقي  - 1360

نوازندگي موسيقي ايراني 5 -   روزانه 25396  دانشگاه تهران
نوازندگي موسيقي ايراني 5 - روزانه 25397  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 
نوازندگي موسيقي ايراني 3 - نوبت دوم 25398  دانشگاه تهران
نوازندگي موسيقي ايراني 1 - نوبت دوم 25399  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 
نوازندگي موسيقي ايراني 5 - پرديس خودگردان 25400 )دركرج خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس (دانشگاه هنر 

 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي موسيقي  - 1360

نوازندگي موسيقي جهاني 5 -   روزانه 25401  دانشگاه تهران
نوازندگي موسيقي جهاني 5 - روزانه 25402  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 
نوازندگي موسيقي جهاني 3 - نوبت دوم 25403  دانشگاه تهران
نوازندگي موسيقي جهاني 1 - نوبت دوم 25404  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر 
نوازندگي موسيقي جهاني 5 - پرديس خودگردان 25405 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 

 )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي موسيقي  - 1360

روزانه 25406  دانشگاه تهران )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي  5 -  
روزانه 25407  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر  )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي  4 -
نوبت دوم 25408  دانشگاه تهران )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي  3 -
نوبت دوم 25409  )محل تحصيل كرج(دانشگاه هنر  )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي  2 -
پرديس خودگردان 25410 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  )اتنوموزيكولوژي(موسيقي شناسي  4 -

 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361

مديريت پروژه و ساخت 6 -   روزانه 25411  دانشگاه تربيت مدرس
مديريت پروژه و ساخت 5 - روزانه 25412  دانشگاه تهران
- 10 مديريت پروژه و ساخت روزانه 25413  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت پروژه و ساخت 7 - روزانه 25414  دانشگاه هنر
مديريت پروژه و ساخت 2 - نوبت دوم 25415  دانشگاه تربيت مدرس
مديريت پروژه و ساخت 5 - دومنوبت  25416  دانشگاه تهران
مديريت پروژه و ساخت 3 - نوبت دوم 25417  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت پروژه و ساخت 7 - نوبت دوم 25418  دانشگاه هنر

مديريت پروژه و ساخت 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25419  دانشگاه تربيت مدرس
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت پروژه و ساخت پرديس خودگردان 25420  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- 15 مديريت پروژه و ساخت غيرانتفاعي 25421  تهران -خاتم غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مديريت پروژه و ساخت غيرانتفاعي 25422  فريدونكنار -پرديسان غيرانتفاعي موسسه 
- 20 ساختمديريت پروژه و  غيرانتفاعي 25423  الهيجان - ديلمان غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مديريت پروژه و ساخت غيرانتفاعي 25424  گرمسار - عالالدوله سمناني غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مديريت پروژه و ساخت غيرانتفاعي 25425  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 
- 20 ها مديريت ساخته غيرانتفاعي 25426  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 

40 - آموزش محور مديريت پروژه و ساخت مجازي غيرانتفاعي 25427  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي موسسه 
40 - آموزش محور مديريت پروژه و ساخت غيرانتفاعيمجازي  25428  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي موسسه 

  )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361
روزانه 25429  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 8 -  

روزانه 25430  بابلسر - دانشگاه مازندران  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 3 -
روزانه 25431  دانشگاه تهران ديجيتالفناوري معماري گرايش معماري  5 -
روزانه 25432  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 7 -
نوبت دوم 25433  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 2 -
نوبت دوم 25434  بابلسر - دانشگاه مازندران  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 3 -
نوبت دوم 25435  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 5 -
نوبت دوم 25436  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 2 -

20 - فقط زن غيرانتفاعي 25437  ـ كرج) خواهرانويژه (رسام غيرانتفاعي موسسه  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك
- 20 غيرانتفاعي 25438  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك
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231 جدول شماره 5 هـــنرگروه هاي  جدول كدرشته محل  صفحه  
 

 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361  ادامه

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

كدمحل   آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
20 - فقط زن غيرانتفاعي 25439  ـ كرج) ويژه خواهران(رسام غيرانتفاعي موسسه  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال

- 20 غيرانتفاعي 25440  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال
 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361

معماري و انرژي 7 -   روزانه 25441  دانشگاه ايالم
معماري و انرژي 8 - روزانه 25442  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
معماري و انرژي 5 - روزانه 25443  دانشگاه تهران
انرژيمعماري و  8 - روزانه 25444  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
معماري و انرژي 7 - روزانه 25445  دانشگاه هنر
معماري و انرژي 3 - نوبت دوم 25446  دانشگاه ايالم
معماري و انرژي 4 - نوبت دوم 25447  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
معماري و انرژي 5 - نوبت دوم 25448  دانشگاه تهران
معماري و انرژي 2 - نوبت دوم 25449  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
معماري و انرژي 7 - نوبت دوم 25450  دانشگاه هنر
- 15 معماري و انرژي پرديس خودگردان 25451  )كيش درجزيره خودگردان پرديس تحصيل محل(دانشگاه تهران 
- 20 معماري و انرژي غيرانتفاعي 25452  ساوه -انرژي غيرانتفاعي موسسه 
- 20 معماري و انرژي غيرانتفاعي 25453  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 
- 20 معماري و انرژي غيرانتفاعي 25454  گرگان -ميرداماد غيرانتفاعي موسسه 

 )1كد ضريب (طراحي صنعتي  -  1362
طراحي صنعتي - 12  فقط زن روزانه 25455  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا

طراحي صنعتي 6 - روزانه 25456  دانشگاه تهران
طراحي صنعتي 8 - روزانه 25457  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
طراحي صنعتي 6 - روزانه 25458  دانشگاه هنر
- 13 طراحي صنعتي روزانه 25459  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

طراحي صنعتي - 3 فقط زن نوبت دوم 25460  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا
طراحي صنعتي 6 - نوبت دوم 25461  دانشگاه تهران
طراحي صنعتي 2 - نوبت دوم 25462  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
طراحي صنعتي 3 - نوبت دوم 25463  دانشگاه هنر
طراحي صنعتي 2 - نوبت دوم 25464  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 15 طراحي صنعتي پرديس خودگردان 25465  )كيش درجزيره خودگردان پرديس تحصيل محل(دانشگاه تهران 

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  طراحي صنعتي 6 - 
پرديس خودگردان 25466  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

طراحي صنعتي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25467  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
طراحي صنعتي 6 - پرديس خودگردان 25468 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
- 20 طراحي صنعتي غيرانتفاعي 25469  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 

 )1كد ضريب (فرش  -  1363

فرش 6 -   روزانه 25470  دانشگاه هنر
فرش 8 - روزانه 25471  دانشگاه هنر اصفهان
- 10 فرش گرايش طراحي روزانه 25472  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
فرش گرايش مديريت 8 - روزانه 25473  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
روزانه 25474  دانشگاه كاشان مواد اوليه و رنگرزيفرش گرايش  4 -
روزانه 25475  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 8 -
فرش 3 - نوبت دوم 25476  دانشگاه هنر
فرش گرايش طراحي 2 - نوبت دوم 25477  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
فرش گرايش مديريت 2 - نوبت دوم 25478  اسالمي تبريزدانشگاه هنر 
نوبت دوم 25479  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 2 -
نوبت دوم 25480  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 2 -

محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  فرش گرايش مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 25481  )اردكان

محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 20 - 
 غيرانتفاعي 25482  )اردكان

 )1كد ضريب (طراحي پارچه و لباس  - 1364
طراحي پارچه و لباس - 12  فقط زن روزانه 25483  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا

طراحي پارچه و لباس 6 - روزانه 25484  دانشگاه هنر
طراحي پارچه و لباس - 3 فقط زن نوبت دوم 25485  )ويژه خواهران( -) س(دانشگاه الزهرا

طراحي پارچه و لباس 3 - نوبت دوم 25486  دانشگاه هنر
- 20 طراحي پارچه و لباس غيرانتفاعي 25487  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 25488  )اردكان

- 20 طراحي پارچه و لباس غيرانتفاعي 25489  شيراز - آپادانا غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي پارچه و لباس غيرانتفاعي 25490  يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي موسسه 

20 - فقط زن طراحي پارچه و لباس غيرانتفاعي 25491  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي پارچه و لباس غيرانتفاعي 25492  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي موسسه 
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