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  صفحه 282 
 

  حصيلي كارشناسي ارشد گروه هــــنرهاي تكدرشته محل -5جدول شماره 
 )1اي و مديريت شهري (كد ضريب ريزي شهري، منطقهمجموعه برنامه - 1350

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 25618  ه اروميهدانشگا ريزي شهريبرنامه 15 -  
 روزانه 25619  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ريزي شهريبرنامه 8 - 
 روزانه 25620  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25621  دانشگاه تربيت مدرس ريزي شهريبرنامه 5 - 

 روزانه 25622  مدرسدانشگاه تربيت  ريزي شهريبرنامه 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25623  دانشگاه تهران ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25624  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25625  دانشگاه شيراز ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25626  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي شهريبرنامه 12 - 
 روزانه 25627  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي شهريبرنامه 8 - 
 روزانه 25628  سنندج - دانشگاه كردستان  ريزي شهريبرنامه 9 - 
 روزانه 25629  رشت -دانشگاه گيالن  ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25630  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25631  دانشگاه هنر ريزي شهريبرنامه 13 - 
 روزانه 25632  دانشگاه هنر اصفهان ريزي شهريبرنامه 12 - 
 روزانه 25633  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25634  دانشگاه تربيت مدرس ايريزي منطقهبرنامه 5 - 

 روزانه 25635  سدانشگاه تربيت مدر ايريزي منطقهبرنامه 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25636  دانشگاه تهران ايريزي منطقهبرنامه 4 - 
 روزانه 25637  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 6 - 
 روزانه 25638  دانشگاه شيراز ايريزي منطقهبرنامه 6 - 
 روزانه 25639  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايريزي منطقهبرنامه 8 - 
 روزانه 25640  رشت -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 10 - 
 روزانه 25641  دانشگاه تهران مديريت شهري 4 - 
 روزانه 25642  دانشگاه هنر مديريت شهري 8 - 
 روزانه 26448  دانشگاه بجنورد  ريزي شهريبرنامه 12 - 

انهروز 26487  دانشگاه يزد ايريزي منطقهبرنامه 7 -    

 نوبت دوم 25643  دانشگاه اروميه ريزي شهريبرنامه 5 - 
 نوبت دوم 25644  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25645  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25646  دانشگاه تهران ريزي شهريبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 25647  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25648  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي شهريبرنامه 8 - 
 نوبت دوم 25649  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25650  رشت -دانشگاه گيالن  ريزي شهريبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25651  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي شهريبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 25652  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 25653  دانشگاه تهران ايريزي منطقهبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25654  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25655  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايريزي منطقهبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25656  رشت -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25657  دانشگاه تهران مديريت شهري 4 - 

 نوبت دوم 26488  دانشگاه يزد ايريزي منطقهبرنامه 2 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25658  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 6 -

 پرديس خودگردان 25659  دانشگاه تربيت مدرس ريزي شهريبرنامه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ريزي شهريبرنامه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 25660  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 25661  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي شهريبرنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25662  دانشگاه شيراز ريزي شهريبرنامه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25663  سنندج - دانشگاه كردستان  ي شهريريزبرنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25664  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) ريزي شهريبرنامه 13 - 
 پرديس خودگردان 25665  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25666  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 6 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس
 پرديس خودگردان 25667  دانشگاه شيراز ايريزي منطقهبرنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25668  رشت -ن دانشگاه گيال ايريزي منطقهبرنامه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25669  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ريزي شهريبرنامه 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 25670  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ريزي شهريبرنامه 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 25671  بجنورد -ه غيرانتفاعي اشراق موسس ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25672  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25673  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  ريزي شهريبرنامه 20 - 
تفاعيغيران 25674  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  ريزي شهريبرنامه 20 -   

 غيرانتفاعي 25675  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25676  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25677  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25678  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  زي شهريريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25679  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25680  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  ريزي شهريبرنامه 20 - 
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 )1اي و مديريت شهري (كد ضريب ي شهري، منطقهريزمجموعه برنامه - 1350  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 25681  شيراز –موسسه غيرانتفاعي آپادانا  ريزي شهريبرنامه 20 -
 غيرانتفاعي 25682  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  شهري مديريت 20 -

 غيرانتفاعي 25683  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مديريت شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25684  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مديريت شهري 20 - 

 مجازي غيرانتفاعي 25685  تهران -مجازي نور طوبي  موسسه غيرانتفاعي ريزي شهريبرنامه 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 25686  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت شهري 40 - آموزش محور

 ) 1مجموعه طراحي شهري (كد ضريب  - 1351

 روزانه 25687  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  طراحي شهري 3 -  
 روزانه 25688  قزوين - اه بين المللي امام خميني (ره ) دانشگ طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25689  دانشگاه تبريز طراحي شهري 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 25690  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 4 -

 روزانه 25691  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25692  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 25693  دانشگاه تهران طراحي شهري 4 - 
 روزانه 25694  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 6 - 
 روزانه 25695  دانشگاه شيراز طراحي شهري 10 - 

 روزانه 25696  دزفول - شاپور دانشگاه صنعتي جندي  طراحي شهري 8 -
 روزانه 25697  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري 9 - 
 روزانه 25698  دانشگاه فردوسي مشهد طراحي شهري 5 - 
 روزانه 25699  سنندج - دانشگاه كردستان  طراحي شهري 10 - 

 روزانه 25700  دانشگاه هنر طراحي شهري 13 -
 روزانه 25701  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي شهري 10 - 
 روزانه 25702  دانشگاه هنر اصفهان طراحي شهري 12 - 
 روزانه 25703  دانشگاه يزد طراحي شهري 9 - 

 نوبت دوم 25704  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  طراحي شهري 2 -
 نوبت دوم 25705  دانشگاه تبريز طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25706  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25707  دانشگاه تهران طراحي شهري 4 - 

 نوبت دوم 25708  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 2 -
 نوبت دوم 25709  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري 5 - 
 نوبت دوم 25710  شگاه فردوسي مشهددان طراحي شهري 2 - 
 نوبت دوم 25711  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي شهري 5 - 

 نوبت دوم 25712  دانشگاه يزد طراحي شهري 3 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25713  دانشگاه تبريز طراحي شهري 5 -

 پرديس خودگردان 25714  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 طراحي شهري 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 25715  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
يس خودگردانپرد 25716  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 25717  دانشگاه شيراز طراحي شهري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25718  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري - 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25719  انشگاه در كرج)دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان د طراحي شهري 13 - 
 پرديس خودگردان 25720  دانشگاه يزد طراحي شهري 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 25721  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  طراحي شهري 10 -
 غيرانتفاعي 25722  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  طراحي شهري 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 25723  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  طراحي شهري 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 25724  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  طراحي شهري 20 - 

 غيرانتفاعي 25725  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  طراحي شهري 20 -
 غيرانتفاعي 25726  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25727  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25728  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  طراحي شهري 20 - 

 غيرانتفاعي 25729  قزوين -غيرانتفاعي عالمه دهخدا  موسسه طراحي شهري 20 -
 غيرانتفاعي 25730  رامسر - موسسه غيرانتفاعي كسري  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25731  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25732  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  طراحي شهري 20 - 

 غيرانتفاعي 25733  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي شهري 20 -
 غيرانتفاعي 25734  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  طراحي شهري 20 - 

 مجازي غيرانتفاعي 25735  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  طراحي شهري 40 - آموزش محور
 ) 2ي شهري (كد ضريب مجموعه طراح - 1351

 غيرانتفاعي 25736  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر طراحي فضاهاي آموزشي 20 -  
 ) 1مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352

 روزانه 25737  دانشگاه اروميه مهندسي معماري 15 -  
 روزانه 25738  دانشگاه ايالم مهندسي معماري 6 - 
 روزانه 25739  همدان - ي سينا دانشگاه بوعل مهندسي معماري 10 - 
 روزانه 25740  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري 8 - 
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  صفحه 284 
 

 ) 1مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 صيليدوره تح  تحصيل

دوم  اول
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 25741  تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري 9 -
 روزانه 25742  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 8 -

وزانهر 25743  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 4 - فاقد خوابگاه  

 روزانه 25744  دانشگاه تهران مهندسي معماري 7 - 
 روزانه 25745  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي معماري 9 - 

 روزانه 25746  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي معماري 16 -
 روزانه 25747  دانشگاه زنجان مهندسي معماري 13 -

 روزانه 25748  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد  مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25749  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 11 - 

 روزانه 25750  دانشگاه شيراز مهندسي معماري 14 -
 روزانه 25751  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي معماري 20 -

هروزان 25752  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معماري 16 -   

 روزانه 25753  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي معماري 6 - 
 روزانه 25754  دانشگاه كاشان مهندسي معماري 13 -
 روزانه 25755  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي معماري 14 -

 روزانه 25756  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي معماري 15 - 
 روزانه 25757  شتر -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري 13 - 

 روزانه 25758  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي معماري 13 -
 روزانه 25759  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي معماري 20 -

 روزانه 25760  دانشگاه هنر مهندسي معماري 16 - 
 روزانه 25762  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 10 - فقط زن

 روزانه 25761  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 10 - مردفقط 
 روزانه 25763  دانشگاه هنر اصفهان مهندسي معماري 16 -

 روزانه 25764  دانشگاه يزد مهندسي معماري 14 - 
 روزانه 25765  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي و فرهنگي 8 - 

 روزانه 25766  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فضاهاي درماني و بهداشتي 8 -
 روزانه 25767  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن 8 -
 روزانه 25768  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري 8 -
 روزانه 25769  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فناوري 8 -

 روزانه 26449  دانشگاه بجنورد  مهندسي معماري 12 - 
 نوبت دوم 25770  دانشگاه اروميه مهندسي معماري 5 -
 نوبت دوم 25771  دانشگاه ايالم مهندسي معماري 3 -
 نوبت دوم 25772  همدان - سينا  دانشگاه بوعلي مهندسي معماري 3 -
 نوبت دوم 25773  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري 2 -
 نوبت دوم 25774  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري 9 -
 نوبت دوم 25775  دانشگاه تهران مهندسي معماري 7 -
 نوبت دوم 25776  سبزوار - ه حكيم سبزواري دانشگا مهندسي معماري 1 -
 نوبت دوم 25777  دانشگاه زنجان مهندسي معماري 2 -
 نوبت دوم 25778  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معماري 6 -
 نوبت دوم 25779  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 3 -
 نوبت دوم 25780  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معماري 8 -
 نوبت دوم 25781  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي معماري 3 -
 نوبت دوم 25782  دانشگاه كاشان مهندسي معماري 9 -

 نوبت دوم 25783  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي معماري 3 - 
 

 نوبت دوم 25784  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري - 11
 نوبت دوم 25785  بابلسر -اه مازندران دانشگ مهندسي معماري 10 - 
 نوبت دوم 25786  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي معماري 8 - 

 نوبت دوم 25787  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 2 - فقط مرد
 نوبت دوم 25788  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 2 - فقط زن

 نوبت دوم 25789  نشگاه يزددا مهندسي معماري 5 - 
 نوبت دوم 25790  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي و فرهنگي 2 - 
 نوبت دوم 25791  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فضاهاي درماني و بهداشتي 2 - 

 نوبت دوم 25792  تهران -اه علم و صنعت ايران دانشگ مهندسي معماري گرايش مسكن 4 -
 نوبت دوم 25793  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري 4 -
 نوبت دوم 25794  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فناوري 4 -

 پرديس خودگردان 25795  دانشگاه تربيت مدرس يمهندسي معمار 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي معماري 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 25796  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
ردانپرديس خودگ 25797  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 25798  دانشگاه كاشان مهندسي معماري 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25799  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25800  كرج)دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در  مهندسي معماري 16 -
 پرديس خودگردان 25801  دانشگاه يزد مهندسي معماري 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25802  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25803  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري - 8 انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د
 پرديس خودگردان 25804  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فناوري - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  صفحه 285 
 

 ) 1مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 25805  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي معماري 15 -
 پيام نور 25806  تهران شرق -تان تهران دانشگاه پيام نور اس مهندسي معماري 10 -

 پيام نور 25807  مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي معماري 15 - 
 پيام نور 25808  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي معماري 15 - 

 پيام نور 25809  واحد قشم -مزگان دانشگاه پيام نور استان هر مهندسي معماري 15 -
 غيرانتفاعي 25810  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25811  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25812  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25813  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25814  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25815  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25816  اصفهان - يد اشرفي اصفهاني دانشگاه غيرانتفاعي شه مهندسي معماري 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 25817  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25818  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25819  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25820  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25821  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25822  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25823  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  ندسي معماريمه 20 - 
 غيرانتفاعي 25824  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25825  موسسه غيرانتفاعي آمل مهندسي معماري 20 -
تفاعيغيران 25826  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي معماري 20 -  

 غيرانتفاعي 25827  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25828  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25829  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25830  شيراز - موسسه غيرانتفاعي ارم مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25831  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25832  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25833  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25834  جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  سي معماريمهند 20 -

 غيرانتفاعي 25835  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25836  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  مهندسي معماري 20 - 

يرانتفاعيغ 25837  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي معماري 20 -  

 غيرانتفاعي 25838  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25839  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25840  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25841  قم -نتفاعي پويش موسسه غيرا مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25842  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25843  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25844  المرد - موسسه غيرانتفاعي تابناك  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25845  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25846  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25847  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25848  كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  موسسه غيرانتفاعي مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25849  همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25850  شيراز - موسسه غيرانتفاعي حافظ  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25851  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25852  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25853  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25854  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25855  رشت -عي راهبرد شمال موسسه غيرانتفا مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25856  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مهندسي معماري 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 25857  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  مهندسي معماري 20 -
يرانتفاعيغ 25858  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  مهندسي معماري 20 -  

 غيرانتفاعي 25859  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25860  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25861  ساري -موسسه غيرانتفاعي ساريان  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25862  اصفهان -سپهرموسسه غيرانتفاعي  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25863  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25864  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25865  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25866  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25867  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25868  آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25869  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25870  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  مهندسي معماري 20 -
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 ) 1مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 25871  بابل –موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  ندسي معماريمه 20 -
 غيرانتفاعي 25872  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25873  كرمان - موسسه غيرانتفاعي عرفان  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25874  گرمسار - ني موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمنا مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25875  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25876  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مهندسي معماري 20 -

يغيرانتفاع 25877  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  مهندسي معماري 20 -   

 غيرانتفاعي 25878  كاشان - موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25879  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي معماري 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 25880  صفهانا -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25881  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25882  رشت - موسسه غيرانتفاعي كادوس  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25883  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25884  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر عماريمهندسي م 20 -

 غيرانتفاعي 25885  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25886  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي ليان  مهندسي معماري 20 - 

تفاعيغيران 25887  سنندج - موسسه غيرانتفاعي ماد  مهندسي معماري 20 -  

 غيرانتفاعي 25888  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25889  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25890  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25891  آبادان -ه غيرانتفاعي مهر اروند موسس مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25892  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25893  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي معماري 20 - 
يرانتفاعيغ 25894  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  مهندسي معماري 20 -   

 غيرانتفاعي 25895  اردبيل -موسسه غير انتفاعي سبالن  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25896  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25897  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25898  تهران -وسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس م مهندسي معماري گرايش مسكن 20 - 

 ) 2مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352

 روزانه 25899  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري منظر 8 -  
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 25900  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري منظر 4 -

 روزانه 25901  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 8 - 
 روزانه 25902  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 25903  دانشگاه تهران مهندسي معماري منظر 6 - 
 روزانه 25904  تهران -نشگاه شهيد بهشتي دا مهندسي معماري منظر 7 - 
 روزانه 25905  دانشگاه شيراز مهندسي معماري منظر 9 - 

 روزانه 25906  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري منظر 5 -
 نوبت دوم 25907  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري منظر 2 - 
 نوبت دوم 25908  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ي معماري منظرمهندس 4 - 
 نوبت دوم 25909  دانشگاه تهران مهندسي معماري منظر 4 - 

 نوبت دوم 25910  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري منظر 2 -
دوم نوبت 25911  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري منظر 3 -   

 پرديس خودگردان 25912  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25913  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري منظر 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25914  تهران -  دانشگاه غيرانتفاعي خاتم مهندسي معماري منظر 20 -
 غيرانتفاعي 25915  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 25916  شيراز - موسسه غيرانتفاعي حافظ  مهندسي معماري منظر 20 - 

يرانتفاعيغ 25917  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مهندسي معماري منظر 20 - فقط زن  

 غيرانتفاعي 25918  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي معماري منظر 20 -
 غيرانتفاعي 25919  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 25920  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 25921  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  ندسي معماري منظرمه 20 - 

 غيرانتفاعي 25922  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  مهندسي معماري منظر 20 -
 ) 3مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352

 روزانه 25923  دانشگاه قم مهندسي معماري اسالمي 11 -  فقط مرد
 روزانه 25924  دانشگاه قم مهندسي معماري اسالمي 11 - فقط زن - انتهاي دفترچه  توضيحات در

 روزانه 25925  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 10 - فقط زن
 روزانه 25926  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 10 - فقط مرد
 نوبت دوم 25927  شگاه هنر اسالمي تبريزدان مهندسي معماري اسالمي 2 - فقط مرد
 نوبت دوم 25928  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 2 - فقط زن
 غيرانتفاعي 25929  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي معماري اسالمي 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 25930  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  الميمهندسي معماري اس 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 25931  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مهندسي معماري اسالمي 20 - 

 غيرانتفاعي 25932  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي معماري اسالمي 20 -



گروه هنـرهاي تحصيلي كدرشته محل 5جدول شماره                              1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 287 
 

 ) 3(كد ضريب  مجموعه معماري - 1352  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 25933  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مهندسي معماري اسالمي 20 - فقط زن

 ) 4(كد ضريب مجموعه معماري  - 1352

 روزانه 25934  دانشگاه تهران مطالعات معماري ايران 6 -  
 روزانه 25935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات معماري ايران 7 -

 روزانه 25936  دانشگاه هنر مطالعات معماري ايران 7 - 
 روزانه 25937  دانشگاه هنر اصفهان مطالعات معماري ايران 12 - 
 نوبت دوم 25938  دانشگاه تهران ات معماري ايرانمطالع 4 - 

 نوبت دوم 25939  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات معماري ايران 2 -
 پرديس خودگردان 25940  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات معماري ايران 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25941  يزد - يرانتفاعي امام جواد(ع) موسسه غ مطالعات معماري ايران 20 - 
 غيرانتفاعي 25942  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مطالعات معماري ايران 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 25943  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مطالعات معماري ايران 20 -
 غيرانتفاعي 25944  قم - غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي موسسه  مطالعات معماري ايران 20 - 

 ) 5مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352

 روزانه 25945  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازسازي پس از سانحه 7 -  
 نوبت دوم 25946  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازسازي پس از سانحه 2 - 

 پرديس خودگردان 25947  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازسازي پس از سانحه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 6مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352

 روزانه 25948  دانشگاه تهران معماري داخلي 6 -  
 روزانه 25949  دانشگاه هنر معماري داخلي 13 - 
 نوبت دوم 25950  دانشگاه تهران معماري داخلي 4 - 

 ي داخليمعمار 13 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 پرديس خودگردان 25951  كرج)
 غيرانتفاعي 25952  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي معماري داخلي 20 -

 غيرانتفاعي 25953  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25954  تهران -وره دانشگاه غيرانتفاعي س معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25955  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  معماري داخلي 20 - 

 غيرانتفاعي 25956  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  معماري داخلي 20 -
 غيرانتفاعي 25957  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25958  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  ماري داخليمع 20 - 
 غيرانتفاعي 25959  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  معماري داخلي 20 - 

 غيرانتفاعي 25960  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  معماري داخلي 20 -
 غيرانتفاعي 25961  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25962  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25963  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  معماري داخلي 20 - 

 غيرانتفاعي 25964  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  معماري داخلي 20 -
 غيرانتفاعي 25965  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  ماري داخليمع 20 - 
 غيرانتفاعي 25966  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  معماري داخلي 20 - 

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

  - 8 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 معماري حفاظت و مرمت ميراث
 روزانه 25967  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 4 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25968  دانشگاه تهران

 - 7 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25969  تهران -هشتي دانشگاه شهيد ب

 - 8 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25970  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 8 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25971  دانشگاه هنر

 - 8 
هاي تاريخي گرايش ت و احياي ابنيه و بافتمرم

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25972  دانشگاه هنر اصفهان

 - 4 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25973  دانشگاه تهران

 - 8 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 رمت ميراث شهريحفاظت و م
 روزانه 25974  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 8 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25975  دانشگاه هنر

 - 8 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25976  دانشگاه هنر اصفهان

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 25977  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 25978  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي تاريخي گرايش و احياي ابنيه و بافت مرمت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 25979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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 ) 1هاي تاريخي (كد ضريب مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 25980  تهران –دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 25981  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 25982  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 پرديس خودگردان 25983  تهران -شتي دانشگاه شهيد به

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 پرديس خودگردان 25984  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي تاريخي گرايش تمرمت و احياي ابنيه و باف

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 پرديس خودگردان 25985  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 20 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 غيرانتفاعي 25986  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس 

 ) 1د ضريب نمايش عروسكي (ك - 1356

 روزانه 25987  دانشگاه تهران نمايش عروسكي 3 -  
 نوبت دوم 25988  دانشگاه تهران نمايش عروسكي 3 - 

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

 روزانه 25989  دانشگاه تربيت مدرس كارگرداني نمايش 6 -  
 روزانه 25990  درسدانشگاه تربيت م كارگرداني نمايش 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 25991  دانشگاه تهران كارگرداني نمايش 3 -
 روزانه 25992  دانشگاه هنر كارگرداني نمايش 15 - 
 نوبت دوم 25993  دانشگاه تهران كارگرداني نمايش 3 - 

 كارگرداني نمايش 15 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

دگردانپرديس خو 25994  كرج)  

 غيرانتفاعي 25995  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  كارگرداني نمايش 20 - 
 غيرانتفاعي 25996  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  كارگرداني نمايش 20 -

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

 روزانه 25997  دانشگاه تربيت مدرس سينما 6 -  
هفا  روزانه 25998  دانشگاه تربيت مدرس سينما 4 - قد خوابگا

 روزانه 25999  دانشگاه تهران سينما 3 - 
 روزانه 26000  دانشگاه هنر سينما 15 - 
 نوبت دوم 26001  دانشگاه تهران سينما 3 - 

 پرديس خودگردان 26002  دانشگاه تربيت مدرس سينما 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 سينما 15 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 پرديس خودگردان 26003  كرج)

 غيرانتفاعي 26004  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  سينما 20 - 
 غيرانتفاعي 26005  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر سينما 20 - 
 غيرانتفاعي 26006  رنوشه - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  سينما 20 - 

 ) 3مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  -  1357
 روزانه 26007  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  توليد سيما 10 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 

 نوبت دوم 26008  واحد قم -سيماي جمهوري اسالمي ايران  دانشكده صدا و توليد سيما 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 ) 4مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  -  1357

 روزانه 26009  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي  6 -  
 روزانه 26010  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي  1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26011  دانشگاه تهران ادبيات نمايشي  3 -
 روزانه 26012  دانشگاه هنر ادبيات نمايشي  15 - 

 روزانه 26013  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي  10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 
فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب   روزانه 26014  واحد قم -كده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران دانش ادبيات نمايشي  10 -

 نوبت دوم 26015  دانشگاه تهران ادبيات نمايشي  3 -
 نوبت دوم 26016  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي  10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

فقط زن -دفترچه  شرايط در انتهاي -ويژه طالب   نوبت دوم 26017  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي  10 -
 پرديس خودگردان 26018  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26019  انشگاه در كرج)دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان د ادبيات نمايشي  15 -
 غيرانتفاعي 26020  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ادبيات نمايشي  20 - 
 غيرانتفاعي 26021  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  ادبيات نمايشي  20 - 
فاعيغيرانت 26022  شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر  ادبيات نمايشي  20 -   

 غيرانتفاعي 26023  قم - موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  ادبيات نمايشي  20 -
 ) 5مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  -  1357

 روزانه 26024  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 6 -  
 روزانه 26025  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26026  نشگاه هنردا بازيگري 15 - 
 پرديس خودگردان 26027  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) بازيگري 15 - 
 غيرانتفاعي 26028  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني بازيگري 20 - 
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 ) 5مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357  ادامه  

  توضيحات
ذيرش پظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 26029  تبريز –موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  بازيگري 20 -

 ) 6مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  -  1357
 روزانه 26030  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش نمايشيتهيه 3 -  قط زنف -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26031  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش نمايشيتهيه 4 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26032  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران يش مستندكنندگي گراتهيه 4 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26033  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش مستندتهيه 4 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26034  اسالمي ايران دانشگاه صدا و سيماي جمهوري كنندگي گرايش آموزشيتهيه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26035  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش نمايشيتهيه 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26036  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش مستندتهيه 7 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 26037  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش آموزشيتهيه 5 - اي دفترچهشرايط در انته
 ) 7مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  -  1357

 روزانه 26038  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 5 -  فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26039  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 5 - فقط مرد -رايط در انتهاي دفترچه ش

 روزانه 26040  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26041  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 4 - فقط زن -چه شرايط در انتهاي دفتر

 نوبت دوم 26042  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26043  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيو تهيه راديو گرايش سردبيري 10 - شرايط در انتهاي دفترچه

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

 روزانه 26044  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 6 -  
 روزانه 26045  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26046  دانشگاه تهران تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 
 روزانه 26047  دانشگاه هنر تصوير متحرك (انيميشن) 15 -

 نوبت دوم 26048  دانشگاه تهران تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 
ردانپرديس خودگ 26049  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 26050  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 26051  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) تصوير متحرك (انيميشن) 15 - 
 غيرانتفاعي 26052  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  نيميشن)تصوير متحرك (ا 20 -

 غيرانتفاعي 26053  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  تصوير متحرك (انيميشن) 20 - 
 غيرانتفاعي 26054  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  تصوير متحرك (انيميشن) 20 - 

 ) 2حي (كد ضريب مجموعه هنرهاي تصويري و طرا - 1358
 روزانه 26055  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ارتباط تصويري  - 13  فقط زن

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 26056  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري  6 -

 روزانه 26057  بيت مدرسدانشگاه تر ارتباط تصويري  6 - 
 روزانه 26058  دانشگاه تربيت مدرس ارتباط تصويري  3 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26059  دانشگاه تهران ارتباط تصويري  4 -
 روزانه 26060  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري  8 - 

انهروز 26061  تهران - دانشگاه شاهد  ارتباط تصويري  8 - شرايط در انتهاي دفترچه  

 روزانه 26062  دانشگاه نيشابور ارتباط تصويري  6 - 
 روزانه 26063  دانشگاه هنر ارتباط تصويري  13 -

 نوبت دوم 26064  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ارتباط تصويري  - 5 فقط زن
منوبت دو 26065  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري  6 -   

 نوبت دوم 26066  دانشگاه تهران ارتباط تصويري  4 - 
 نوبت دوم 26067  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري  4 -

 نوبت دوم 26068  تهران - دانشگاه شاهد  ارتباط تصويري  4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26069  دانشگاه نيشابور ارتباط تصويري  2 - 

 پرديس خودگردان 26070  دانشگاه تربيت مدرس ارتباط تصويري  3 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد

 ارتباط تصويري  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 26071  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 26072  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26073  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) ارتباط تصويري  13 - 
 غيرانتفاعي 26074  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ارتباط تصويري  20 - 
 غيرانتفاعي 26075  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ارتباط تصويري  20 - 

 غيرانتفاعي 26076  يزد (محل تحصيل واحد اردكان) -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ارتباط تصويري  20 -
 غيرانتفاعي 26077  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  ارتباط تصويري  20 - 
 غيرانتفاعي 26078  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  ارتباط تصويري  20 - 
 غيرانتفاعي 26079  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  ارتباط تصويري  20 - 

 غيرانتفاعي 26080  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  ارتباط تصويري  20 -
 غيرانتفاعي 26081  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر ارتباط تصويري  20 - 
 غيرانتفاعي 26082  بابل -ي موسسه غيرانتفاعي طبر ارتباط تصويري  20 - 
 غيرانتفاعي 26083  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  ارتباط تصويري  20 - 

 غيرانتفاعي 26084  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  ارتباط تصويري  20 -
 غيرانتفاعي 26085  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  ارتباط تصويري  20 - 
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 ) 2مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 غيرانتفاعي 26086  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ارتباط تصويري  20 -
 غيرانتفاعي 26087  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  باط تصويريارت  20 -
 غيرانتفاعي 26088  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  ارتباط تصويري  20 -
 غيرانتفاعي 26089  شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر  ارتباط تصويري  20 -
 غيرانتفاعي 26090  شيراز - ادانا موسسه غيرانتفاعي آپ ارتباط تصويري  20 -

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

 روزانه 26091  دانشگاه تهران تصويرسازي 4 -  
 روزانه 26092  تهران - دانشگاه شاهد  تصويرسازي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 26093  دانشگاه نيشابور تصويرسازي 8 -
 روزانه 26094  دانشگاه هنر تصويرسازي 13 -
 روزانه 26095  دانشگاه هنر اصفهان تصويرسازي 12 -
 نوبت دوم 26096  دانشگاه تهران تصويرسازي 4 -

 نوبت دوم 26097  تهران - دانشگاه شاهد  تصويرسازي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 پرديس خودگردان 26098  در كرج) دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تصويرسازي 13 -
 غيرانتفاعي 26099  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  تصويرسازي 20 -
 غيرانتفاعي 26100  يزد (محل تحصيل واحد اردكان) -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  تصويرسازي 20 -
 غيرانتفاعي 26101  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  تصويرسازي 20 -
 غيرانتفاعي 26102  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  تصويرسازي 20 -
 غيرانتفاعي 26103  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  تصويرسازي 20 -
 غيرانتفاعي 26104  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  تصويرسازي 20 -

 ) 4ضريب مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد  - 1358
 روزانه 26105  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نقاشي - 18  فقط زن

 روزانه 26106  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي 7 -
 روزانه 26107  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26108  دانشگاه تهران نقاشي 4 -
 روزانه 26109  زاهدان - ان دانشگاه سيستان و بلوچست نقاشي 12 -

 روزانه 26110  تهران - دانشگاه شاهد  نقاشي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 26111  دانشگاه نيشابور نقاشي 6 -
 روزانه 26112  دانشگاه هنر نقاشي 15 -
 روزانه 26113  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي 17 -
 روزانه 26114  دانشگاه يزد نقاشي 11 -

 نوبت دوم 26115  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نقاشي - 12 فقط زن
 نوبت دوم 26116  دانشگاه تهران نقاشي 4 -

 نوبت دوم 26117  تهران - دانشگاه شاهد  نقاشي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26118  دانشگاه نيشابور نقاشي 2 -
 نوبت دوم 26119  دانشگاه يزد نقاشي 4 -

 پرديس خودگردان 26120  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  نقاشي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 نقاشي 15 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 پرديس خودگردان 26121  كرج)

نتفاعيغيرا 26122  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  نقاشي 20 -  

 غيرانتفاعي 26123  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  نقاشي 20 -
 غيرانتفاعي 26124  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر نقاشي 20 -
 غيرانتفاعي 26125  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  نقاشي 20 -
 غيرانتفاعي 26126  شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر  نقاشي 20 -

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

 روزانه 26127  دانشگاه تهران عكاسي 4 -  
 روزانه 26128  دانشگاه هنر عكاسي 10 -
 نوبت دوم 26129  دانشگاه تهران عكاسي 4 -
 پرديس خودگردان 26130  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) عكاسي 10 -
 غيرانتفاعي 26131  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  عكاسي 20 -
 غيرانتفاعي 26132  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  عكاسي 20 -
 غيرانتفاعي 26133  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  عكاسي 20 -
 غيرانتفاعي 26134  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  عكاسي 20 -

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

 روزانه 26135  دانشگاه هنر مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 8 -  
 روزانه 26136  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 8 -
 روزانه 26137  دانشگاه هنر اصفهان مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 10 -
 روزانه 26138  دانشگاه هنر اسالمي تبريز گرايش آثار و مواد آليباستان سنجي  8 -
 روزانه 26139  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد آلي 8 -
 روزانه 26140  دانشگاه هنر اسالمي تبريز باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 8 -
 روزانه 26141  نشگاه هنر اصفهاندا باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 8 -
 پرديس خودگردان 26142  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 8 -
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 ) 7مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 26143  دانشگاه هنر اسالمي تبريز ساز هوشمندگرايش طراحي شبيه ايهنرهاي رايانه - 10  
 روزانه 26144  دانشگاه هنر اسالمي تبريز ايهاي رايانهگرايش توليد بازي ايهنرهاي رايانه 10 -

 روزانه 26145  دانشگاه هنر اسالمي تبريز گرايش هنرهاي چند رسانه اي ايرايانه هنرهاي 10 - 
 ) 1مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359

 روزانه 26146  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش هنر - 7  فقط زن
 روزانه 26147  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 6 -

هف  روزانه 26148  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 2 - اقد خوابگا
 روزانه 26149  دانشگاه تهران پژوهش هنر 4 -
 روزانه 26150  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 12 -
 روزانه 26151  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  پژوهش هنر 14 -

 روزانه 26152  تهران - شاهد  دانشگاه پژوهش هنر 10 - شرايط در انتهاي دفترچه

 پژوهش هنر 12 - 
اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر  - دانشگاه شهيد چمران 

 روزانه 26153  دانشكده هنر)

 روزانه 26154  دانشگاه شيراز پژوهش هنر 6 -
 روزانه 26155  دانشگاه كاشان پژوهش هنر 5 -
 روزانه 26156  رشت -دانشگاه گيالن  پژوهش هنر 10 -
 روزانه 26157  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 7 -
 روزانه 26158  دانشگاه نيشابور پژوهش هنر 10 -
 روزانه 26159  دانشگاه هنر پژوهش هنر 9 -
 روزانه 26160  دانشگاه هنر اسالمي تبريز پژوهش هنر 10 -
 روزانه 26161  دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر 15 -

 نوبت دوم 26162  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش هنر - 3 فقط زن
 نوبت دوم 26163  دانشگاه تهران پژوهش هنر 4 -
 نوبت دوم 26164  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 6 -

 نوبت دوم 26165  تهران - دانشگاه شاهد  پژوهش هنر 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26166  اشاندانشگاه ك پژوهش هنر 3 -
 نوبت دوم 26167  رشت -دانشگاه گيالن  پژوهش هنر 5 -
 نوبت دوم 26168  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 3 -
 نوبت دوم 26169  دانشگاه نيشابور پژوهش هنر 2 -

 مجازي 26170  دانشگاه تهران پژوهش هنر 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 26171  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 6 - نشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دا

 پرديس خودگردان 26172  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26173  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  پژوهش هنر 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26174  دانشگاه شيراز پژوهش هنر 6 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص
 پرديس خودگردان 26175  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ردانپرديس خودگ 26176  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) پژوهش هنر 9 -  

 پيام نور 26177  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  پژوهش هنر 10 -
 مجازي پيام نور 26178  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  پژوهش هنر 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 26179  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26180  تهران -ه غيرانتفاعي سوره دانشگا پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26181  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26182  يزد (محل تحصيل واحد اردكان) -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26183  ارگرمس -موسسه غيرانتفاعي اديبان  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26184  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26185  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26186  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26187  بابل -بري موسسه غيرانتفاعي ط پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26188  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26189  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26190  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26191  تهران -تفاعي معماري و هنر پارس موسسه غيران پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26192  شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26193  قم - موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  پژوهش هنر 20 -

 ) 2مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
 روزانه 26194  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نايع دستيص - 14  فقط زن

 روزانه 26195  بابلسر -دانشگاه مازندران  صنايع دستي 3 - 
 روزانه 26196  دانشگاه هنر صنايع دستي 15 -
 روزانه 26197  دانشگاه هنر اصفهان صنايع دستي 22 -

 نوبت دوم 26198  تهران - يژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (و صنايع دستي - 5 فقط زن
 نوبت دوم 26199  بابلسر -دانشگاه مازندران  صنايع دستي 3 - 

 پرديس خودگردان 26200  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) صنايع دستي 15 -
 غيرانتفاعي 26201  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  صنايع دستي 20 -

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

 غيرانتفاعي 26202  اردكان)
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 ) 3مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 ليدوره تحصي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 26203  تهران –دانشگاه شاهد  هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 26204  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع چوبي 10 -
 روزانه 26205  مي تبريزدانشگاه هنر اسال هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع فلزي 10 - 
 روزانه 26206  دانشگاه كاشان هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 5 - 

 روزانه 26207  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 10 -
 روزانه 26208  دانشگاه هنر اصفهان تاريخ هنر ايران اسالمي 10 -

 روزانه 26209  اه تهراندانشگ تاريخ هنر جهان اسالم 4 - 
 روزانه 26210  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي ايراني 6 - 

 روزانه 26211  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي ايراني 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26212  دانشگاه تهران نقاشي ايراني 4 -

 روزانه 26213  تهران - دانشگاه شاهد  نقاشي ايراني 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 26214  دانشگاه هنر نقاشي ايراني 8 - 

 روزانه 26215  دانشگاه هنر اسالمي تبريز نقاشي ايراني 10 -
 روزانه 26216  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي ايراني 10 -

دومنوبت  26217  تهران - دانشگاه شاهد  هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 2 - شرايط در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 26218  دانشگاه كاشان هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 3 - 
 نوبت دوم 26219  دانشگاه تهران تاريخ هنر جهان اسالم 4 -
 نوبت دوم 26220  دانشگاه تهران نقاشي ايراني 4 -

 نوبت دوم 26221  تهران - دانشگاه شاهد  نقاشي ايراني 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 پرديس خودگردان 26222  دانشگاه هنر نقاشي ايراني 8 - 

 غيرانتفاعي 26223  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  هنر اسالمي گرايش مطالعات نظري هنر اسالمي 20 -
 غيرانتفاعي 26224  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 20 -

 غيرانتفاعي 26225  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  مي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالميهنر اسال 20 - 
 غيرانتفاعي 26226  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 20 - 

 غيرانتفاعي 26227  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  تاريخ هنر ايران باستان 20 -
 غيرانتفاعي 26228  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  حكمت هنر اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 26229  قم - موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  تاريخ هنر جهان اسالم 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 26230  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  ميحكمت هنر اسال 20 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 ) 4مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359

 روزانه 26231  دانشگاه هنر مطالعات موزه 8 -  
 روزانه 26232  دانشگاه هنر اصفهان مديريت موزه 15 - 

 ) 1مجموعه هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360

 روزانه 26233  دانشگاه تهران آهنگسازي 3 -  
 روزانه 26234  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) آهنگسازي 6 - 

 نوبت دوم 26235  دانشگاه تهران آهنگسازي 2 -
 پرديس خودگردان 26236  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) آهنگسازي 6 - 

 ) 2يقي (كد ضريب مجموعه هنرهاي موس - 1360

 روزانه 26237  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني 3 -  
 روزانه 26238  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) نوازندگي موسيقي ايراني 8 - 
 نوبت دوم 26239  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني 2 - 
 پرديس خودگردان 26240  س خودگردان دانشگاه در كرج)دانشگاه هنر (محل تحصيل پردي نوازندگي موسيقي ايراني 8 - 

 ) 3مجموعه هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360

 روزانه 26241  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي جهاني 3 -  
 روزانه 26242  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) نوازندگي موسيقي جهاني 8 - 

 نوبت دوم 26243  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي جهاني 2 -
 پرديس خودگردان 26244  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) نوازندگي موسيقي جهاني 8 - 

 ) 4مجموعه هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360

 روزانه 26245  دانشگاه تهران شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 3 -  
 روزانه 26246  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 7 - 
 نوبت دوم 26247  دانشگاه تهران شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 2 - 
 پرديس خودگردان 26248  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 7 - 

 ) 1د ضريب مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (ك - 1361

 روزانه 26249  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 6 -  
 روزانه 26250  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26251  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 6 -
 روزانه 26252  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 7 - 
 روزانه 26253  دانشگاه هنر مديريت پروژه و ساخت 13 - 
 نوبت دوم 26254  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 4 - 

 نوبت دوم 26255  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 2 -
 مجازي 26256  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 35 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 26257  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 6 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 26258  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

يغيرانتفاع 26259  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت پروژه و ساخت 20 -  
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 ) 1مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
اعيغيرانتف 26260  تهران –دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت پروژه و ساخت 20 -  

 غيرانتفاعي 26261  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26262  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مديريت پروژه و ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 26263  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26264  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  روژه و ساختمديريت پ 20 -

 غيرانتفاعي 26265  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مديريت پروژه و ساخت 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 26266  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مديريت پروژه و ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 26267  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26268  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مديريت پروژه و ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 26269  رازشي - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 26270  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت پروژه و ساخت 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 26271  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت پروژه و ساخت 40 - آموزش محور

 ) 2ي (كد ضريب مجموعه هنرهاي ساخت و معمار - 1361

 روزانه 26272  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 4 -  
 روزانه 26273  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 7 - 
 روزانه 26274  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 8 - 
 روزانه 26275  دانشگاه تهران ماري ديجيتالفناوري معماري گرايش مع 4 - 
 روزانه 26276  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 10 - 
 - 10 

تكنولوژي فناوري معماري گرايش استحكام بخشي 
 روزانه 26447  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  بناهاي تاريخي

 نوبت دوم 26277  دانشگاه تهران ونيكفناوري معماري گرايش معماري بي 2 - 
 نوبت دوم 26278  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 2 - 
 نوبت دوم 26279  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 5 - 
 نوبت دوم 26280  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 2 - 
 نوبت دوم 26281  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 5 - 

 پرديس خودگردان 26282  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 26283  انتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرجموسسه غير فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 26284  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 20 - 
اعيغيرانتف 26285  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 20 - فقط زن  

 غيرانتفاعي 26286  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 20 - 
 ) 3مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361

 روزانه 26287  دانشگاه ايالم معماري و انرژي 8 -  
 روزانه 26288  قزوين - )  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره معماري و انرژي 6 - 
 روزانه 26289  دانشگاه تهران معماري و انرژي 6 - 
 روزانه 26290  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  معماري و انرژي 6 - 
 روزانه 26291  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري و انرژي 7 - 
 روزانه 26292  دانشگاه هنر معماري و انرژي 13 - 
 روزانه 26293  دانشگاه هنر اسالمي تبريز و انرژي معماري 7 - 
 روزانه 26294  دانشگاه يزد معماري و انرژي 8 - 
 نوبت دوم 26295  دانشگاه ايالم معماري و انرژي 4 - 
 نوبت دوم 26296  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 26297  ندانشگاه تهرا معماري و انرژي 4 - 
 نوبت دوم 26298  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  معماري و انرژي 1 - 
 نوبت دوم 26299  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 26300  دانشگاه يزد معماري و انرژي 3 - 

 پرديس خودگردان 26301  تهران -هيد بهشتي دانشگاه ش معماري و انرژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 26302  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26303  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26304  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  معماري و انرژي 20 - 

 غيرانتفاعي 26305  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج معماري و انرژي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 26306  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26307  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26308  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  اري و انرژيمعم 20 - 
 غيرانتفاعي 26309  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  معماري و انرژي 20 - 

 ) 4مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361

انتفاعيغير 26310  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  هامديريت ساخته 20 -    

 ) 1طراحي صنعتي (كد ضريب  - 1362
 روزانه 26311  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي صنعتي - 10  فقط زن

 روزانه 26312  دانشگاه تهران طراحي صنعتي 6 - 
 روزانه 26313  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 12 - 
 روزانه 26314  هنردانشگاه  طراحي صنعتي 11 - 
 روزانه 26315  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي صنعتي 8 - 

 نوبت دوم 26316  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي صنعتي - 5 فقط زن
 نوبت دوم 26317  دانشگاه تهران طراحي صنعتي 6 - 
 نوبت دوم 26318  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 4 - 

 طراحي صنعتي 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 26319  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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 ) 1طراحي صنعتي (كد ضريب  - 1362  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 پرديس خودگردان 26320  تهران –دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26321  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) طراحي صنعتي 11 - 
 غيرانتفاعي 26322  اصفهان - سسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو مو طراحي صنعتي 20 -

 غيرانتفاعي 26323  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي صنعتي 20 - 
 ) 1فرش (كد ضريب  - 1363    

 روزانه 26324  دانشگاه هنر فرش 12 -  

 روزانه 26325  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش پژوهش در فرش 10 - 
 روزانه 26326  دانشگاه هنر اصفهان فرش گرايش پژوهش در فرش 8 -

 روزانه 26327  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش توليد 10 - 

 روزانه 26328  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش طراحي 10 - 

 
هروزان 26329  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 5 -  

 روزانه 26330  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 10 - 
 نوبت دوم 26331  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 3 -

 غيرانتفاعي 26332  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  فرش گرايش پژوهش در فرش 20 - 

 غيرانتفاعي 26333  يزد -يرانتفاعي علم و هنر دانشگاه غ فرش گرايش توليد 20 - 

 ) 1طراحي پارچه و لباس (كد ضريب  -  1364
 روزانه 26334  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي پارچه و لباس - 10  فقط زن

 روزانه 26335  دانشگاه هنر طراحي پارچه و لباس 9 -
 نوبت دوم 26336  تهران - الزهرا(س) (ويژه خواهران)  دانشگاه طراحي پارچه و لباس - 4 فقط زن

 غيرانتفاعي 26337  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  طراحي پارچه و لباس 20 - 

 
 طراحي پارچه و لباس 20 -

يزد (محل تحصيل واحد  -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
 غيرانتفاعي 26338  اردكان)

 غيرانتفاعي 26339  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  اسطراحي پارچه و لب 20 - 

 غيرانتفاعي 26340  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  طراحي پارچه و لباس 20 - 

 غيرانتفاعي 26341  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26342  تهران -عي معماري و هنر پارس موسسه غيرانتفا طراحي پارچه و لباس 20 - فقط زن

 
 غيرانتفاعي 26343  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  طراحي پارچه و لباس 20 -

 
 


